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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 12 de maig 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 el 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 2022/467 LLICÈNCIA D’OBRES. ATORGAR EXEMPCIÓ DE LES PREVISIONS 
D’APARCAMENT.  

 

ANTECEDENTS 

Amb data 13 d’abril de 2022 va tenir entrada en el Registre General de l’Ajuntament núm. 

2022/5670 la sol·licitud del Sr. C.P., A., en el qual exposa: 

“S'està realitzant Projecte de Reforma en els habitatges de Carrer Jacint Verdaguer, 3 de 

Mollerussa (ref. cadastral: 4709924CG2140N0001PJ) i segons normativa de POUM s'hauria de 

preveure places d'aparcament en l'edifici”. I per aquest motiu demana: 

,” l'exempció de previsió de places aparcament segons l'article 67 del POUM on s'exposa que per 

la ubicació de la trama urbana, en aquest cas casc antic, zona peatonal, hi ha impossibilitat 

d'encabir les places que es demanen. Per altra banda, existeix actualment un local comercial en 

la planta baixa d'aquest, espai on s'hauria d'ubicar la zona de l'aparcament” 

 

Vist l’informe de data 05 de maig de 2022 de l’Arquitecta Municipal, Sra. Noemi Morell i Rivas, 

FAVORABLE a l’exempció de places d’aparcament.  

Vist l’informe jurídic del Secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa núm.58/2022 de data 

09 de maig, FAVORABLE, que hi figura a l’expedient. Per reunir els requisits establerts a l’article 

67 del POUM.  

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

 

                                                          ACORDS: 

Primer. Aprovar la exoneració del compliment de les places d’aparcament exigides per l’article 67 

del POUM. 
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Segon. Notificar aquesta Resolució al Sr. C.P., A., amb indicació dels recursos que siguin 

procedents, i donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals corresponents. 

 

 
3. PRP 2022/381 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

DELS ASCENSORS I APARELLS ELEVADORS INSTAL.LATS ALS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. EXP. 1403-3-2020. 

 
Antecedents: 
 

I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 24/02/2022, es va autoritzar 
l’expedient de contractació del SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS I APARELLS 

ELEVADORS INSTAL.LATS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
EXP. 1403-3-2020, pel procediment obert simplificat abreujat i la tramitació administrativa 
ordinària. Així mateix, per mitjà del mateix acord, es van aprovar el Plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars que regeixen l’expedient de contractació.  

 
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa es va 
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 10 dies hàbils perquè 
els licitadors presentessin les seves propostes. Durant el termini establert, es van presentar les 
següents ofertes segons consta a l’eina de presentació telemàtica: 
 
Empresa                  Registre d’entrada     Data d’entrada    Hora d’entrada 

(1) ASCENSORS F SALES, SL       ENTRA-2022-3658        09/03/2022          09:45 
(2) ASCENSORS GALO, SL           ENTRA-2022-3690        09/03/2022          12:46 
(3) KONE ELEVADORES, SA         ENTRA-2022-3725        10/03/2022          09:06 
(4) ASZENDE, SLU                      ENTRA-2022-3777        10/03/2022          16:13 
(5) ZARDOYA OTIS, SA               ENTRA-2022-3998         14/03/2022          09:51 
(6) TK ELEVADORES ESPA, SLU   ENTRA-2022-3999         14/03/2022          09:51 

 

III.  Efectuada l’obertura dels arxius electrònics i qualificada la documentació administrativa pels 
serveis municipals competents, es constata que l’Annex 1 està vàlidament signat i que conté una 
declaració comprensiva del compliment de tots els requisits previs exigits per contractar amb 
l’administració pública, per la qual cosa s’admeten les ofertes. En relació a les ofertes 
econòmiques, es constata que s’adeqüen als requisits establerts al PCAP i PPT, llevat de la 
presentada per l’empresa ASZENDE, SLU, la qual excedeix del pressupost base de licitació anual i 

que per aplicació d’allò establert a la clàusula 30, cal excloure del procediment. La resta d’ofertes 
vàlides es traslladen als serveis tècnics municipals competents, per a la seva avaluació i 
puntuació conforme els criteris d’adjudicació establerts al PCAP. 
 
IV. En la data 8/04/2022, es va emetre informe tècnic de valoració de les ofertes en el que es 
considera com a millor oferta en termes de qualitat-preu la presentada per part de l’empresa 
ZARDOYA OTIS, SA per la qual cosa se sol·licita a l’empresa que presenti la documentació 

acreditativa dels requisits previs per contractar, prèviament a l’adjudicació del contracte al seu 
favor. 
 
V. En la data 12/04/2022 (ENTRA 2022/5503), es va rebre la documentació sol·licitada per part 

de l’empresa ZARDOYA OTIS, SA constatant-se que l’empresa justifica adequadament complir 
amb els requisits legals per a contractar, conforme disposa l’art. 140 de la LCSP. 
 

VI. En la data 12/04/2022, es va emetre un nou informe tècnic en el que s’aprecia que l’oferta 
presentada per l’empresa ZAREDOYA OTIS, SA es troba incursa en presumpció de temeritat, per 
la qual cosa se li va sol·licitar la presentació de la documentació justificativa del baix preu ofert, 
conforme disposa l’art. 149.4 de la LCSP. 
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VII. En la data 22/04/2022 (ENTRA-2022-5916), es va rebre la documentació justificativa 

requerida a l’empresa ZAREDOYA OTIS, SA que una vegada revisada pels serveis tècnics 
municipals, es va emetre informe tècnic en el que es considerava que l’oferta no podia ser 
complida perquè conté valors anormals o desproporcionats, proposant l’adjudicació del contracte 
a la següent millor oferta d’acord amb l’ordre de classificació establert, l’empresa KONE 

ELEVADORES, SA. En conseqüència, els serveis municipals competents van sol·licitar a l’empresa 
que presentés la documentació acreditativa dels requisits previs abans de procedir a l’adjudicació 
del contracte al seu favor. 
 
VIII. En la data 4/05/2022, s’emet nou informe tècnic de rectificació de l’errada material que s’ha 
observat en el càlcul de les ofertes presumptament temeràries i en el que es conclou que no hi ha 
cap empresa que es trobi en presumpció l’anormalitat, per la qual cosa es proposa l’adjudicació 

del contracte a favor de la millor oferta en termes de qualitat-preu, la presentada per l’empresa 

ZARDOYA OTIS, SA, en els termes següents: 
 
...//... 

Empreses licitadores presentades en el procés de licitació, amb l’oferta econòmica proposada: 
 

Empresa Oferta (IVA Inclòs) 

ASCENSORS F SALES, S.L. 11.732,16 €/anual 

ASCENSORS GALO, S.L. 7.384,56 €/anual 

KONE ELEVADORES, S.A. 8.229,94 €/anual 

ASZENDE, S.L.U. 13.358,40 €/anual 

ZARDOYA OTIS, S.A. 7.057,74 €/anual 

TK ELEVADORES ESPA, S.L.U. 8.406,35 €/anual 

 
Que aplicant el criteri de valoració de la clàusula 20 del PCAP, s’estableix la següent puntuació 
per a cadascun dels ofertants: 

 Puntuació 
ZARDOYA OTIS 20,00 
ASCENSORS GALO 18,61 
KONE ELEVADORES 15,01 
TK ELEVADORES ESPA 14,26 
ASCENSORS F SALES 0,11 

...//... 
 
VIII. En la data 4/05/2022 s’ha emès l’informe-proposta favorable de la TAG Cap de l’àrea 
jurídica de la unitat de contractació. 
 

IX. En la data 06/05/2022 s’ha emès informe favorable núm. 680/2022 de l’òrgan interventor. 
 
En virtut dels fets exposats i d’acord amb allò establert a la clàusula 30 del Plec de clàusules 

administratives particulars, i atès que l’empresa proposada com a adjudicatària ha acreditat que 
compleix amb els requisits previs per contractar, la Junta de Govern local, ateses les facultats 
delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la regidoria 

de contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA: 
 
Primer. EXCLOURE a l’empresa licitadora ASZENDE, SLU del procediment de contractació, atès 
que el preu ofert excedeix del pressupost base de licitació, d’acord amb allò establert a la clàusula 
30 del PCAP. 
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Segon. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
ASCENSORS I APARELLS ELEVADORS INSTAL.LATS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, a favor de l’empresa licitadora ZARDOYA OTIS, SA, per 
considerar-la la millor oferta en termes de qualitat-preu: 

1. Preu del contracte: 7.057,74 euros/anual IVA inclòs. 

2. Termini d’execució: 2 anys. 
3. Pròrroga: el contracte és susceptible de pròrroga la qual serà acordada per l’òrgan de 

contractació d’any en any fins a una durada màxima del contracte de 4 anys. 
4. Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries segons la data estimada 

d’inici de la prestació: 
 

 

 

 
 
 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que han 
participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i publicar-ho al 

Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies.  
 
Quart. La FORMALITZACIÓ del contracte s’entendrà efectuada mitjançant signatura d’acceptació 
per part de l’empresa adjudicatària de l’acord d’adjudicació per la qual cosa es requerirà a la 
mateixa per tal de que tingui lloc en el termini de 3 dies naturals a comptar des de la data de la 
seva notificació. 

Cinquè. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents documents 
administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament, al Perfil 
del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la 

LCSP”. 
 
 
4. PRP 2022/443 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 

ADQUISICIÓ DE DOS LOTS DE LLIBRES PER AL MANTENIMENT DE LA QUALITAT 
DE LA COL.LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA”. ANUALITAT 
2022. 

 
L’objecte de la present contractació és l’adquisició de dos lots de llibres de les darreres novetats 
editorials publicades, amb la finalitat de mantenir la qualitat de la col·lecció de llibres de la 
Biblioteca Comarcal “Jaume Vila”. 
 
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 22113000-5 
“Libros para biblioteca” que estableix el 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, en el cas de que el seu valor s’hagi estimat en la quantia inferior a 15.000 

euros i en tal cas, la tramitació de l’expedient requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i de 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/res corresponent/s que reuneixi/n els 

Anualitat 2022: 01.06.2022-31.12.2022   4.117,01 euros 

Anualitat 2023: 01.01.2023-31.12.2023   7.057,74 euros  

Anualitat 2024: 01.01.2024-05.12.2024   7.057,74 euros  

Anualitat 2025: 01.01.2025-05.12.2025   7.057,74 euros  

Anualitat 2026: 01.01.2026-31.05.2026   2.940,72 euros  
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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, han estat presentats els pressupostos per part de les 
llibreries SARRI i DALMASES per a cadascun dels lots objecte del contracte. Les empreses 
declaren que disposen de la capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar 

les prestacions objecte del contracte, conforme estableix 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 SUBMINISTRAMENT que té per objecte 

l’ADQUISICIÓ DE DOS LOTS DE LLIBRES PER AL MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE LA 
COL.LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA”. ANUALITAT 2022. 
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent 
Pressupost municipal.   
 
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT en els termes i condicions 
que es detallen seguidament: 

 
LOT 1: 
 
Adjudicatari: S.E., S. amb el CIF: xxxxxxxxx 
RC220220005425    
Preu del contracte: 7.525,00 € (IVA 4% inclòs). 

 
LOT 2: 
 
Adjudicatari: LLIBRERIA DALMASES, SL amb el CIF B-25296971 
RC220220005427    
Preu del contracte: 7.525,00 € (IVA 4% inclòs). 
 

El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.  
 
 Termini de lliurament: 

 
El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils des de l’adjudicació 
del contracte. 

 
 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. 
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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.” 
 
 

5. PRP 2022/446 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REPARACIÓ 
DEL TRACTOR MODEL”CASE IH” PER PRESTAR ELS TREBALLS DE JARDINERIA DEL 
MUNICIPI DE MOLLERUSSA. 

 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de reparació del tractor agrícola 
model “Case IH” amb número de bastidor CG0064527 propietat de l’Ajuntament de Mollerussa, 
destinat per realitzar els treballs de jardineria del municipi 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 50110000-9 
“Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado” 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 

estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de BOSCH 
MAQUINARIA AGRICOLA, SL amb el CIF B25219965, 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, 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per la 
REPARACIÓ DEL TRACTOR MODEL “CASE IH” PER PRESTAR ELS TREBALLS DE 

JARDINERIA. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a 

càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC220220006270. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de BOSCH 
MAQUINARIA AGRICOLA, SL amb el CIF: B25219965 en els termes que es descriuen 
seguidament: 
 

 Serveis a realitzar:  
 

 Canvis de fars frontals.  
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 Canviar alternador i corretja.  
 Canvis d’oli i filtres.  
 Canviar bomba cebadora.  
 Canviar pivots i coixinets.  

 Canviar 4 ròtules de la direcció.  
 Reparar pistó.  
 Tubs hidràulics.  
 Revisar llums.  
 Ma d’obra i revisió general. 

 

 La retribució del contracte:  9.308,32 € (21 % 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.  
 

 El termini d’execució:  
 

El  termini màxim d’execució de les prestacions objecte del contracte és el dia 31/05/2022. 
 

 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.” 
 
 
6. PRP 2022/448 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 

ADQUISICIÓ D’UNA FURGONETA PER ALS TREBALLS DE JARDINERA DEL 
MUNICIPI DE MOLLERUSSA. 

  

L'objecte d'aquest contracte és l’adquisició d’un vehicle furgoneta usat amb caixa oberta amb 
PMA de 3.500 Kg per ser utilitzada en els treballs de jardineria a les zones verdes del municipi de 
Mollerussa.  
 

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-34136200-1 
“Camioneta con caja metálica” 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 
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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.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per 

part de l’empresa NOU DIESEL S.L.U. amb el CIF B25321670, el qual s’ha considerat la millor 
oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa declara que disposa de la capacitat d’obrar i 
habilitació empresarial o 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 
l’ADQUISICIÓ D’UNA FURGONETA PER TREBALLS DE JARDINERA DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a 
càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220220006153. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de NOU DIESEL S.L.U. 
amb el CIF: B25321670 en els termes i condicions que es detallen seguidament: 
 
 Característiques del vehicle: 

 

              Furgoneta Renault Master 125cv caixa oberta 

- Matriculació : 2013 

- Km:                     187.000 

- Color:                Blanc 

- PMA:                 3.500 Kg 

- Places:              3 

- AC 

- Garantia:          6 mesos.  
 
 Preu del contracte: 16.500 € (21 %IVA inclòs). 
 

El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.  

 
 Termini de lliurament: 

 
La data màxima del lliurament del vehicle  serà el dia 31/05/2022. 

 
 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, 
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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.” 
 
7. PRP 2022/466 ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ, AMB DESTINACIÓ 
A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.05). 

 
Antecedents: 

 
I. La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2019, va acordar adjudicar 
l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les empreses seleccionades següents: HAPPYLUDIC 
PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA 
S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS 

URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO 
INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 
 
II. En data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN 
EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE 

CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, 
AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET 
ESPAÑA VR S.L. 
 
III. En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, resolgué aprovar definitivament 
la cessió de l’Acord marc de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.05), a favor de l’Associació Catalana de Municipis, en tots els seus lots, per 

tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures 
de la relació contractual. Formalitzant-se el contracte en data 12 de juny de 2019. 
 
IV. En data 21 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 
l’expedient de la primera pròrroga del contracta basat (2017.05) en l’Acord marc de parcs 
infantils i mobiliari urbà. La formalització és dur a terme en data 16 de febrer de 2021. 
 

V. En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència aprova definitivament la segona 
pròrroga de l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, expedient 
2017.05, per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de març de 2022 fins a l’1 de 
març de 2023. La formalització es dur a terme al 16 de febrer de 2022. 

 
VI. En la data 6/05/2022 s’ha emès certificat de l’existència de crèdit. Núm. operació: 

220220005785. 
 
VII. En la data 9/05/2022 s’ha emès l’informe-proposta favorable per la TAG cap de l’àrea jurídica 
de la unitat de contractació. 
 
VIII. En la data 10/05/2022 s’ha emès informe favorable núm. 692/2022 de l’òrgan interventor. 
 

Fonaments de dret: 
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Primer. Articles 227 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP), en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de 
contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions 

formalitzades abans de l’entrada en vigor de la LCSP.  
 
Segon. Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 
contractes basats en aquests.  
 
Tercer. Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart. Disposició addicional 3a. de la LSCP. 

 
Cinquè. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació als ens locals 
de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, de 6 de setembre i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Sisè. D’acord amb la Disposició addicional segona apartat primer de la LCSP, correspon a l’alcalde 
la competència com a òrgan de contractació, atès que el valor estimat del contracte no supera el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni la quantia de sis milions d’euros, la qual ha estat 
delegada a la Junta de Govern local per mitjà del Decret de l’Alcaldia 325/2015 de 15 de juny. 
 

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. Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a la SEGONA PRÒRROGA DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.05).  
 
Segon. Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL dels bens següents:  

 
Ref. ACM11METALLSBP 
Lot infantil 1.1 METALL ACM SB 1u - 5.745,05 € 
 
Ref. ACM12METALLSBPE 
Lot infantil 1.2 METALL ACM SB 1u - 8.810,45 € 
 

Ref. ACM13METALLSBPE   
Lot infantil 1.3 METALL ACM SB 1u - 23.662,38 € 
 
Ref. JEDU07SBPE 
RAYO suelo blando 1u- 7.430,00 € 

 

Ref. INSTALACIONJ 
Instalación JUEGOS INFANTILES 1u- 0,00 € 
 
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 55.233,93 euros IVA 
inclòs (45.647,88 € + 21% IVA 9.586,05 €) que s'imputarà dins del pressupost municipal de 
l'anualitat 2022, a càrrec de l'aplicació pressupostària 06.1710.6250001 “MOBILIARI URBÀ-JOCS 
INFANTILS” . 
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Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU, SL, a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 

Cinquè. Donar trasllat de la següent resolució als serveis municipals competents, als efectes 
oportuns.” 
 
 
8. PRP 2022/477 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE 

SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU. TEMPORADA 2022. 
 

Antecedents: 

I. Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, es va iniciar 
l’expedient contractació del subministrament de material d’oficina dels diferents departaments de 
l’Ajuntament de Mollerussa, dividit en tres lots, pel procediment obert simplificat abreujat 
conforme estableixen als articles 28.1 i 116.1 de la LCSP. 

II. En l’expedient de contractació consten l’emissió de l’informe de legalitat i el Plec de les 

Clàusules Administratives Particulars per part de la tècnica d’administració general adscrita a la 
unitat de Contractació, conformats per la Secretaria General d’acord amb allò establert a l’article 
3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP. 
Consta també a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques particulars, tot allò també de 
conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.  
 
III. En la data 13/04/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. 

Núm. operació: 220220004029. 
 
IV. En data 06/05/2022, es va emetre informe favorable núm. 685/2022 de l’òrgan interventor. 
 

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret d’alcaldia RES 
2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

ACORDA: 

Primer. APROVAR l’expedient de contractació del SERVEI DE VIGILÀNCIA DE SEGURETAT A 
LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU. TEMPORADA 2022 i, en conseqüència, autoritzar la 
convocatòria de la licitació sota la modalitat licitatòria següent: 

 Procediment: obert simplificat abreujat 
 Tramitació: ordinària 

 Durada: 1 any (temporada d’estiu) 
 Pròrroga: No 
  
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de 
la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.  

Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
tècniques que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.  

Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 8.094,90 
euros (IVA inclòs) amb el següent desglossament:  

Pressupost base:                                                          6.690,00 euros 

Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:      1.404,90 euros 
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El Valor estimat del contracte als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 
publicitat, per aplicació d’allò establert a l’article 101 de la LCSP, es fixa en la quantia de 
6.690,00 euros, sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit. 

Desglòs del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries: 

 

 

Quart. Publicar la convocatòria de la licitació en els termes previstos a l’article 159.2 de la LCSP, 
mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels 
acords adoptats. 

 
9. PRP 2022/456 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-9-2022. 

DESCRIPCIÓ: BAR RESTAURANT. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 35, 
LOCAL 1A. 

 
En data 6 d’abril de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat 
de bar restaurant a l’avinguda de la Pau, 35, local 1A. 

 
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: 
 
Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent: 

 
Número d’expedient: 2575-9-2022 

Titular: C.A., D.M. 
Denominació: bar restaurant (canvi de nom) 
Emplaçament: Avinguda de la Pau, 35, local 1A 
 

Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2575-3-2020. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  
 

“INFORME RESOLUCIÓ 

 

TITULAR:                   C.A., D.M. 

ACTIVITAT:               BAR RESTAURANT      
EMPLAÇAMENT:         Av. De la Pau núm. 35  Mollerussa 
ANTERIOR TITULAR: CRUZATE EJ, S.C.P.  (exp. 2575-3-2020) 
EXPEDIENT:               2575-9-2022   

 

NOVA ACTIVITAT                    MODIFICACIÓ   X        CANVI DE NOM  X           

 

En el T.M. de Mollerussa, el dia 5 de maig de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 
municipal, atesa la documentació presentada i l’acta de comprovació de data recent referida a la 
llicència municipal 2575-9-2021 de modificació i canvi de nom de l’expedient de llicència 
d’activitats a nom de Cruzate EJ, S.C.P.  (exp. 2575-3-2020).   
 

Anualitat 2022: 01/06/2022 – 31/08/2022 8.094,90  euros 
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Es verifica el projecte tècnic de modificació redactat per Josep Maria Serveto Figueras en data 
maig de 2020 i el certificat tècnic comunicació activitats signat en data 05.06.2020. 
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 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. 

 
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:  

- BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot 
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar  al públic, mitjançant preu, 
begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.  

- RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de 

menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i 
sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.    

-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 

   
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls 

periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures 

correctores que siguin necessàries.  
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- 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. 

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

selectiva. 
- Olis cuina: magatzematge adequat i a gestor autoritzat, 

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 

- En el cas que la potència de la cuina sigui superior a 20 kw caldrà considerar de risc 
especial i aplicar mesures segons CTE-SI.  

- 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 6:00 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: 43 persones segons projecte tècnic. 
- 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, gas, 
climatització, etc. 

- Cal mantenir totes les caixes de begudes als magatzems fora de les zones d’accés pel 

públic. 
- Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.   

- FALTA REVISAR ELS EXTINTORS DE L’ESTABLIMENT. 

-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 2022/457 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-11-

2022. DESCRIPCIÓ: BAR AMB ZONA DE VENDA DE PA. EMPLAÇAMENT: CARRER DE 
DOMENECH CARDENAL, 52, LOCAL 1. 

 
En data 6 d’abril de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat 
de bar amb zona de venda de pa, al carrer de Domènec Cardenal, 52, local 1. 
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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: 

 
Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent: 
 
Número d’expedient: 2575-11-2022 
Titular: PETIT DOLÇ SCP 
Denominació: bar amb zona de venda de pa (canvi de nom) 

Emplaçament: C/ Domènec Cardenal, 52, local 1 
 
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2575-17-2019. 

 
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.  

 
INFORME RESOLUCIÓ 
 

TITULAR:                   PETIT DOLÇ, S.C.P.           

ACTIVITAT:               BAR AMB ZONA DE VENDA DE PA     
EMPLAÇAMENT:         C/ Domènec Cardenal núm. 52 local 1  Mollerussa 
ANTERIOR TITULAR: ROXANA VERÓNICA ROMERO (2575-17-2019) 
EXPEDIENT:               2575-11-2022   

 

 

NOVA ACTIVITAT               MODIFICACIÓ                 CANVI DE NOM   X           

 
En el T.M. de Mollerussa, el dia 5 de maig de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera 
municipal, verifica que s’han esmenat les deficiències detectades en  l’acta de comprovació de 
28.04.2022 referit a l’expedient de canvi de nom de la llicència concedida a nom de Roxana 

Verónica Romero (2575-17-2019).   
 
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 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. 
 
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:  

- BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot 

disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar  al públic, mitjançant preu, 
begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.    

-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 reguladora del soroll i les vibracions:  
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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 

   
- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors 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. 

- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal. 
- Gestió de residus: 

- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida 
selectiva. 

- Emissions a l’atmosfera:  
- Es prohibeix expressament la instal·lació de qualsevol tipus d’elements per a la 

cocció o escalfament d’aliments (forns, planxes, cuines, creperes, etc.). Només 
s’autoritza un forn de pa precuit de petita capacitat i baixa utilització ubicat a la 
zona de venda segons projecte tècnic presentat. En cas de molèsties al veïnat per 

fums i/o olors caldrà instal·lar una campana extractora amb filtres de greixos i 
xemeneia a coberta.   

-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS: 
- Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic. 
- 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: bar i venda de pa. 
- Caldrà garantir una correcta renovació d’aire a l’establiment.  

-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 
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recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir  de les 6:00 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: 26 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. 
- El desguàs d’una de les màquines de climatització no pot anar a parar a la via pública 

i s’ha de vehicular cap a l’interior de l’establiment. 
- La zona d’altell de l’office es mantindrà sense ús per a l’activitat i les escales d’accés 

no es podran utilitzar excepte en cas de manteniment d’instal·lacions. 
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb 

reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, etc. Controls 

periòdics preceptius. 
- 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.” 

 
 
11. PRP 2022/481 REVOCACIÓ PARCIAL I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

DESTINADA AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS 
NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS 
BARRIS 2017. 

 

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa va concórrer, segons acord adoptat per la Junta de Govern 
de 20 de juliol de 2017, a la convocatòria de concessió de subvencions destinades al Programa de 
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
Barris 2017, en el marc de la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig.  
 
Vista la resolució de la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de data 12 de 
desembre de 2017 en la que es comunica a l’Ajuntament de Mollerussa l’atorgament d’un ajut per 

un import total de 76.241,60€, núm expedient LTB-058/17, pel desplegament del Programa D, 
Acció D1 i Acció D2, d’acord amb el detall següent: 
 
PROGRAMA D:  PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ LABORAL 
 

ACCIÓ: D1. ACTUACIONS OCUPACIONALS   

          CE (*)          Subvenció 100% 
Millora de l’accessibilitat al barri 31.609,50 €         31.609,50 €     
Accions complementàries a les reformes de l'espai públic                    31.609,50 €         
31.609,50 €     
Subtotal                                                       63.219,00 €       63.219,00 € 
 
ACCIÓ: D2. ACTUACIONS PROFESSIONALS   

                      CE (*)          Subvenció 100% 
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Estudi sobre desigualtats en el col·lectiu jove                                     13.022,72 €    13.022,72 €     
Subtotal                                                                                         13.022,72 €       
 13.022,72 €     
 

TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA: 76.241,60 € 
 
 
Que per resolució el Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 14 de març de 2022 ha 
acceptat la renúncia parcial de la subvenció atorgada per import d’11.625,42€ i n’ha modificat la 
subvenció, la qual ha quedat establerta en 64.616,18€. 

 
Vista la resolució del Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya rebuda el 6 de maig de 
2022, núm. registre 2022/6592, en la que revoca parcialment la subvenció en la quantia de 

4.286,15€ i declara l'obligació de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 
675,58€, corresponents a 663,25€, percebuts indegudament al rebre una bestreta del 80% del 
total de la subvenció atorgada, més els interessos de demora en la quantia de 12,33€. 
 

Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament i en virtut de quant s’ha 
exposat; 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 Règim Intern; Igualtat; Atenció Ciutadana i 
Turisme es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la resolució el Director del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya rebuda el 6 de maig de 2022, núm. registre 2022/6592, en la que revoca parcialment 

la subvenció en la quantia de 4.286,15€ i declara l'obligació de reintegrar a la Generalitat de 
Catalunya la quantitat de 675,58€.  
 
Segon.- Efectuar el reintegrament de la quantitat de 675,58€ a la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament 

dels acords adoptats. 
 
Quart.- Donar trasllat a la Regidoria de Règim Intern; Igualtat; Atenció Ciutadana i Turisme, a 
les àrees Econòmica i de Recursos Humans als efectes oportuns.  
 
 
12. PRP 2022/469 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA A LA PLAÇA SANT JAUME EL DIA 28 
DE MAIG DE 2022 

 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en 
què demana autorització per instal·lar una carpa a la Plaça Sant Jaume el dia 28 de maig, de les 
10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents 
en matèries extraordinàries amb data 06.05.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria 
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en què demana 
autorització per instal·lar una carpa a la Plaça Sant Jaume el dia 28 de maig, de les 10.00h fins a 

les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
Segon. S’estableixen les condicions següents: 

 S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin 
en vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 
31 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
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pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

 Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 
 Tenir localitzada una farmaciola. 
 En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament 

en cas de vent. 
 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 

 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 

Tercer. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per 
les activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 

previst en aquest acord. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 

competents als efectes oportuns. 
 
 
13. PRP 2022/485 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT 

DE MOLLERUSSA I LA SALLE DE MOLLERUSSA (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES 
DE TREBALL) (EXP. 1374-20-2022) 

 
L’Ajuntament de Mollerussa i La Salle de Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte del qual és 
la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es regularà 
d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol. 
 
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es 
realitzarà al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Mollerussa, sota de dependència 

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

 
 Modalitat: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball. 
 
 Alumne:  

 
Cognoms i Nom:  P.R., E. 

Centre/LLoc: Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Mollerussa 
Durada:   09/05/2022 a 31/05/2022 
Dies/Horari: De dilluns a divendres (09.00h a 13.00h) 
Pràctiques:  Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa 
Tutor/a:   A.Q., I.M. 

  
Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es 

declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació de 
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serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances previstes en les 
instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de treball. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament 

d’aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr. Regidor 

responsable de l’Àrea de Finances o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel 

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

 
14. PRP 2022/487 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR UNA CARPA A LA PLAÇA MAJOR EL DIA 21 DE 

MAIG DE 2022 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts per Catalunya, en 

què demana autorització per instal·lar una carpa a la Plaça Major (entre la Capella Sant Isidori i el 
Banc Sabadell) el dia 21 de maig, de les 10.00h fins a les 14.00h, per donar informació del partit. 
 
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, 
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:  

 
Primer. DESESTIMAR la sol·licitud presentada per la Sra. B., R.M., en representació de Junts 
per Catalunya, per instal·lar una carpa a la Plaça Major (entre la Capella Sant Isidori i el Banc 
Sabadell) el dia 21 de maig, ja que l’espai estarà ocupat en aquesta data per activitats de la 
Festa Major 2022. 
 
Segon. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 

 
15. PRP 2022/458 CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL 

NÚMERO 1198. EXPEDIENT 2349-12-2022 
 
Examinada la sol·licitud presentada per T.R., J., per a procedir al canvi de titularitat de la llicència 

municipal de Gual Permanent, número 1198, ubicada al carrer Josep Casanoves, 11 d, a favor de 
T.R., J.. 
 
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte de la 
qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat. 
  
Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se d’un ús 

comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització municipal.  
 
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable de la 
Policia Local la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, 

per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat de la placa de gual permanent emparada en la Llicència 
Municipal núm. 1198. 
 
Segon. Notificar el present acord al titular peticionari.      
 
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals. 
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16. PRP 2022/464 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 
1507. EXPEDIENT 2349-13-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de la 
Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en 

desplegament de les seves facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir a B.P., J. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances Municipals 
reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les condicions 
següents: 

Número de placa de gual permanent: 1507. 

 Ubicació: Carrer Palau, 4. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

 
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat 
amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es meritarà 
quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes l’acord de 
concessió de la llicència municipal. 

Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals 
(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

17. PRP 2022/483 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 
1508. EXPEDIENT 2349-14-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes favorables de 

la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la Junta de Govern, 

atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats delegades per Decret 

de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres presents, 

ACORDA: 

Primer. – Concedir a M.B., F. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances Municipals 

reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les condicions 

següents: 

 Número de placa de gual permanent: 1508. 
 Ubicació: Av. Negrals 41. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 

 

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat 

amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es meritarà 

quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes l’acord de 

concessió de la llicència municipal. 

Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals 

(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

 
18. PRP 2022/463 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE TEATRE DE L’AMISTAT PER 

PART DE L'AMPA DE L'INSS LA SERRA DE MOLLERUSSA PER A LA CELEBRACIÓ DE 
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LA FESTA DE FINAL DE CURS DE 2N DE BATXILLERAT EL DIA 17 DE JUNY DE 2022 
A PARTIR DE LES 21:30H. EXPEDIENT 1599-263-2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.E., M., en representació de l'AMPA de l'INSS La 

Serra de Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala de teatre de l’Amistat el dia 17 de 
juny de 2022 a partir de les 21:30h per a la celebració de la Festa de final de Curs de 2n de 
Batxillerat. 
 
També sol·licita: so, il·luminació i tot el necessari per a la celebració de la festa.  
 

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. 

 
Examinada la sol·licitud i d’acord amb el informes presentats, l’Alcaldia en desplegament de les 
facultats pròpies, DECRETA: 
 
Primer. Autoritzar a de l'AMPA de l'INSS La Serra de Mollerussa, disposar de la sala de teatre de 

l’Amistat el dia 17 de juny de 2022 a partir de les 21:30h, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 

 So. 
 Il·luminació. 
 I tot el necessari per a la celebració de la festa. 

 
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:  
 
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en els actes. 
 
-Compliment RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 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. 
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
19. PRP 2022/461 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ FIRAL I DE L'ESPAI DEL BAR I 
RESTAURANT PER PART DE  MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 
ANYS – GRUP DELS 50 PER ORGANITZAR UNA MACRO FESTA EL DIA 4 DE JUNY DE 
2022. EXPEDIENT 1599-124-2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 

50 ANYS - GRUP DELS 50, en representació del grup dels 50, en què demana poder disposar del 
pavelló firal i de l'espai del bar i restaurant el dia 4 de juny de 2022 per organitzar una macro 
festa. 

 
També sol·licita: una bateria de contenidors. 
 
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. 
 
Examinada la sol·licitud i d’acord amb el informes presentats, l’Alcaldia en desplegament de les 
facultats pròpies, DECRETA: 
 
Primer. Autoritzar a MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS - GRUP DELS 

50, disposar del pavelló firal i de l'espai del bar i restaurant el dia 4 de juny de 2022, per a 
l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 

 Una bateria de contenidors. 
 
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 
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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:  
 
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en els actes. 
 
-S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en el 
moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de 
celebració de l’activitat. 
 
-Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 
-Compliment Decret 112/2010, de 31 d'agost. pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
 
-Compliment Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures 
 
-Ambulància (activitat musical de +1.000 persones) 
-Vigilants i controladors (a concretar nombre segons el PAU i estructura del concert) 
-Serveis wc. S’han de llogar per arribar a la ràtio marcada pel Decret 112. 
-Escenari que compleixi requisits Decret 112/2010 i codi tècnic accessibilitat. 
-Habilitar aparcament i tall de carrers, recomanació feta per Policia Local. 
-Prohibit fumar 
-Respectar aforament total 3.200 
-Deixar lliures totes les portes d’emergència i el seu recorregut. 
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-Fer memòria de seguretat i d’activitat, de cara a tenir la informació de l’activitat, ja que és activitat 
d’aforament molt alt. (horaris, actuacions, etc...) decret 112 
-S’ha de complir la normativa d’instal·lacions elèctriques temporals. 
-Prohibida l’entrada a menors 16 anys. 
-Prohibida la venda d’alcohol a les persones de 16 i fins 18 anys. 
-Prohibit treure begudes alcohòliques a l’exterior dels Pavellons Firals. 
-Els materials com cortines, malles o similars seran de material classe 1 UNE EN 13773:2003, amb el seu 
corresponent certificat. 
-Qualsevol element instal·lat que pugui suposar un risc per al públic ha de ser comunicat a l’Ajuntament per a 
la seva valoració. 
-L’assegurança de R.C. que cobreixi l’esdeveniment cobrirà de 2.500 i fins a 5.000 persones d'aforament 
autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat. Segons Decret 112. 
-Les normes de seguretat i procediments en cas d’emergència s’integrarà al que es presenti amb el PAU en 
vigor dels Pavellons Firals. 
-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. 

 
20. PRP 2022/462 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE TEATRE DEL TEATRE 
L’AMISTAT PER PART DE L’ESCOLA DE DANSA CIA. DANSA MONTSE MIRET PER 

DUR A TERME EL FESTIVAL DE FINAL DE CURS EL DIA 19 DE JUNY DE 2022. 

EXPEDIENT 1599-269-2021. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.R., M.M., en representació de l’escola de dansa 
Cia. Dansa Montse Miret, en què demana poder disposar de la sala de teatre del Teatre l’Amistat 
el dia 19 de juny de 2022 per dur a terme el festival de final de curs. 
 
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’escola de dansa Cia. Dansa Montse Miret, disposar de la sala de teatre del 

Teatre l’Amistat el dia 19 de juny 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,  
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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. 

 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:  

 
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en els actes. 
 
 
-Compliment RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre i de les futures modificacions normatives que hi 
puguin haver en matèria de control de la Covid-19. 
 
-Respectar els espais assignats per al públic. 
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-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. 
 
 
21. PRP 2022/450 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER DISPOSAR D’UN LLOC A LA PLAÇA MANUEL BERTRAND NÚM 8 
PER FER UNA ACTIVITAT DE PREVENCIÓ DEL TABAC, POSANT UN PUNT 
INFORMATIU PER PART DE L'EQUIP DE COMUNITÀRIA DEL CAP DE MOLLERUSSA 
LA TARDA DEL DIA  24 DE MAIG DE 2022 . EXPEDIENT 1599-119-2022.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.M., S., en representació de l'equip de 
comunitària del CAP de Mollerussa, en què demana autorització per disposar d’un lloc a la plaça 

Manuel Bertrand núm. 8 la tarda del dia 24 de maig de 2022 per fer una activitat de prevenció 
del tabac, posant un punt informatiu. 
 
També sol·licita una carpa, 2 taules, 3 cadires i pesos per posar al terra i subjectar uns rollups 
que portaran ells mateixos. 
 

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'equip de comunitària del CAP de Mollerussa, disposar d’un lloc a la plaça 
Manuel Bertrand núm. 8 la tarda del dia 24 de maig de 2022, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 

 Una carpa. 

 2 taules. 

 3 cadires. 

 Pesos per posar al terra i subjectar uns rollups que portaran ells mateixos. 
 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició s’acorda: 
 
CONDICIONANTS 
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-S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en el 
moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de 
celebració de l’activitat. 
 
-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. 
-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. 

 

 
22. PRP 2022/460 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER DISPOSAR DEL DESCAMPAT AMB "GESPA" QUE ES TROBA EN LA 
CANTONADA DE LA RONDA SANT PERE I EL CARRER 8 DE MARÇ PER REALITZAR 

L'ACTIVITAT DE IOGA PER PART L’SRC. DURANT ELS MESOS D’ESTIU A PARTIR 

DEL DIA 20 DE JUNY DE 2022. EXPEDIENT 1599-123-2022. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.M., N. en representació de l’SRC, en què 
demana disposar del descampat amb "Gespa" que es troba en la cantonada de la ronda Sant Pere 
i el carrer 8 de març durant els mesos d’estiu a partir del dia 20 de juny de 2022, per realitzar 
l'activitat de ioga. 

 
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 disposar del descampat amb "Gespa" que es troba en la cantonada de la 
ronda Sant Pere i el carrer 8 de març durant els mesos d’estiu a partir del dia 20 de juny de 
2022, per a l’activitat descrita. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
-S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en el 
moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que estiguin en vigor el dia de 
celebració de l’activitat. 
 
-Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso 
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
-Tenir localitzada una farmaciola 
-Respectar aforament total 20 persones 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-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. 

 
 
23. PRP 2022/465 RECONEIXEMENT DE L’ 11è. TRIENNI A LA SRA. E.C.B. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer l’11è. trienni a favor de la Sra. 

C.B., E., membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament 
en el lloc de treball d’Administrativa d’Administració General, grup C, subgrup C1 (Ref.057). 
 
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.B., E., adscrita a l’Escala Administració General de la 
plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (11è. 
d’ordre) a partir del dia 25 de maig 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.  

 
 
24. PRP 2022/468 RECONEIXEMENT DEL 9è. TRIENNI A LA SRA. M.R.M. C. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer l’9è. trienni a favor de la Sra. 
M.C., M.R., de la plantilla de personal laboral fix d’aquest Ajuntament, Escala Administració 
General, Subescala administrativa, subgrup C1 (Ref.046), amb efectes del dia 7 de juny de 2022. 

 
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. M.C., M.R. de la plantilla de personal en règim laboral fix 
d’aquesta Ajuntament, Escala Administració General, Subescala Administrativa, ref.046, el 9è. 

trienni a partir del dia 7 de juny 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.  
 
 

25. PRP 2022/470 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI A LA SRA.  A.M.P.R. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor del Sra. P.R., 
A.M. personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball de monitor/a 
natació - socorrista, categoria C1 
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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.R., A.M. de la plantilla de personal en règim laboral fix 

d’aquesta Ajuntament, Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, ref.227, el 7è. trienni a 
partir del dia 16 d’abril 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.  

 
26. PRP 2022/471 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI A LA SRA. S.B.M.  
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la Sra. 
B.M., S., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d 
Administrativa d’Administració General, Grup C1 (Ref. 132). 
 

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. B.M., S. (Grup C1, Ref. 132) adscrita a l’escala 
Administració General de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (6è. 
d’ordre) a partir del dia 1 de març 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.  
 
 
27. PRP 2022/472 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI A LA SRA. S.S.C.  

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la Sra. 
S.C., S., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament en el lloc de treball 
d’Administrativa d’Administració General, Grup C1 (Ref. 130). 
 
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. S.C., S. (Grup C1, Ref. 130) adscrita a l’escala 
Administració General de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (6è. 
d’ordre) a partir del dia 1 de març 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.  

 
 

28. PRP 2022/473 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI AL SR. E.O.L. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor del Sr. O.L., E. 
membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA d’aquest Ajuntament 
en el lloc de treball de caporal de la Policia Local amb adscripció provisional, subgrup C2 (Ref. 
012). 
 

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. O.L., E., (caporal de la Policia Local, adscripció provisional, 
Escala Bàsica, Grup C2, Ref. 012) adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala Serveis 
Especials, de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, un trienni del subgrup C1 
(6è. d’ordre), des del dia 1 de juny 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.  

 
 

29. PRP 2022/451 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 
5/2022 

 
Vista la relació núm. 5/2022 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable 

trameses per l’empresa gestora del servei, AGBAR, i informada pel servei de gestió tributària i 
recaptació municipal, que inclou 50 expedients i que importa la quantitat 2.620,48 €. 
 

La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 5/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 31 de març de 2022. 
  
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 
subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i imports 

que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars (obligats 
tributaris) dels subministraments autoritzats. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del servei, 
AGBAR, als efectes oportuns.   
 

 

30. PRP 2022/452 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 
6/2022 

 
Vista la relació núm. 6/2022 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable 
trameses per l’empresa gestora del servei, AGBAR, i informada pel servei de gestió tributària i 
recaptació municipal, que inclou 36 expedients i que importa la quantitat 2.415,09 €. 

 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 6/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 30 d’abril de 2022. 
  
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 

subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i imports 
que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars (obligats 
tributaris) dels subministraments autoritzats. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del servei, 

AGBAR, als efectes oportuns.   

 
31. PRP 2022/476 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-196-2022  
 
 
En data 5 d’abril de 2022, el Sr. V.R., J. en representació d’Hotel apartaments Jardí SL presenta 
en aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la 
via pública o espai d’ús públic per a l’establiment “Hotel apartaments Jardí”. 
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Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de 
Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública, 
amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-196-2022 
- Titular peticionari: Hotel apartaments Jardí SL 
- Nom comercial: “Hotel apartaments Jardí” 
- Ubicació: Pl. Estació, 2 (damunt vorera) 

- Metres quadrats: 12 m2  
- Període autoritzat: de gener a desembre de 2022 
- NO es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre. 
- Tot i la normativa de terrasses de l’Ajuntament de Mollerussa indica que s’han de deixar 

1,80 metres des de façana per col·locar taules i cadires, creiem que tot i tenir lloc per fer-
ho, és aconsellable posar-les a tocar paret de l'establiment, donat que el volum d'usuaris 
que hi transiten tindrien més espai per circular. 

2.- Condicions generals de la llicència:  

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

d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del 
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de 

llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de 
l’ocupació 

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

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser 

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 
 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 

 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 

d’ocupació temporal i precària. 
 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 

que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

 Respectar els horaris que es fixin. 
 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

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

autorització expressa en espai habilitat a tal efecte. 
 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic 

per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 
 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments 

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

ocupació. 

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

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa 

per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres 
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableix el següent: 

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  

Excepcionalment, i en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al 
veïnat, l’Ajuntament podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i 
efecte de garantir el descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. 
S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 

posterior degudament motivada i notificada. 

3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 

(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 

 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 

terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 

Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins 
un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, 
caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements 
de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
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2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure 
un espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 
Ocupacions situades a la calçada: 

1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles 
adjacent a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 

3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 

específica. 
 
Ocupacions situades als passeigs: 
1. A la part central dels passeigs 

a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues 
ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m 
d’amplada mínima. 
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 

2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 
3. En els passeigs amb porxos: 
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels 

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

la plaça a l’espai que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa 
justificada es podrà autoritzar una profunditat superior. 
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació 

d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet 
la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 

1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt 
de la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 

denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats 
cíviques, lúdiques o esportives. 
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no 
es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a 

realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
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En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les 
següents condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 

- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 
8017 – 8024 –8025 – 8028 – 8029 
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , 

para-vents i vetlladors: 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o 

missatges publicitaris de cap tipus. 
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 
composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 

Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions 
d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar 

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

2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com 
tots els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient 
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà 
variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 

Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o 
que d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió 

Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 
32. PRP 2022/482 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-178-2022  
 
 
En data 31 de març de 2022, el Sr. V.M., F.J. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a 
l’establiment “Pastisseria Sant Isidori”. 
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Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de 
Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública, 
amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-178-2022 
- Titular peticionari: V.M., F.J. 
- Nom comercial: “Pastisseria Sant Isidori” 
- Ubicació: Cr. Ferrer i Busquets, 35 

- Metres quadrats: 12 m2  
- Període autoritzat: de gener a desembre de 2022 
- NO s’autoritzen a posar taules i cadires davant de l’establiment, ni damunt vorera en la 

zona de la carpa. 
- SI es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre segons plànol aportat. 
2.- Condicions generals de la llicència:  
- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 

el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública 

o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració 
d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del 
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària 

essencialment revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de 
llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de 
l’ocupació 

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

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser 
revocada, sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès 
públic, per ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de 

persones i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes. 

3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 
 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 
 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 

d’ocupació temporal i precària. 

 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 

que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 
 Respectar els horaris que es fixin. 
 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

puguin incloure per raons d’interès públic. 
 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la 

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

 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic 
per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 

 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments 

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

ocupació. 

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

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres 
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 

tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableix el següent: 

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

S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 

pública o del seu vol. 

4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 

vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 

terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 

Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins 
un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, 

caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements 
de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure 
un espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
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Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles 
adjacent a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 

2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 

específica. 
 
Ocupacions situades als passeigs: 

1. A la part central dels passeigs 
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues 

ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m 
d’amplada mínima. 
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 

3. En els passeigs amb porxos: 
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels 
porxos. Només estaran permesos els para-sols. 
 
Ocupacions situades a les places: 

1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de 
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma 
general l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una 
línia paral·lela separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de 
la plaça a l’espai que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa 
justificada es podrà autoritzar una profunditat superior. 
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 

superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació 
d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet 
la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 

Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt 
de la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 

comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats 
cíviques, lúdiques o esportives. 

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no 
es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a 
realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les 

següents condicions tècniques particulars: 
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Taules i cadires: 
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 

- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 
8017 – 8024 –8025 – 8028 – 8029 
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , 
para-vents i vetlladors: 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o 

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

- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions 

d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar 
elements protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 
Espai entre ocupacions 

1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com 
tots els serveis d’interès públic. 

3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient 
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà 
variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 
Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o 
que d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 

 
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió 

Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

33. PRP 2022/484 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-212-2022  

 
 
En data 24 d’abril de 2022, el Sr. T.R., J.A. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 

d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a 
l’establiment “La Masia”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de 
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Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública, 
amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-212-2022 
- Titular peticionari: T.R., J.A. 
- Nom comercial: “La Masia” 

- Ubicació: Av. Del Canal, 1 C 

- Metres quadrats: 15 m2  
- Període autoritzat: de maig a setembre de 2022 
- NO es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 

l’altre. 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 

el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública 
o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració 
d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del 
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària 

essencialment revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de 
llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de 
l’ocupació 

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

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

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

 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 
 Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 

d’ocupació temporal i precària. 
 Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 

que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 
 Respectar els horaris que es fixin. 
 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

puguin incloure per raons d’interès públic. 
 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la 

totalitat del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols 

que et tot cas caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es 
podran deixar apilades taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte 
autorització expressa en espai habilitat a tal efecte. 

 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic 
per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 

 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
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 Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments 
o altres serveis 

 públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva 
ocupació. 

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

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres 
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableix el següent: 

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

efecte de garantir el descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. 
S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 

4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 

podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 

En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 

tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins 
un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, 

caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements 
de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 

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

Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles 
adjacent a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 
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criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 

específica. 
 
Ocupacions situades als passeigs: 
1. A la part central dels passeigs 
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 

b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues 
ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m 
d’amplada mínima. 

c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 

 
3. En els passeigs amb porxos: 
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels 
porxos. Només estaran permesos els para-sols. 
 
Ocupacions situades a les places: 

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

2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació 
d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet 
la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 

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

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no 
es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a 

realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 

diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les 
següents condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 

8017 – 8024 –8025 – 8028 – 8029 
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- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , 
para-vents i vetlladors: 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o 

missatges publicitaris de cap tipus. 
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 
composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 

- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions 
d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 

senyalització, etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar 
elements protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 

Espai entre ocupacions 
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com 
tots els serveis d’interès públic. 

3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient 
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà 
variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 
Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o 

que d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió 
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 
34. PRP 2022/486 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-222-2022  
 
 

En data 28 d’abril de 2022, el Sr. V.M., A. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 
d’autorització municipal per  poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a 
l’establiment “Taping”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de 
Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 
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La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública, 
amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-222-2022 

- Titular peticionari: V.M., A. 
- Nom comercial: “Taping” 
- Ubicació: Cr. Ferrer i Busquets, 60 
- Metres quadrats: 16 m2  

- Període autoritzat: de maig a octubre de 2022 

- NO es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 
l’altre segons plànol aportat. 

2.- Condicions generals de la llicència:  

- Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública 
o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració 
d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del 
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de 

llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de 
l’ocupació 

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

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser 

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

3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 
 Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 

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

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

 No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 
 Respectar els horaris que es fixin. 
 Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

puguin incloure per raons d’interès públic. 
 Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la 

totalitat del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols 
que et tot cas caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es 

podran deixar apilades taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte 
autorització expressa en espai habilitat a tal efecte. 

 Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic 
per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 

 Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
 No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
 Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments 

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

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

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa 

per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres 
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableix el següent: 

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 

normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  
Excepcionalment, i en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al 

veïnat, l’Ajuntament podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i 
efecte de garantir el descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. 
S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 

3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 
Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 

(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 

l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 

retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 

Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins 
un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, 
caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements 
de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure 

un espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 
 
Ocupacions situades a la calçada: 

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

2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 
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senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 
específica. 
 
Ocupacions situades als passeigs: 

1. A la part central dels passeigs 
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues 
ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m 
d’amplada mínima. 

c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 

a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 
3. En els passeigs amb porxos: 
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 

b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels 
porxos. Només estaran permesos els para-sols. 
 
Ocupacions situades a les places: 
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de 
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma 
general l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una 

línia paral·lela separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de 
la plaça a l’espai que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa 
justificada es podrà autoritzar una profunditat superior. 
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 

quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació 
d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet 
la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt 

de la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats 
cíviques, lúdiques o esportives. 
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no 

es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a 
realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les 

següents condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 

- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 
8017 – 8024 –8025 – 8028 – 8029 
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , 
para-vents i vetlladors: 
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- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o 
missatges publicitaris de cap tipus. 
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 

composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions 
d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes. 

- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar 

elements protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 
Espai entre ocupacions 
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 

d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com 
tots els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient 
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà 

variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 
Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o 
que d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 

Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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. 

Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió 
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 

 
35. PRP 2022/453 SOL·LICITUD DE R. M. M., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 

NÍNXOL NÚM.  3.534 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
S’examina la petició presentada per M.M., R., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris 
sobre el nínxol núm. 3.534 fila 4ª del Cementiri Municipal. 

 
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a 
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús. 

 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 

RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat 
dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris 
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, 
amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 
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Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  
 
3.534  4ª M.M., R.    600,00 €  7,39 € 

  

 
Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament 
del títol acreditatiu. 
 
 

36. 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 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: 
 
 
36.1.- PRP 2022/474 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: ESPECTACLES PIROTÈCNICS 

DEL CORREFOC DIABLES_FESTA MAJOR DE MOLLERUSSA 2022. 
 
L’objecte del contracte és la realització dels espectacles pirotècnics del correfoc diables, dins els 
actes de la Festa Major de Mollerussa 2022.  
 
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert als 
articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92360000-2 “Servicios de 
pirotècnia” establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 

2007, per la qual cosa la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la 

LCSP i els seus efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 
26.2 de la mateixa llei. 
 
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 
estat certificada per part de la Intervenció de fons.  

 

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de DIABLES ARF 
MOLLERUSSA amb el CIF G25318882, 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, 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: 
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Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte els 
ESPECTABLES PIROTÈCNICS DEL CORREFOC DE DIABLES dins els actes de la FESTA 
MAJOR DE MOLLERUSSA 2022: 

o El dijous a la nit, a les 22:00 hores, a la carretera Nacional II, davant de l’església espectacle 
de malabars i pirotècnic estàtic.  

 

o El divendres a les 12:00 hores, juntament amb el repic de campanes realització d’una tronada 
a la Plaça de l’ajuntament. 

 
o El dissabte a les 23:00, realització d’un correfoc pels carrers i places de Mollerussa 

(Adjuntada proposta recorregut) 
 

Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 
Pressupost municipal vigent. Núm. RC220220006235.  

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de DIABLES ARF 
MOLLERUSSA amb el CIF: G25318882 en els termes que es descriuen seguidament: 
 

 La retribució del contracte:  5.200,00 € (Exempt 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 per l’òrgan competent. 
 

 La durada de la prestació:  
 

La durada de la prestació dels serveis s’estableix els dies 19, 20 i 21 de maig de 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.” 

 
36.2.- PRP 2022/475 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE 
PRIVAT DE SERVEIS D’ACTUACIÓ BASTONERA, GEGANTERIA I GRALLERA FESTA MAJOR 
2022. 
 

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de representació artística per 
l’actuació bastonera, gegantera i grallera a la població de Mollerussa per la Festa Major 2022. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert als 
articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
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Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92000000-1 “Servicios de 
esparcimiento, culturales y deportivos” establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió 

de 28 de novembre de 2007. En conseqüència, la preparació i adjudicació del contracte està 
sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus efectes, modificació i extinció al dret privat, 
d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la mateixa llei.  
 
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 
estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Vista la proposta de prestació del servei per part de ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ARREU amb el CIF: 

G25678053 en la representació de l’organització de la 13a trobada bastonera i la 16a. Trobada 
gegantera i grallera de Mollerussa, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i 
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme 
estableix 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 contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR l’expedient de contractació del CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS 

D’ACTUACIÓ BASTONERA, GEGANTERIA I GRALLERA FESTA MAJOR 2022. 
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220220006237.  
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ASSOCIACIÓ 
CULTURAL L'ARREU amb el CIF: G25678053, en la representació de les següents 
organitzacions: 
 
 La retribució del contracte: 3.000,00€ (Exempt 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 per l’òrgan competent.  
 

 Termini d’execució: 
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La durada de la prestació dels serveis s’estableix el dia 21 de maig de 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.” 
 
36.3.- PRP 2022/492 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ACTUACIONS 
ARTÍSTIQUES VÀRIES REPRESENTADES PER SUBIRÓS, SL. FESTA MAJOR MOLLERUSSA 
2022. 

L’objecte dels contractes és la prestació del servei de representació artística de vàries actuacions 

durant la Festa Major de Mollerussa 2022, que tindrà lloc els dies 19 a 22 de maig de 2022. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert als 
articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4 “Servicios de 
entretenimiento” establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre 

de 2007, per la qual cosa la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a 
la LCSP i els seus efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa 
l’article 26.2 de la mateixa llei.  
 
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del contracte, 
l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació 
de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la 

llei estableixin.  
 
Es tracta de contractes pels quals 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.  
 
Vista la proposta de prestació dels serveis per part de REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES 

SUBIRÓS, SL amb el CIF: B25403437 en la representació dels diferents artistes, el qual declara 

de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les 
prestacions objecte del contracte: 
 
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 d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR dels SERVEIS que tenen per 
objecte les ACTUACIONS ARTÍSITQUES DE VÀRIES durant la Festa Major de Mollerussa 
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2022. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 
Pressupost municipal vigent. Núm. RC220220006332. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de REPRESENTACIONS 

ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437, en la representació dels diferents 
artistes en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 Objecte del contracte: 

 
Actuació dels següents artistes: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 El pagament de la despesa:   

 
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 per l’òrgan competent.  
 

 Termini d’execució:  

 
Les actuacions objecte del contracte es duran a terme durant els dies 19 al 22 de maig de 
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. 
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns. 
 
36.4.- PRP2022/502 PROPOSTA D’INCLUSSIÓ DE NOVES PÒLISSES A L‘ACORD MARC 

DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A 
L’ACORD MARC DE LA PÒLISSA DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL.LACIONS 
(EXP.2020.01). 

EXPOSICIÓ DE FETS: 

 
1.El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent 
a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la 

vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord 
marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes 
de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de 

les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

2. Atenent que amb data 31 de desembre de 2020, finalitza la vigència de l’expedient 2017.06 i 
davant la necessitat manifesta per part dels ens locals de seguir comptant amb els serveis de 
pòlisses d’assegurances de danys, l’ACM va considerar oportú i justificada la licitació d’un nou 
Acord marc de serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions. Atenent a aquestes 

necessitats a satisfer el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei d’assegurances de 
danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2020.01), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de l’1 
d’octubre de 2020 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació amb els 
articles concordants de la LCSP i resta de normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL 
mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 3 de desembre de 

2020, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i 

instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01), a l’empresa 
SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA, per un període de vint-i-quatre mesos, formalitzant-se 
les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 de 
desembre de 2020. 

3.En data 21 de febrer de 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va 
acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de 
Seguros, SL 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre 
mesos, a partir de la mateixa data de signatura. 

En data 12 de març de 2021, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc de serveis 

d’assegurances de danys amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’ACM. En data 31 de 
març es formalitza. 

4. La Junta de Govern en sessió del dia 10/02/2022, en desplegament de les facultats delegades 

mitjançant el Decret d’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Mollerussa a l’acord Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances 
(EXP.2018.07) i a l’acord Marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (Exp..2020.01). 

5. Atès que les pòlisses d’assegurances corresponents a multirisc-industrial del Hotel Duch que 

venç el proper dia 12/05/2022 i la pòlissa multirisc-estació d’autobusos nova que venç el proper 
dia 26/06/2022 no estaven relacionades en la relació de pòlisses per danys a edificis que es van 
incloure en l’adhesió de l’acord  Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances 
(EXP.2018.07) i a l’acord Marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (Exp..2020.01). 
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6. En la data 09/05/2022 s’ha emès el certificat existència de crèdit Núm. operació  
220220006202.  
 

7. En data 12/05/2022, es va emetre informe favorable núm. 747/2022 de l’òrgan interventor. 

 
FONAMENTS DE DRET.-  
Articles 227 i ss. De la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les 
adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP. 
 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 
contractes basats en aquests. 
 

Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a de la LCSP. 

 
Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc 
dels serveis d’assegurances de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions aprovats per acord de 
la Comissió Executiva del CCDL de l’1 d’octubre de 2020 

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret d’alcaldia RES 
2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

 
Primer.- APROVAR, dins el Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances 

(Exp.2018.07) i de l’Acord Marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (Exp.2020.01), 
CONTRACTAR, a favor de la mercantil Seguros Catalana Occidente, S.A: 

- La pòlissa de danys a edificis i instal·lacions del Hotel Duch per import de 1.144,89€ amb 
vigència del 12/05/2022 al 13/02/2023 
I 
-La pòlissa de danys a edificis i instal·lacions de l’Estació d’autobusos nova per import de 80,50€ 

amb vigència del 26/06/2022 al 13/02/2023. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de despesa per import de 1.144,89 euros, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 02 9200 2240000 (referència 22022001134) i  per 
import de 80,50€ a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 02 9200 2240000 
(referència 22022001135). 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador 
Ferrer & Ojeda (dmarin@ferrerojeda.com), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
 
36.5.- PRP2022/505 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 

PRODUCTES QUÍMICS PER AL TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS 

Antecedents: 

I. Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, es va iniciar 

l’expedient contractació del subministrament de productes químics per al tractament d’aigua de 
les piscines municipals, pel procediment obert simplificat abreujat conforme estableixen als 
articles 28.1 i 116.1 de la LCSP. 

mailto:dmarin@ferrerojeda.com
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III. En l’expedient de contractació consten l’emissió de l’informe de legalitat i el Plec de les 
Clàusules Administratives Particulars per part de la tècnica d’administració general adscrita a la 
unitat de Contractació, conformats per la Secretaria General d’acord amb allò establert a l’article 
3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP. 

Consta també a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques particulars, tot allò també de 
conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.  
 
III. En la data 09/05/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. 
Núm. operació: 220220006173 i 220220006174 
 

IV. En data 12/05/2022, es va emetre informe favorable núm. 748/2022 de l’òrgan interventor. 
 
A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 

Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret d’alcaldia RES 
2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

ACORDS: 

Primer. APROVAR l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES 
QUÍMICS PER AL TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS i, en 
conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la modalitat licitatòria següent: 

 Procediment: obert simplificat abreujat 
 Tramitació: ordinària 
 Durada: 1 any.  
 Pròrroga: No s’estableix. 

 

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de 
la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.  

Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 

tècniques que hauran de regir la contractació dels serveis pel procediment i tramitació indicats.  

Tercer. Aprovar el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 31.127,25 
euros (IVA inclòs), a raó de 25.725,00 euros valor base del contracte i 5.402,25 euros l’import 
del IVA vigent al tipus del 21%, amb el següent desglossament:  

 LOT 1 
SUBMINISTRAMENT 
DE CLOR I ALTRES PRODUCTES 
ESPECÍFICS PEL TRACTAMENT 
AIGUA DE PISCINES PRODUCTES 

QUÍMICS 

LOT 2 
SUBMINISTRAMENT 
DE SAL ESPECIAL 
PER AL TRACTAMENT 
DE PISCINES. 

 
IMPORT 
TOTAL 

PRESSUPOST 
BASE DE 
LICITACIÓ 
(sense IVA) 

anual 

17.325,00 € 8.400,00 € 25.325,00€ 

21% IVA 3.638,25 € 1.764,00 € 5.402.25 € 

PRESSUPOST 
BASE DE 
LICITACIÓ 

(IVA inclòs) 

20.963,25 € 10.164,00 € 31.127,25 € 

 

El Valor estimat del contracte als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 

publicitat, per aplicació d’allò establert a l’article 101 de la LCSP, es fixa en la quantia de 
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17.325,00 €, IVA exclòs, per al lot 1, i de 8.400,00€ IVA exclòs per al lot 2, un total de 
25.725,00€ IVA exclòs tenint en compte que la durada contractual és d’un (1) any. 

El valor estimat del contracte contempla el pressupost base de licitació i les possibles 
modificacions previstes en el present plec, si escau, i es desglossa de la forma següent: 

 LOT 1 LOT 2 TOTAL 

Contracte 1 any (IVA exclòs) 17.325,00€ 8.400,00€ 25.725,00€ 

Valor estimat del contracte VEC 17.325,00€ 8.400,00€ 25.725,00€ 

 

Desglòs del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries: 
 

 

 

 

 
 

 
D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un 
contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a executar un servei de forma successiva i per 
preus unitaris, el pressupost base de licitació s’ha estimat en una quantia màxima i limitativa, i el 
mateix es troba condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa 

contractista en funció dels serveis requerits. En conseqüència, l’Ajuntament no resta obligat a 
exhaurir aquest pressupost en atenció a què el preu final es determinarà en funció de les 
necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris corresponents. 
 
El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el preus 
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives. 

Quart. Publicar la convocatòria de la licitació en els termes previstos a l’article 159.2 de la LCSP, 

mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels 

acords adoptats. 

 
36.6.- PRP2022/503 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES. 

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 48.449,92 € 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 

INF. 721 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2022/287 EXP.  1657-439-2022 251,27 €  

INF. 722 DATA 11/05/20222 RELACIÓ F/2022/287 EXP.  1657-439-2022 726,00 €  

INF. 723 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2022/274 EXP.  1657-426-2022 2.000,00 €  

INF. 724 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2022/274 EXP.  1657-426-2022 174,24 €  

INF. 733 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/290 EXP.  1657-442-2022 1.154,55 €  

INF. 734 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/290 EXP.  1657-442-2022 547,53 €  

INF. 735 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/290 EXP.  1657-442-2022 360,00 €  

LOT 1 Anualitat 2022: 01/06/2022 - 31/12/2022 12.228,56 euros 

LOT 2 Anualitat 2022: 01/06/2022 – 31/12/2022 5.929,00 euros 

LOT 1 Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/05/2023 8.734,69 euros 

LOT 2 Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/05/2023 4.235,00 euros 
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INF. 736 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/290 EXP.  1657-442-2022 605,00 €  

INF. 737 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/290 EXP.  1657-442-2022 3.160,91 €  

INF. 738 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/290 EXP.  1657-442-2022 699,92 €  

INF. 739 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/290 EXP.  1657-442-2022 669,13 €  

INF. 742 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/275 EXP.  1657-427-2022 1.418,12 €  

INF. 743 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/239 EXP.  1657-369-2022 1.350,00 €  

INF. 744 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/239 EXP.  1657-369-2022 30.000,00 €  

INF. 745 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/264 EXP.  1657-413-2022 3.340,14 €  

INF. 746 DATA 12/05/2022 RELACIÓ F/2022/261 EXP.  1657-409-2022 1.993,11 €  

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  48.449,92 euros de les relacions 
de factures següents: 

  

F/2022/239   1.350,00 €  

F/2022/239   30.000,00 €  

F/2022/261   1.993,11 €  

F/2022/264   3.340,14 €  

F/2022/274   2.000,00 €  

F/2022/274   174,24 €  

F/2022/275   1.418,12 €  

F/2022/287   251,27 €  

F/2022/287   726,00 €  

F/2022/290   1.154,55 €  

F/2022/290   547,53 €  

F/2022/290   360,00 €  

F/2022/290   605,00 €  

F/2022/290   3.160,91 €  

F/2022/290   699,92 €  

F/2022/290   669,13 €  

 
 
L’import que s’especifica en la relació F/2022/275 , és una part  de la despesa total de la relació a 
la que correspon.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 
 

 
36.7.- PRP2022/504 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES. 

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 567,34€. 
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Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 696 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2021/774 EXP.  1657-1002-2021 21,44 €  

INF. 697 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2021/774 EXP.  1657-1002-2021 100,00 €  

INF. 715 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2022/302 EXP.  1657-454-2022 120,20 €  

INF. 719 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2022/152 EXP.  1657-273-2022 205,50 €  

INF. 720 DATA 11/05/2022 RELACIÓ F/2022/227 EXP.  1657-357-2022 120,20 €  

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 567,34€ de 
les despeses contingudes a les relacions de factures següents: 

F/2021/774   21,44 €  

F/2021/774   100,00 €  

F/2022/152   205,50 €  

F/2022/227   120,20 €  

F/2022/302   120,20 €  

 
 
L’import que s’especifica en la relació F/2022/302, és un part de la despesa total de la relació que 

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

36.8.- PRP 2022/508 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ESCUDERIA 

MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE 
LLEURE A LA CIUTAT. 
 
Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Escuderia Mollerussa que té per objecte el 

foment de les activitats esportives i de lleure a la ciutat. 
 
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la Promoció d’activitats i prestar els 
serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en els 
termes previstos en la normativa local. 
 
Vist els informes de l’Àrea d’Esports inclosos en l’Expedient 1374-16-2022. 

 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 051/2022, de data 29 d’abril de 2022. 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 750/2022, de data 12 de maig de 2022. 
 

Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per 

Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 

Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ESCUDERIA  

MOLLERUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord. 
 
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Escuderia Mollerussa 
d’acord amb el següent detall: 
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Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2022   12.3410.4800007         30.000,00 € 
 
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 

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

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’Escuderia Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne 
trasllat als serveis municipals competents.  

 
ANNEX 

 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ESCUDERIA MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL 
FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE A LA CIUTAT. 
 
A Mollerussa, maig de 2022. 
 
REUNITS 

 
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, com a Alcalde en nom i representació de 

l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local., actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord de la 
Junta de Govern. 

 
I d'una altra part, L.R., C., com a President de l'entitat Escuderia Mollerussa, amb el NIF G-25211087 

l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica d’activitats relacionades amb l’esport de l’automobilisme, 
i autoritzat per subscriure el present Conveni segons s’acredita documentalment. D'ara endavant entitat 
beneficiària. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a 

aquest acte, i lliurement: 
 
EXPOSEN 

 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció d’activitats i 

prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns ens els 
termes previstos en la normativa local.  

 

SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure requereix de la 
participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, 
tant públics com privats. 

TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament d’activitats 
esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta línia, esdevé convenient el 
suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de manera que permeti la implementació de 
la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa. 

QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les actuacions 
portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el manteniment, consolidació i 
millora de l’àmbit de l’esport i del lleure. 

L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a instrument educatiu 
de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables. 

CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment de l’activitat 
esportiva vinculada a l’automobilisme, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa. 

 
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 31 de març de 2022, s'ha 
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destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800007 subvenció nominativa “ESCUDERIA MOLLERUSSA” amb 
una consignació per import de 30.000 €. 

 
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: 

 
El finançament d'activitats que tinguin com a objectiu, el foment de l’activitat esportiva vinculada a 
l’automobilisme, el foment del teixit associatiu, dels clubs i associacions esportives. La promoció de la ciutat 
amb la realització de competicions d’àmbit estatal i internacional. 
 
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant que concorre amb les 
competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant 
que la repercussió per a la ciutat pot considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les 
necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei. 
 

VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu com 

a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament en els pressupostos 
municipals, de conformitat amb el que estableixen els convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: 
“S’entén per subvenció prevista nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i 
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha 
de quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, 
en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit 
pressupostari.”. 

 
NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció nominativa tindrà el caràcter de 
bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions. 

 
DESÈ. Que l’entitat beneficiària declara que compleix amb tots els requisits necessaris per tal de 

poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el contingut dels articles 11 i 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, disposen que els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració 
local, han de fer pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques 
concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris. 

 
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003 de 17 de 

novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts acorden subscriure el present 
Conveni. El qual es regirà per les següents  
 
 
CLÀUSULES 
 

PRIMERA.- Objecte del conveni. 

 
 En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la concessió de 

subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l’objecte de la subvenció es el finançament de les despeses 
derivades d'activitats que tinguin com a objectiu la promoció de les activitats esportives vinculades a 
l’automobilisme, la participació en activitats previstes al calendari de la federació corresponent, així com la 
organització del campionat d’Espanya i d’Europa d’autocros. 
 
De forma expressa es declara que l’activitat objecte d’aquesta subvenció resta exclosa, de l’ampliació de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (art. 6). Considerant que la causa de la 
subvenció es la consecució d’una finalitat d’interès general i comú a l’Ajuntament i a l’Escuderia Mollerussa. 

 
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.  
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I.-  Actuacions objecte de la subvenció.  
 

La participació i, si s’escau, organització de les proves programades en el calendari federatiu corresponent, 

com poden ser, entre altres, la celebració del Campionat d’Espanya d’Autocros previst pels dies 1 i 2 d’octubre 

i el Campionat d’Europa d’Autocros previst pels dies 7, 8 i 9 d’octubre, així com els arranjaments o 

manteniments que es realitzin al circuit com a conseqüència de la realització d’aquestes activitats. 

 

En qualsevol cas, es consideraran subvencionables les despeses que de manera indubtable responguin a la 

naturalesa de l’activitat subvencionada. 

 
II.- Previsió de costos 
 
El pressupost total previst per les activitats que són objecte de la subvenció és de 50.000 €. 
 

TERCERA.-  Quantia de la subvenció.  

 
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà a Escuderia Mollerussa 30.000,00 €. 
 
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800007 subvenció nominativa a Escuderia 
Mollerussa.  

 
QUARTA.-  Compatibilitat amb altres ingressos.  
 

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, 
nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els termes que determinin els seus 
instruments reguladors. 
 
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa  en cap cas pot ser de tal quantia que, 
aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat 
subvencionada. 

 
CINQUENA.- Comissió de Seguiment  

 

Seguiment i control del conveni 

De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents: 

• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi Ajuntament, i en 
la que es detalli: 

L'activitat efectivament realitzada. 
El cost total de les activitats subvencionades. 
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de l'actuació objecte 

del conveni. 

• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de facilitar el 
treball conjunt i en xarxa. Per assolir aquesta finalitat, l'Ajuntament, destinarà els serveis propis, 
coordinats des de la Regidoria d’Esports per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions 
comunes. 

 
La Comissió de seguiment estarà integrada per :  

Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:  
Regidor/a de l’Àrea  d’Esports. 
Coordinador/a de l’Àrea  d’Esports. 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:  
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part de l’associació. 
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza. 
 

SISENA.- Obligacions de l’Entitat Beneficiària. 
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Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents obligacions específiques: 

 
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona 

fe i presumpció de legalitat. 
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol 

circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits 
per a la concessió de la subvenció. 

3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions exigides, i també 
la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió. 

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.  
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació mercantil i 

sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els estats comptables i 
registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió. 

7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.  
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a qualsevol 

altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En el transcurs de totes 
aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la informació que els sigui 
requerida. 

9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents 

electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 

10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació la informació 
relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. 

 
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a la llei 

general de subvencions i al Reglament general de subvencions. 
 
SETENA.- Lliurament de bestretes. 

 
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària, l’Alcalde o per delegació la Junta de 
Govern podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat del total o parcial import atorgat, de manera 
fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir garanties. El pagament s’efectuarà amb 
transferència bancària al compte indicant per l’entitat beneficiària. 

En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es troba al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  

A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació d’aquestes obligacions 
a través de certificats telemàtics. Eximint  d’aportació les corresponents certificacions. 

Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.  

Per autoritzar la bestreta, l’entitat beneficiària, haurà d’haver justificat degudament l’execució de les activitats 
de l’anualitat anterior.  
 
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 

VUITENA.- Justificació de la subvenció. 
 
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, prèvia justificació de la despesa per un 
import igual o superior al pressupost de les activitats objecte de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà 
exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.  

Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades a partir del 
primer dia de l’any.  

En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model facilitat per 
l’Ajuntament, en el qual es detallarà:  

1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar. 

2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la col·laboració 
de l’Ajuntament. 
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3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà: 

- Els cost total de les activitats subvencionades. 

- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i altres 
subvencions . 

- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de l’entitat beneficiària.  

- Comprovant de pagament de les factures presentades. 

- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i data 
de pagament.  

4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de l’Ajuntament 
de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes des de la finalització de 
l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de la justificació sense superar els 
terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.  

Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Mollerussa.  

Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a pressupost de 
costos de la clàusula segona del conveni, l’entitat beneficiària en el moment de presentar la justificació podrà 
sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.  

L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la reducció del 
pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord d’aprovació de la justificació de 

l’activitat.  

NOVENA.-  Deficiències en la justificació 
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a 
l’entitat beneficiària la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 
deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués 
presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no 
fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 

DESENA.- Denúncia o modificació del conveni.  
 

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol 
modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà de formalitzar-se, per la 
seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni 
permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la resolució del mateix.  

 
ONZENA.- Resolució del conveni.  

 
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:  

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants de l’acord.  
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni. 
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.  
 
 DOTZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.  
 

L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament de la 
subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que l’entitat beneficiària incompleixi les obligacions 
derivades del mateix.  

En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article 70.3 del 
reglament general de subvencions. 
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 TRETZENA.- Reintegrament.  
 
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el procediment es 
tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general de subvencions. 
 

CATORZENA.- Publicitat 
 
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció concedida, es farà 
públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
 
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.   

 
Escuderia Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment de les previsions 
legals contingudes en  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i 
justificació de la subvenció objecte d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol 
responsabilitat derivada del seu incompliment per part de l’entitat beneficiària.  

Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades personals aportades 
pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en  la Llei Orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa 
d’aplicació. 
 
 SETZENA.- Jurisdicció. 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al compliment 
del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
 DISSETENA.- Durada del conveni. 
 
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2022. 
 
 DIVUITENA.- Normativa d’aplicació.  
 
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança General reguladora de 
la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa.  Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions; el Reglament de desplegament d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de 
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.  

 
 
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat. 

 

           AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA   ESCUDERIA MOLLERUSSA” 

 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinc minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde 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. 
 

 

 


