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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 26 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 de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència dels 

tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó 
Peraire. 
 
Excusen l’assistència, el Regidor Sr. Pere Garrofé Cirés i la Regidora Sra. Ana Maria Carné Baiget. 
 
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 

 
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 

 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 

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

per unanimitat dels presents.  
 
 
2. PRP 2022/566  ACTES URBANÍSTICS  
 
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la 

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

membres presents, ACORDA: 
 
 
*************************************************** 
 
Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat 
que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de 

propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter 
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment. 
  

 
 

A)Expedient: 3043/21/2022  

Titular: E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU 

Descripció:   NOU TRAM DE LINEA MT 25 KV 

Pressupost: 28.918,48 € 

Emplaçament: L-200 (PK 0+700), C/ Llorenç Vilaró i C/ Pau Claris 

Ref. cadastral: NO CONSTA 
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A)Expedient: 3043/22/2022 

Titular: E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU 

Descripció:   NOU TRAM DE LINEA MT 25 K 

Pressupost: 54.275,44 € 

Emplaçament: L-200 (PK 0+0,270) AV. DEL CANAL, C/ARBECA I C/SANT 

JORDI 

Ref. cadastral: NO CONSTA 

 
 
Segon.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 d’abril en 
la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en els que existeixi 
risc de contagi per part de persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra 
modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 

 
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es 
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 
2.495,81€. 

 
 
3. PRP 2022/543 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. 

MANTENIMENT  I NETEJA DELS PARCS I ESPAIS VERS DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA. ZONA A I ZONA C RESERVAT A CET. 

 
L’objecte de la present contractació son els treballs integrals de conservació, manteniment i 
neteja de les zones enjardinades del municipi -zones A i C- que consten identificades a la 
documentació tècnica.  
 

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 77311000-3 

“Servicios de mantenimiento de jardines y parques” que estableix el Reglament (CE) Núm. 
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 

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

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

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de la FUNDACIÓ 

PRIVADA ASPROS amb el CIF G43604628, el qual es considera per part de l’òrgan de contractació 
la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa 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 
MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I ESPAIS VERDS DE MOLLERUSSA. ZONA A I 
ZONA C. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220220006542. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de FUNDACIÓ 
PRIVADA ASPROS  amb el CIF: G43604628, en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 La retribució del contracte:   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.  
 
 La durada de la prestació:  

 
El servei tindrà una durada  de 2 mesos des de l’01/06/2022 fins el 31/07/2022. 
 
 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 
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns. 
 
 

4. PRP 2022/547 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS D’ACCÈS A LA 
PLATAFORMA DE SUPORT DE CONTINGUTS DE “ESPUBLICO”. 

 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’accés a la plataforma de suport de 
continguts de “ESPUBLICO”; a la plataforma corporativa i a la plataforma d’hisenda local, al que li 
correspon el codi CPV 79980000-7 “ Servicios de suscripción” que estableix el Reglament (CE) 

Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 
El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a) segon 
paràgraf, estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte la 
subscripció de revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la seva 
preparació i adjudicació es regirà per allò establert a les Seccions 1a i 2a del Capítol I del Llibre 

Segon de la LCSP amb caràcter general, en les que es troba l’art. 118, i les seves disposicions de 
desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el 
seu cas, les normes de dret privat. Pel que fa referència als seus efectes i extinció, li serà 
d’aplicació les normes de dret privat, llevat d’allò establert als articles de l’esmentada llei relatius 
a les condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels 
contractes, que els serà d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, 
tal i com estableix l’art. 26.2 de la LCSP. 

 
D’acord amb allò establert a l’apartat primer de la Disposició addicional novena de la LCSP, la 
subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport, així com la 
contractació de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la 
mesura en que resultin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la seva 
subscripció i contractació, podran  efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia, sempre que 

no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les normes 
establertes en aquesta llei per als contractes menors i amb subjecció a les condicions generals 
que apliquen els proveïdors, incloses les relatives la les formes de pagament. 
 
Conseqüentment amb això exposat, a aquests contractes només se’ls ha d’aplicar les 
consideracions procedimentals assenyalades a l’art. 118 de la LCSP, però no la limitació 
continguda a l’art. 29.8 en relació a la seva durada i pròrroga, precepte que no respon a la regla 

de procediment. 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 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 l’oferta presentada per ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. amb el CIF 
A50878842, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional 

necessària per a realitzar la prestació 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: 
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Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ del SERVEI D’ACCÉS A LA 
PLATAFORMA DE CONTINGUTS DE “ESPUBLICO”. Simultàniament, autoritzar la despesa 
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2022.  
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ESPUBLICO 
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.  amb el CIF: A50878842, en els termes que 
es descriuen seguidament: 
 
 La retribució del contracte:   
 

LOT 1 
 Plataforma corporativa ....... 2.487,83 €  (4% IVA editorial inclòs)   

                                                              (21% IVA  serveis inclòs). 

RC220220006665. 
LOT 2 

 Plataforma d’hisenda local..... 4.699.93 € (4% IVA editorial inclòs)   
                                                               (21% IVA  serveis inclòs). 

RC220220006666. 
 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.  
 
 La durada de la prestació:  
 

El contracte tindrà una durada d’execució d’un any sense possibilitat de pròrroga. 
 
 Revisió de preus:  
 
El contracte no podrà ser objecte de revisió de preus, per aplicació d’allò establert a l’article 
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.” 
 
 
5. PRP 2022/552 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI D’ACTIVITATS 

DE LLEURE EDUCATIU. CASAL D’ESTIU 2022. 
 

L’objecte de la present contractació és oferir l’activitat de lleure educatiu durant les vacances 
escolars de l’estiu 2022 destinada a infants entre 4 i 11 anys. 
 
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 92000000-1 
“Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos” que estableix el Reglament (CE) Núm. 

213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació es 
podrà considerar menor si l’òrgan de contractació estima que el seu valor és inferior a 15.000 
euros i en aquest cas la tramitació de l’expedient requerirà l’emissió d’un informe per part del 

mateix justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la 
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així 
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP.  
 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat certificada per part de la Intervenció de fons.  

 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de LLEURE QUALIA 
SCCL amb el CIF F25850421, el qual es considera per part de l’òrgan de contractació la millor 
oferta en termes de qualitat-preu segons es reflecteix a l’informe emès al respecte. L’empresa 

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 objecte 
l’ACTIVITAT DE LLEURE EDUCATIU PER INFANTS DURANT L’ESTIU 2022 A 
MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a 
càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC220220004766. 
 

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

SCCL amb el CIF: F25850421, en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 La retribució del contracte:  8.000 € (EXCEMPT D’IVA). 
 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent. 

 
 Serveis inclosos: 
 

 Planificar, organitzar, gestionar i executar el casal d’Estiu 2022. 
 Garantir l’execució del programa de l’activitat i vetllar perquè les activitats es 

desenvolupin amb les màximes condicions de seguretat, sanitàries i d’higiene. 

 Els costos de personal i les possibles substitucions que se’n puguin esdevenir. 
 Garantir el compliment de les ràtios de dirigents i de titulacions en activitats d’educació 

en el lleure, que regula el Decret 267/2016. 
 Gestió de les inscripcions. 
 Notificació i canvis en l’activitat segons la normativa vigent. 
 Material fungible i no fungible de les activitats. 

 Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. 

 Seguiment amb les famílies. 
 Retribucions segons l’establert a les taules salarials del Conveni Col·lectiu del Sector del 

Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. 
 Garantir el compliment de lo establert en el document “Criteris per a desenvolupar les 

activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per COVID-19” i les possibles 
variacions del document. 

 Garantir moments de coordinació entre el monitoratge 

 
                     Com a proposta de millora extra: 
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 Descomptes: *5% dte. per famílies d’acollida. 
 Aplicació de gestió d’inscripcions, rebuts i comunicació amb famílies a través de 

missatges directes i on també és pengen fotografies de cada grup d’infants per setmana. 
 Assegurança d’accidents ampliada per sobre normativa pels participants i un extra 

d’accidents pel monitoratge. 
 Reunió setmanal amb la responsable de l’Ajuntament. 
 Telèfon mòbil pel coordinador, i telèfon mòbil d’urgències 24h. 

  
 La durada de la prestació:  
 

      La durada de la prestació del servei serà del 27 de juny al 2 de setembre 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.” 
 
 

6. PRP 2022//563 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

1509. EXPEDIENT 2349-15-2022. 

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 C.A., 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: 1509. 
Ubicació: Cr Ferran Puig 26, C 
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. 
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Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals 

(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

7. PRP 2022/559 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 
10 DE JUNY DE 2022 . PER PART DE L’AMPA DE L’INSTITUT LA SERRA DE 
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 145-2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.C., J., en representació de l’AMPA de l’Institut 

La Serra de Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat a partir de 
les 16:00h del dia 10 de juny de 2022,  i la cessió de 28 taules, per dur a terme la festa de fi de 
curs de quart d’ESO. 
 

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

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

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord 
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer.  Autoritzar a l’AMPA de l’Institut La Serra l’ús del teatre l’Amistat a partir de les 16:00h, i 
la cessió de 28 taules, per a l’activitat descrita. 
 

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

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

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

llicència o autorització municipal prèvia. 

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

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

règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

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

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

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

 -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 

 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

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. 

 
8. PRP 2022/548 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 10 DE JUNY 
DE 2022 . PER PART DEL CLUB STIL MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.R., E., en representació del Club Stil Mollerussa, 
en què demana poder disposar del pavelló 19 de març el dia 10 de juny de 2022 al vespre, per 
poder dur a terme la festa de fi de curs de gimnàstica rítmica i hiphop.  
 

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

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  

 Esportives i 

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

Primer. Autoritzar al Club Stil Mollerussa, disposar del pavelló 19 de març el dia 10 de juny de 
2022 al vespre, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic,  

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

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 

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

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el 
beneficiari. 
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 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i 
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat 
per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els 
equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en 

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

per a la transformació o la modificació d’aquell. 

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons 

d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

 

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la 
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ 
incompliment. 

 
Compensació de despeses 

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

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

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

fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 

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

 
Condicions específiques:  

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. 

-Aforament grades 400 persones. 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions 
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-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 
 

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

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

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

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

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

competents als efectes oportuns. 

9. PRP 2022/549 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 
16 DE SETEMBRE I 17 DE SETEMBRE DE 2022 . PER PART DE LA ASSOCIACION 
POLACOS. EXPEDIENT 1599- 131-2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per D.L., A., en representació de la Associacion 
Polacos, en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat el dia 16 de setembre de 

2022 de 17:00 a 22:00h, per a dur a terme l’assaig i el dia 17 de setembre de 2022 de 13.00 a 
00.00h, per dur a terme una representació teatral “Te Vaporta Polonya”. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 
 

 Educatives, 

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord 
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Associacion Polacos, disposar del Teatre l’Amistat dia 16 de setembre de 
2022 de 17:00 a 22:00h, i el dia 17 de setembre de 2022 de 13.00 a 00.00h, per a l’activitat 
descrita. 
 

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

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

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

llicència o autorització municipal prèvia. 

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

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

règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 
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 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 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. 

-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 
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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. 

 

10. PRP 2022/564 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 53.256,54€ 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 

INF. 758 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2021/869 EXP.  1657-180-2022 4.729,54 €  

INF. 864 DATA 18/05/2022 RELACIÓ F/2022/196 EXP.  1657-320-2022 378,95 €  

INF. 865 DATA 18/05/2022 RELACIÓ F/2022/196 EXP.  1657-320-2022 447,70 €  

INF. 866 DATA 18/05/2022 RELACIÓ F/2022/200 EXP.  1657-325-2022 1.058,85 €  

INF. 869 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2022/269 EXP.  1657-420-2022 617,32 €  

INF. 870 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2022/269 EXP.  1657-420-2022 25,53 €  

INF. 872 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2021/757 EXP.  1657-982-2021 847,02 €  

INF. 873 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2021/757 EXP.  1657-982-2021 1.448,38 €  

INF. 875 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2021/840 EXP.  1657-18-2022 1.645,60 €  

INF. 879 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2022/2061 EXP.  1657-128-2022 456,78 €  

INF. 887 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2021/768 EXP.  1657-996-2021 508,20 €  

INF. 888 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2022/2039 EXP.  1657-80-2022 572,39 €  

INF. 889 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2022/205 EXP.  1657-331-2022 3.091,60 €  

INF. 892 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2022/188 EXP.  1657-312-2022 1.694,00 €  

INF. 893 DATA 19/05/2022 RELACIÓ F/2022/188 EXP.  1657-312-2022 195,50 €  

INF. 897 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/213 EXP.  1657-339-2022 3.968,80 €  

INF. 898 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/2078 EXP.  1657-211-2022 140,00 €  

INF. 901 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/234 EXP.  1657-364-2022 653,40 €  

INF. 902 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/301 EXP.  1657-453-2022 6,26 €  

INF. 903 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/144 EXP.  1657-255-2022 450,00 €  

INF. 904 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/190 EXP.  1657-314-2022 5.796,93 €  

INF. 905 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/158 EXP.  1657-280-2022 242,00 €  

INF. 907 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/210 EXP.  1657-336-2022 4.644,20 €  

INF. 908 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/202 EXP.  1657-328-2022 3.267,00 €  

INF. 914 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/192 EXP.  1657-316-2022 2.788,80 €  
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INF. 915 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/230 EXP.  1657-360-2022 327,98 €  

INF. 916 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/230 EXP.  1657-360-2022 12,00 €  

INF. 917 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/231 EXP.  1657-361-2022 144,24 €  

INF. 918 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/231 EXP.  1657-361-2022 5.445,00 €  

INF. 919 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/231 EXP.  1657-361-2022 309,76 €  

INF. 920 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/185 EXP.  1657-309-2022 456,37 €  

INF. 921 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/185 EXP.  1657-309-2022 461,62 €  

INF. 924 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2021/789 EXP.  1657-1018-2021 3.388,81 €  

INF. 928 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/2060 EXP.  1657-127-2022 174,93 €  

INF. 932 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2021/866 EXP.  1657-164-2022 1.000,00 €  

INF. 934 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/160 EXP.  1657-282-2022 784,70 €  

INF. 935 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2022/165 EXP.  1657-289-2022 297,00 €  

INF. 947 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/171 EXP.  1657-295-2022 779,38 €  
 
 
 

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

Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  53.256,54 euros de les relacions 
de factures següents: 
  

F/2021/757   847,02 €  

F/2021/757   1.448,38 €  

F/2021/768   508,20 €  

F/2021/789   3.388,81 €  

F/2021/840   1.645,60 €  

F/2021/866   1.000,00 €  

F/2021/869   4.729,54 €  

F/2022/144   450,00 €  

F/2022/158   242,00 €  

F/2022/160   784,70 €  

F/2022/165   297,00 €  

F/2022/171   779,38 €  

F/2022/185   456,37 €  

F/2022/185   461,62 €  

F/2022/188   1.694,00 €  

F/2022/188   195,50 €  

F/2022/190   5.796,93 €  

F/2022/192   2.788,80 €  

F/2022/196   378,95 €  

F/2022/196   447,70 €  

F/2022/200   1.058,85 €  

F/2022/202   3.267,00 €  

F/2022/2039   572,39 €  
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F/2022/205   3.091,60 €  

F/2022/2060   174,93 €  

F/2022/2061   456,78 €  

F/2022/2078   140,00 €  

F/2022/210   4.644,20 €  

F/2022/213   3.968,80 €  

F/2022/230   327,98 €  

F/2022/230   12,00 €  

F/2022/231   144,24 €  

F/2022/231   5.445,00 €  

F/2022/231   309,76 €  

F/2022/234   653,40 €  

F/2022/269   617,32 €  

F/2022/269   25,53 €  

F/2022/301   6,26 €  
 
 
L’import que s’especifica en les relacions F/2021/757, F/2021/866, F/2022/158, F/2022/210, 
F/2022/165, F/2022/2061, F/2022/234, F/2022/269  i F/2022/2069, són una part de la despesa 

total de la relació a la que corresponen.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
11. PRP 2022/565 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 1.285,88€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 868 DATA 18/05/2022 RELACIÓ F/2021/733 EXP.  1657-957-2021 1.099,38 €  

INF. 923 DATA 23/05/2022 RELACIÓ F/2021/809 EXP.  1657-1040-2021 186,50 €  

 
 
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 1.285,88€ 

de les despeses contingudes a les relacions de factures següents: 

 

F/2021/733   1.099,38 €  

F/2021/809   186,50 €  
 
 
 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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12. PRP 2022/569 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 5/2022. 
 

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 5/2022, que inclou 35 expedients i que importa la 
quantitat 14.668,68 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 

ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  
 
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
13. PRP 2022/480 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-25-2022  

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

2022/6680, de data 09/05/2022, el Sr. U.S., R.E. sol·licita targeta de resident zona blava. 

Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 

vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i 

amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els següents:  

- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones 
de vianants envoltades per zona blava;  

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  

- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 

Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la 

persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 

determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li 

afecti, amb oferiment dels recursos adients. 

 
14. PRP 2022/ 558 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-27-2022 

 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
2022/7083, de data 16 de maig de 2022, el Sr. Q.B., I. sol·licita targeta de resident zona blava. 
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Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i 
amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 

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

de vianants envoltades per zona blava;  

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

 

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la 
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li 
afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
 
 
15. PRP 2022/570 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-28-2022 

 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
2022-7318, de data 23/05/2022, la Sr. C., N. sol·licita targeta de resident zona blava. 
 

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

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

de vianants envoltades per zona blava;  

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

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la 

persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li 
afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
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16. 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: 

 
 

16.1.- PRP2022/393 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 

ADQUISICIÓ DE MICROFONS PER LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA. 
 
L’objecte de la present contractació és l’adquisició del sistema de megafonia i micròfons de la sala 

de plens per l’Ajuntament 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 32340000-8 
“Micrófonos y altavoces” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 

 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un 
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la 
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així 

com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP.  
 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 

d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per 
part de l’empresa PIROE AUDIOVISUALS EVENTS, S.L. amb el CIF B25840414, la qual 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 
de MICROFONS PER LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. Simultàniament, 

aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost 
municipal. Núm. RC220220005789. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de PIROE 
AUDIOVISUALS EVENTS, S.L. amb el CIF: B25840414 en els termes i condicions que es 
detallen seguidament: 

 
 Preu del contracte: 5.325,21 € (21% IVA inclòs). 
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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.  
 

 
 Materials inclosos: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Termini de lliurament: 

 
El  lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini 31 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.” 

 
16.2.- PRP 2022/574 LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ. SOL·LICITADA PER G.T., J.. Exp. 

2433-2-2022.  

 
En data 24 de febrer, i amb número de registre d’entrada 2022/2959  ha tingut entrada en 

aquest Ajuntament la sol·licitud de llicència de segregació; aquesta mateixa sol·licitud  de 

segregació es va tornar a registrar amb núm. 2022/4060. En ambdós registres sol·licita la 

parcel·lació de les finques següents:   

CL CREU,LA 31,           (REF CAD: 4611301CG2141S0001BL) 

CL CREU,LA 29,           (REF CAD: 4611302CG2141S0001YL) 

CL RAVAL LA CREU 16, (REF CAD: 4611315CG2141S0001RL) 

 

Vist l’informe de l’Arquitecta de l’Ajuntament de Mollerussa, Sra. Noemí Morell. 

Vist l’informe favorable del Secretari acctal. núm. 066/2022. 
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Vista la documentació que s’incorpora a l’expedient de referència  

D’acord amb el que disposen els articles 187.2 a) i 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 26 al 29 i 

concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig 

Es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de 

l’Alcaldia núm. 2019/358, de 21 de de juny, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Atorgar la LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL·LACIÓ, presentada pel Sr. Josep 

Gabarró Torrent. Expedient núm. 2433-2-2022, conforme la documentació tècnica presentada al 

respecte, fent constar els extrems següents:  

Finca matriu: 

327 del Registre de la propietat número 3 de Lleida, tom 71, llibre 3 i foli 175. 

Aquesta finca es correspon a tres finques cadastrals: 

  La núm. 1 amb referencia 4611315CG2141S0001RL de 491 m2 

  La núm. 2 amb referencia 4611301CG2141S0001BL de 242 m2   

  La núm. 3 amb referencia 4611302CG2141S0001YL de   87 m2 

Per tal d’aclarir la situació donada en les parcel·les en qüestió s’adjunta quadre resum de les 

superfícies: 

Les parcel·les resultants són les següents després de la parcel·lació: 

•PARCEL.LA A: 583,00 m2 (Segons tècnic redactor del projecte), classificada com    a sòl urbà, 

qualificat de clau 2, Zona d’ordenació en illa tancada. 

• PARCEL.LA B: 237,00 m2 (Segons tècnic redactor del projecte), classificada com a sòl urbà, 

qualificat de clau 2, Zona d’ordenació en illa tancada. 

Segon.- Lliurar còpia certificada del plànol parcel·lari resultant i de les fitxes descriptives dels lots 

resultants, conforme allò previst a l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig. 

Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades amb l’oferiment dels recursos 

legals adients. 

16.3.- PRP 2022/510 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL SANJEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE 

L’ESTACIÓ DE MOLLERUSSA. 
 
Antecedents: 
 

I. Per mitjà del Decret de l’alcaldia RESOL 2021/912, de data 25/11/2021, es va autoritzar 
l’expedient de contractació del PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL SANJEJAMENT DEL CARRER 
URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE MOLLERUSSA. EXP. 1379-14-2021, pel procediment obert 

simplificat 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 20 dies naturals 
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perquè els licitadors presentessin les seves propostes. Durant el termini establert, es van 
presentar les següents ofertes segons certificat de l’eina Sobre Digital: 
 
Empresa                      Registre d’entrada     Data d’entrada     Hora d’entrada__ 

(1) ROMÀ INFRA I SERVEIS, SAU         2021-15370           15/12/2021           17:54:00 
(2) TALLERS VIDAL AMILL, SLU            2021-15421           16/12/2021           13:01:00 
 
III. En la data 19/01/2022, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter no públic, 
per tal de procedir a l’obertura dels SOBRES A i qualificar la documentació administrativa de les 

proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les propostes 
presentades, atès que totes elles declaraven donar compliment dels requisits previs assenyalats a 
l’article 140.1 de la LCSP. Posteriorment, la Mesa va procedir a la lectura de la documentació 

ponderable mitjançant judici de valor continguda en el mateix sobre i finalitzades les esmentades 
actuacions, va lliurar la documentació als serveis tècnics municipals als efectes de verificació que 
les ofertes complien amb les especificacions tècniques i la seva valoració posterior conforme els 
criteris i subcriteris establerts al PCAP i PPT. 

 
IV. En la data 9/05/2022, la Mesa de contractació es va reunir novament en reunió de caràcter 
intern en la qual es va ratificar l’informe de valoració de la documentació ponderable mitjançant 
judici de valor emès en la data 31/01/2022 pels serveis tècnics municipals. Seguidament es va 
procedir a l’obertura dels SOBRES C els quals contenen la documentació ponderable de forma 
automàtica, acordant lliurar als serveis tècnics competents les ofertes, per tal de que 

verifiquessin si les mateixes s’adequaven a allò establert a les prescripcions tècniques, i a la seva 
posterior avaluació conforme els criteris i subcriteris establerts al PCAP i PPT. 
 
V. En la data 12/05/2022, la Mesa de contractació es va reunir novament en sessió de caràcter 
intern i una vegada ratificat l’informe de valoració de la documentació ponderable de forma 
automàtica, va classificar les ofertes per ordre de puntuació decreixent, d’acord amb allò 
establert a la clàusula 30.1 del PCAP i l’art. 150.1 de la LCSP en els termes següents: 

 
 PUNTUACIÓ TOTAL ORDRE CLASSIFICACIÓ 

(1) ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 50 1 

(2) TALLERS VIDAL AMILL, SLU 
 

3 2 

 

Així mateix, la Mesa de contractació va acordar en la mateixa sessió proposar a l’òrgan de 
contractació que efectués l’adjudicació del contracte a favor de la proposta presentada per 
l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, per considerar-la la millor oferta en 
termes de qualitat-preu, previ requeriment de la documentació acreditativa del compliment dels 
requisits previs per contractar amb l’administració. A tal efecte, i per  mitjà de la plataforma de 
contractació pública, els serveis adscrits a la unitat de contractació van requerir el mateix dia a 

l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària del contracte la presentació de la 
documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits, que es van limitar a la 
constitució de la garantia definitiva atès que l’empresa consta inscrita al RELI i disposa de la 
classificació corresponent a l’objecte del contracte per la qual cosa queda acreditada la solvència 
econòmica i financera, tècnica i professional, conforme allò establert a la clàusula 23.2 del PCAP. 
 

VI. En la data 20/05/2022 (ENTRA 2022/7264) ha tingut entrada la documentació acreditativa de 

la constitució de la garantia definitiva per import del 5% del pressupost d’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs., constatant-se per part dels serveis municipals competents el compliment 
adequat del requeriment efectuat. 
 
VII. En la data 23/05/2022 s’ha emès l’informe-proposta favorable de la TAG cap de l’àrea 
jurídica de la unitat de contractació. 
 

VIII. En la data 26/05/2022 s’ha emès l’informe favorable núm.1023/2022 de l’òrgan interventor. 
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Fonaments de dret: 

La clàusula 31.1 del PCAP estableix que un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de 
contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini no superior a 5 dies hàbils a favor del 
licitador proposat com a adjudicatari i en qualsevol cas, en el termini màxim d’un mes a comptar 
de l'endemà de la finalització del termini de presentació de proposicions. 
 

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. ADJUDICAR el CONTRACTE D’OBRES que té per objecte l’execució del PROJECTE 

D’ARRANJAMENT DEL SANJEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE 
MOLLERUSSA. EXP. 1379-14-2021, a favor de l’empresa licitadora ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, en els termes següents: 

1. Preu del contracte: 89.910,01 euros IVA inclòs. 

2. Termini d’execució: 2 mesos. 
3. Termini de garantia: 6 anys (1 any + 5 anys).  

 

Segon. 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, indicant el termini en què 
s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
 
Tercer. FORMALITZAR el contracte adjudicat en document administratiu en el termini no superior 
als set (7) dies hàbils següents a aquell en el que es realitzi la notificació de l’acord o resolució 

d’adjudicació a tots els licitadors que han participat en el procediment, per la qual cosa seran 

requerits a l’efecte, sense poder-se iniciar l’execució del contracte sense la prèvia formalització, 
conforme allò que estableix l’article 153.6 de la LCSP. 

Quart. 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”. 
 

16.4.- PRP2022/575 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE 
SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS. ESTIU 2022 

Antecedents: 

I. Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, es va iniciar 
l’expedient contractació del servei de vigilància de seguretat a les piscines municipals d’estiu. 
Temporada 2022, 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. 
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IV. En data 26/05/2022, 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: 

ACORDS: 

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

 Procediment: obert simplificat abreujat 

 Tramitació: urgent 
 Durada: 1 any (temporada d’estiu).  
 Pròrroga: No. 

 
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 5 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 la declaració d’urgència per raons d’interès públic. Es justifica l’interès públic 
en que aquest servei és essencial per al bon funcionament i la bona convivència dels usuaris de 
les piscines municipals i atès que la previsió d’obertura és pel dia 15 de juny i que ja s’havia 
iniciat, amb temps suficient, un expedient de contractació pel mateix concepte però al haver-se 
detectat, en fase d’exposició pública de l’anunci de licitació, una incongruència entre el redactat al 

plec de prescripcions tècniques i el redactat al plec de clàusules administratives en relació a la 
clàusula que regula els criteris relacionats amb la qualitat, s’ha tingut que desistir del 
procediment per infraccions formals no esmenables. 

Tercer. 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.  

Quart. 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 

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: 

 

 

Cinquè. 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. 

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

adoptats. 

16.5.- PRP 2022/577 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. 

Anualitat 2022: 01/06/2022 – 31/08/2022 8.094,90  euros 
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Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 32.248,71 € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 949 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/194 EXP.  1657-318-2022 160,93 €  

INF. 951 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2021/677 EXP.  1657-874-2021 693,11 €  

INF. 952 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2021/677 EXP.  1657-874-2021 402,33 €  

INF. 953 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2021/814 EXP.  1657-1045-2021 181,50 €  

INF. 954 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/248 EXP.  1657-378-2022 643,72 €  

INF. 955 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/248 EXP.  1657-378-2022 266,20 €  

INF. 957 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/219 EXP.  16577-345-2022 340,01 €  

INF. 958 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/219 EXP.  16577-345-2022 726,00 €  

INF. 959 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/116 EXP.  1657-202-2022 448,31 €  

INF. 962 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2021/821 EXP.  1657-1052-2021 219,60 €  

INF. 964 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/245 EXP.  1657-375-2022 5.807,15 €  

INF. 965 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/297 EXP.  1657-449-2022 532,40 €  

INF. 967 DATA 24/05/2022 RELACIÓ F/2022/297 EXP.  1657-449-2022 59,41 €  

INF. 980 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2021/776 EXP.  1657-1004-2021 1.258,40 €  

INF. 981 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2021/776 EXP.  1657-1004-2021 178,15 €  

INF. 982 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2021/776 EXP.  1657-1004-2021 440,44 €  

INF. 983 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2021/776 EXP.  1657-1004-2021 266,20 €  

INF. 984 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2021/776 EXP.  1657-1004-2021 1.049,01 €  

INF. 986 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2021/771 EXP.  1657-999-2021 18,30 €  

INF. 989 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2021/870 EXP.  1657-264-2022 241,84 €  

INF. 990 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/2019 EXP.  1657-58-2022 435,60 €  

INF. 991 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/2019 EXP.  1657-58-2022 12.100,00 €  

INF. 992 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/2019 EXP.  1657-58-2022 600,00 €  

INF. 993 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/2019 EXP.  1657-58-2022 1.754,50 €  

INF. 994 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/2019 EXP.  1657-58-2022 268,77 €  

INF. 998 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/294 EXP.  1657-446-2022 726,00 €  

INF. 1019 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/296 EXP.  1657-448-2022 811,91 €  

INF. 1020 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/296 EXP.  1657-448-2022 45,92 €  

INF. 1021 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/296 EXP.  1657-448-2022 1.573,00 €  

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  32.248,71 euros de les relacions de factures 
següents: 
  

F/2021/677   693,11 €  

F/2021/677   402,33 €  

F/2021/771   18,30 €  

F/2021/776   1.258,40 €  
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L’import que s’especifica en les relacions F/2021/677,  F/2021/771, F/2021/821, F/2022/194 i 
F/2022/296, són una part de la despesa total de la relació a la que corresponen.  
 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  

 

16.6.- PRP 2022/578 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 54,45€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 988 DATA 25/05/2022 RELACIÓ F/2022/249 EXP.  1657-379-2022 54,45 €  

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

F/2021/776   178,15 €  

F/2021/776   440,44 €  

F/2021/776   266,20 €  

F/2021/776   1.049,01 €  

F/2021/814   181,50 €  

F/2021/821   219,60 €  

F/2021/870   241,84 €  

F/2022/116   448,31 €  

F/2022/194   160,93 €  

F/2022/2019   435,60 €  

F/2022/2019   12.100,00 €  

F/2022/2019   600,00 €  

F/2022/2019   1.754,50 €  

F/2022/2019   268,77 €  

F/2022/219   340,01 €  

F/2022/219   726,00 €  

F/2022/245   5.807,15 €  

F/2022/248   643,72 €  

F/2022/248   266,20 €  

F/2022/294   726,00 €  

F/2022/296   811,91 €  

F/2022/296   45,92 €  

F/2022/296   1.573,00 €  

F/2022/297   532,40 €  

F/2022/297   59,41 €  
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Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 54,45€ de 
les despeses contingudes a les relacions de factures següents: 
 

F/2022/249   54,45 €  
 

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
16.7.- PRP 2022/576 CONVOCATÒRIA D’ESTADES MUSICALS I DEL 9è CURS DE MÚSICA 
DE CAMBRA ORGANITZAT PER L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA 
“JORDI PIQUÉ”, AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMPA DEL CENTRE. 

 
Atès l’acord de l’Equip Directiu de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué per a 

organitzar les Estades Musicals i el 9è curs de Música de Cambra els dies 27, 28, 29, 30 de juny 

i 1 de juliol de 2022 a l’Escola Municipal de Música, carrer Arbeca, 34, de Mollerussa amb la 

col·laboració de l’AMPA del centre. 

Atès que és necessari establir unes bases per a regir el curs. 

Per tot això es proposa a la Junta de Govern els següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la convocatòria de les Estades Musicals i del 9è curs de Música de Cambra, 

organitzat per l’Escola Municipal de Música de Mollerussa "Jordi Piqué”, amb la col·laboració de 

l’AMPA del centre. 

Segon.- Aprovar les següents bases de la convocatòria que han de regir el curs: Característiques 

del Curs: 

 Data: 27, 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2022 

 Lloc: Escola Municipal de Música de Mollerussa, piscines municipals i restaurant El Roser 

 Horaris i edats 

 

- Estades musicals: de 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia els nens/es de 3 a 5 anys. 

- 9è Curs de Música de Cambra: De 2/4 de 10 del matí a 1 de migdia els nens/es de 6 a 18 

anys, havent cursat mínim un curs d'instrument. 

- Piscina ( opcional) de 1 a 2 del migdia 

- Dinar (opcional) de 2 a 3 del migdia 

- L’AFA de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa, oferirà servei d’acollida de 9 a 2/4 de 10 

del matí. 

 

 Professors/es: 

- Corda: G., N., B., C., B., E., LL., M. i B., E.. 

- Vent: V., N., F., N., V., G., M.,M., P., G., C., M. i R., J. 

- Piano: S., A., S., X., L., A., C., J., T., L. i G., A. 

- Cant: M., C. 

- Guitarra: H., M., R., A., C., L., M., J., P., D.. 

- Percussió: F., M.A., F., R. i M., J.M.. 
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 Classes magistrals: 

 

A determinar. 

Les classes magistrals estan obertes a tot l'alumnat que s'inscrigui, encara que no participin al 

curs. 

 Continguts del curs: 

- Estades Musicals ( de 3 a 5 anys): cant coral, construcció d'instruments, moviment i jocs 

musicals, i introducció als instruments de l'escola. 

- 9è curs de Música de Cambra (de 6 a 18 anys): Cant Coral, conjunts instrumentals de vent, 

corda, guitarra, piano, percussió i grups de cambra mínim 2 alumnes, havent cursat un curs 

d'instrument. 

- Classes magistrals 

- Piscina 

- Dinar 

 
• Inscripcions 

La data límit per formalitzar la inscripció de les estades musicals i del 9è curs de Música de 

Cambra serà el 14 de juny de 2022 

Alumnes de l’ EMMM participants al curs (Classes magistrals incloses) 40 € 

Alumnes de fora de l’ EMMM (Classes magistrals incloses) 55 € 

 

El fet d’estar matriculat a les Estades Musicals i al 9è curs de Música de Cambra, dona dret a 

visita guiada al museu de vestits de paper o al museu de l’aigua si l’organització del 9è curs de 

Música de Cambra ho creu oportú, i a les piscines municipals (de 1 a 2 del migdia). 

Els participants hauran de realitzar l’ingrés per persona al núm. de compte facilitat des del 

Departament d’Intervenció, per tal de formalitzar la inscripció. 

Les inscripcions s’han de trametre a: 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA, 

Carrer Arbeca 34, 25230 de Mollerussa,  

telèfon 973 711094.  

e-mail: c5006537@xtec.cat 
 
En el cas que no s’arribi al nombre mínim d’inscrits per realitzar l’activitat, l’organització es 

reserva el dret d’anul·lar el curs amb la corresponent devolució de l’import de la inscripció. 

La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada de la següent documentació:  

Fotocòpia del DNI o Passaport. 

Resguard de l'ingrés en el compte corrent. 

Butlleta d’autorització per a la difusió d’imatges. 

 

Quart.- Aprovar les següents relacions de despeses: 

mailto:c5006537@xtec.cat
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Material Curs (de 3 a 5 anys i tallers matí) 300 € 

Atès l’anterior, proposo a la Junta de Govern l’aprovació de l’activitat i de la despesa estimada, i 

sol·licitar al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament, el núm. de compte per realitzar 

d’ingrés, amb el vist-i-plau de la Regidoria d’Ensenyament. 

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

 


