AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 30 de juny 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, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr.
Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència la regidora, Sra. Ana Maria Carné Baiget.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió l’Interventor Acctal., Sr. Xavier Estevez Teniente.
1.

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

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

2.

PRP 2022/714 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:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

3043/40/2022
NEDGIA CATALUNYA, SA
REALITZAR CONNEXIÓ INDUSTRIAL AP
734,00 €
CTRA. PALAU KM 1
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.
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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 26,68€.
3.

PRP 2022/674 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI LÚDIC I
EDUCATIU PER A INFANTS I JOVES AMB ABSENTISME ESCOLAR.

L’objecte de la present contractació és la realització d’un projecte de dinamització d’espais públics
de la ciutat de Mollerussa per treballar amb el civisme i la prevenció de l’absentisme escolar, amb
l’objectiu que les famílies i els infants usuaris de les places i altres espais de la ciutat durant l’estiu
coneguin les pautes de convivència d’una forma lúdica i divertida.
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 CPV85311300-5
“Servicios de bienestar social proporcionados a ninos y jóvenes” 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 LLEURE QUALIA
SCCL amb el CIF F25850431, 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:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte el SERVEI LÚDIC
I EDUCATIU PER A INFANTS I JOVES AMB ABSENTISME ESCOLAR. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal
vigent. Núm. RC 220220009022.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de LLEURE QUALIA SCCL
amb el CIF: F25850431, en els termes que es descriuen seguidament:


L’oferta inclou:











Monitoratge especialitzat.
Coordinació i comunicació amb representants de l’ajuntament.
Assegurança monitoratge i de l’activitat.
Substitucions en cas de baixa.
Telèfon mòbil de la coordinadora.
Planificar i dissenyar el projecte Servei lúdic i educatiu per a infants i joves de 6 a 12
anys amb absentisme escolar segons les directrius establertes per l’equip tècnic del pla
de civisme de l’ajuntament de Mollerussa.
Gestionar i executar el projecte Servei lúdic i educatiu per a infants i joves de 6 a
12 anys amb absentisme escolar.
Garantir l’execució del programa de l’activitat i vetllar perquè les activitats es
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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.
Notificació i canvis en l’activitat segons normativa vigent.
Material fungible i no fungible de les activitats.
Assegurança de responsabilitat civil d’accidents.
Acompanyament a les famílies segons necessitats projecte.
Retribucions segons l’establert a les taules salarials del Conveni Col·lectiu del Sector del
Lleure Educatiu Sociocultural de Catalunya.
Contractació sota conveni de lleure, seguretat social del monitor/a, prevenció de riscos i
cost gestoria.
Garantir espais de coordinació entre coordinació, monitoratge i equip tècnic del pla de
civisme de l’Ajuntament de Mollerussa.

La retribució del contracte:
Concepte

Total €

Coordinació Projecte

2070€

Monitoratge

11.160€

30 hores de bossa d’hores per activitats extra
Material activitats i altres

570€
1100€

TOTAL

14900€
Excempt d’IVA

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


La durada de la prestació:
La durada del servei serà del 04/07/2022 fins el 31/10/2022.



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 donarne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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PRP 2022/695 ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I
MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI
D’ASSEGURANCES PRIMERA PRÒRROGA (EXP. 2019.01): RESPONSABILITAT DE
CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3).
Antecedents de fet:
I. 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.
II. Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la
licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de
responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació
del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació.
En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar
formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a
terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número
2019.01.
III. En la data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient, es va
aprovar definitivament l’adjudicació LOT 3. PÒLISSA D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT DE
CÀRRECS ELECTES a AIG EUROPE, SA.
IV. En la data 23 de desembre de 2019 es formalitza el contracte del LOT 2 per un període inicial de
vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà ésser prorrogat per
dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit,
vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.
V. En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment la cessió
de l’Acord de referència.
VI. En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp.2019.01), per un
període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.
VII. En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va
acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp.
2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados,
Correduría de Seguros, SL.
VIII. En data 27 de març de 2020 es va formalitzar el contracte per un període inicial de vint-iquatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
IX. En data 16/05/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit. Núm. operació
220220006543, per la pòlissa de responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’Administració de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Fonaments de dret.
Primer. 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.
Segon. Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests.
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Tercer. 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.
Quart. Disposició addicional 3a. de la LSCP.
Cinquè. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord
marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern,
en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21
de juny i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Aprovar l’ADHESIÓ de l’Ajuntament de Mollerussa a l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.07), adjudicat a Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL la qual passa a tenir la
condició de mediador de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Aprovar l’ADHESIÓ de l’Ajuntament de Mollerussa a la primera pròrroga de l’Acord marc del
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar
la pòlissa:
Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor de
la mercantil AIG Europe, SA, per import de 3.609,51 euros, amb vigència des del 15/07/2022 al
14/07/2023.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 3.609,51€, a càrrec de
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 02 9200 2240000 en concepte de Primes assegurances
– Administració General.
Quart. 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.”
5.

PRP 2022/700 ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I
MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI
D’ASSEGURANCES
PRIMERA
PRÒRROGA
(EXP.
2019.01):
ASSEGURANÇA
COL.LECTIVA D’ACCIDENTS DEL PERSONAL I CÀRRECS ELECTES (LOT 1).

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. Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la
licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de
responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació
del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació.
En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar
formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a
terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número
2019.01
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3. En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat
definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España.
4. En data 23 de desembre de 2019 es formalitza el contracte del lot 1 per un període inicial de
vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà ésser prorrogat per dos
períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit,
vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.
5. En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment la cessió
de l’Acord de referència.
6. En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp.2019.01), per un
període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.
7. En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va
acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp.
2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados,
Corredoria de Seguros, SL.
8. 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.
9. En data 1 d’octubre de 2020, la Comissió executiva del CCDL aprova definitivament la cessió de
l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (exp. núm. 2018.07), prèvia acceptació de l’ACM en la sessió la Comissió de
Presidència de data 28 de setembre de 2020.
10. En data 22 de novembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances, per un
període addicional de 12 mesos, a comptar des del 27 de març de 2022.
11. En data 28/06/2022, s’emet certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. Núm. operació
220220009502 per la pòlissa de l’assegurança col·lectiva d’accidents del personal i càrrecs electes
(Lot 1).
12. En la data 28/06/2022 s’emet informe favorable núm. xet_005/2022 per part de l’interventor
accidental.
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.
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.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc
del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per
la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de
l’entitat.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern
en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES2019/358, de 21
de juny, adopti el següent acord:
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Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a l’Acord marc del servei d’assessorament
i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.07)
adjudicat Ferrer & Ojeda Asociados, Corredoria de Seguros, SL la qual passa a tenir la condició de
mediador de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a la primera pròrroga de l’Acord marc del
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar
la pòlissa:
Lot 1. ASSEGURANÇA COL.LECTIVA D’ACCIDENTS DEL PERSONAL I CÀRRECS ELECTES, a
favor de la mercantil ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal a Espanya per import anual de
6.912,33 euros, amb vigència des del 01/07/2022 al 30/06/2023 i amb possibilitat de
prorrogar per períodes de dotze mesos addicionals, sempre i quan estigui vigent l’Acord marc de
referència.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària de
l’exercici 2022: 220220009356, en concepte de Primes assegurances – Administració General.
Quart. 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.
6.

PRP 2022/706 SOL·LICITUD FORMINTEGRAL SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR L’ESPAI DE DARRERA EL PAVELLÓ MUNICIPAL PER INSTAL·LAR UNA
UNITAT MÒBIL EL DIA 1 DE JULIOL DE 2022

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. E., E., en representació de Formintegral SL, en què demana
autorització per utilitzar l’espai de darrera el Pavelló municipal per instal·lar una unitat mòbil (un
camionet), per realitzar una formació de treballs en alçada, de les 08.00h fins a les 14.00h, el
proper dia 1 de juliol de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 17.06.2022 i atès els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. E., E., en representació de Formintegral SL, a
utilitzar l’esplanada de darrera els Pavellons Firals per instal·lar una unitat mòbil (un camionet), per
realitzar una formació de treballs en alçada, de les 08.00h fins a les 14.00h, el proper dia 1 de juliol
de 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:









Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia
del Covid-19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic,
distància seguretat, ús obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts
per normativa anticovid.
Tenir una farmaciola
Tenir localitzats els extintors de la UM
Respectar aforament total
Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
Prohibit obstaculitzar els vehicles d’emergència i el seu recorregut
En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19 (Art. 6,
Epígraf 3r.3).
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat.
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Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del previst
en aquest acord.
Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
7.

PRP 2022/708 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER ALS
DIES 30 DE JUNY I 1 DE JULIOL DE 2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què
demana 7 taules i una gàbia de cadires al seu establiment (Pl. Manuel Bertrand núm. 14), per
poder dur a terme l’activitat de l’Open Night, el proper dia 1 de juliol de 2022.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Punt 14 i facilitar-los 7 taules i una gàbia de cadires al seu
establiment (Pl. Manuel Bertrand núm. 14), per poder dur a terme l’activitat de l’Open Night, el
proper dia 1 de juliol de 2022.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per l’ús
que es faci del material facilitat.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/709 SOL·LICITUD DE MOLLERUSSA COMERCIAL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER POSAR TAULES DAVANT DELS SEUS ESTABLIMENTS DEL DIA 1
DE JULIOL AL 31 D’AGOST DE 2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, en què demanen autorització
per treure taules, burros i maniquins a l’entrada de les seves botigues associades des del dia 1 de
juliol fins al 31 d’agost, amb motiu d’impulsar les vendes durant el període de rebaixes.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 27.06.2022 i atès l’informe lliurat al respecte, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial a treure taules, burros i maniquins a l’entrada de les
seves botigues associades des del dia 1 de juliol fins al 31 d’agost, amb motiu d’impulsar les
vendes durant el període de rebaixes.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:







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.
Es deixarà l’espai suficient del material que es tregui a la venda, per a que els vianants
puguin circular per les voreres.
Tenir localitzada una farmaciola.
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.
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Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per l’ús
que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9.

PRP 2022/710 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE MODALITAT DEL SISTEMA
DE GESTIÓ URBANÍSTICA. CANVIANT DE COOPERACIÓ A COMPENSACIÓ. PA-08,
POLIGON ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ.

La Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió 17 de març de 2022 va acordar l’aprovació inicial del
canvi de modalitat del sistema de gestió urbanística. canviant de cooperació a compensació. PA-08,
polígon actuació Cal Castelló.
Atès que l’aprovació inicial ha estat publicada al BOP Lleida núm. 60 de 28 de març de 2022 i al
tauler d’anuncis municipal durant el termini d’un mes i que durant aquest termini no hi ha hagut
cap al·legació al respecte. Segons certificat emès pel Secretari accidental de l’Ajuntament de data
06 de maig de 2022.
Vist l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament, Sra. Noemi Morell i Rivas
2022. Que hi figura a l’expedient 2301-1-2022.

de data 10 de març de

Vist el contingut del Projecte de reparcel·lació voluntària del PA 08. “polígon d’actuació Cal Castelló”
redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Brufau Niubó. Que hi figura a l’expedient 2301-1-2022.
Es per tot l’anterior que en ús de les competències delegades per decret núm. 358/2019, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d'actuació previst per a la gestió
de polígon d’actuació cal Castelló PA-08, que passa de la modalitat de cooperació a la de
compensació bàsica.
SEGON. Aprovar l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de les finques resultants per la definició dels
Sistemes. La superfície de les quals hi figura al projecte de reparcel·lació i es corresponen amb les
finques 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 i 6.7
TERCER. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients.
10.

PRP 2022/711 SOL·LICITUD PASTISSERIA SANT ISIDORI DE DIVERSES PETICIONS
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE “L’OPEN NIGHT” ELS DIES 1 I 2 DE JULIOL DE
2022

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Franciso Xavier Vicens, en representació de Pastisseria Sant
Isidori, en què demana autorització municipal per al tall del carrer Palau (a l’alçada del seu
establiment), a partir de les 20.30h del dia 1 de juliol fins a la matinada del 2 de juliol, amb motiu
de dur a terme la celebració de “l’OPEN NIGHT”.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 28.06.2022 i atès l’informe lliurat al respecte, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. Franciso Xavier Vicens, en representació de
Pastisseria Sant Isidori, en què demana autorització municipal per al tall del carrer Palau (a l’alçada
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del seu establiment), a partir de les 20.30h del dia 1 de juliol fins a la matinada del dia 2 de juliol,
amb motiu de dur a terme la celebració de “l’OPEN NIGHT”.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:









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
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
Respectar aforament total
Tenir al corren pòlissa i pagament R.C.
Deixar lliures els recorreguts d’emergència
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per l’ús
que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

PRP 2022/712 SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL DEL DIA 26 AL 28 D’AGOST DE 2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana que
se’ls faciliti un escenari, amb motiu de la Festa Major d’estiu, del dia 26 al 28 d’agost de 2022.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’Ajuntament de Miralcamp i facilitar-los un escenari
amb motiu de la Festa Major d’estiu, del dia 26 al 28 d’agost de 2022.
Serà responsabilitat de l’Ajuntament de Miralcamp el transport (recollida i retorn) del material.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per l’ús
que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
12.

PRP 2022/713 SOL·LICITUD QUIOSC BAR PISCINES, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR ACTUACIONS MUSICALS A L’ESPAI DEL PARC
MUNICIPAL DURANT EL MES DE JULIOL DE 2022

Vista la petició presentada pel Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en què demana
autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal per realitzar-hi actuacions musicals en
directe, durant el mes de juliol de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 23.06.2022 i atès l’informe lliurat al respecte, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr.M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, en què
demana autorització per poder utilitzar l’espai del Parc Municipal per realitzar-hi actuacions
musicals en directe, en els horaris i dies següents:
-

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

3 de juliol, de les 12.00h fins a les 15.00.
10 de juliol, de les 12.00h fins a les 15.00h.
17 de juliol, de les 12.00h fins a les 15.00h.
24 de juliol, de les 12.00h fins a les 15.00h.
31 de juny, de les 12.30h fins a les 15.00h.
1 de juliol, de les 21.00h fins a les 23.30h.
2 de juliol, de les 21.00h fins a les 23.30h.

Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:

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.

S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà
autorització de l’Ajuntament. Els articles que afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18.

Activitat inclosa al 112/2010.

No servir alcohol a menors de 18 anys.

Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.

Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)

S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones d’aforament
300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Desestimar la sol·licitud al Sr. M., D., en representació del Quiosc Bar Piscines, la resta
d’actuacions nocturnes degut a les molèsties i queixes veïnals.
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat.
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del previst
en aquest acord.
Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
13.

PRP 2022/724 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL – ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DE “L’OPEN NIGHT” ELS DIES 1 I 2 DE JULIOL DE 2022

Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. C., A., en representació de Mollerussa Comercial –
Associació de Comerciants de Mollerussa, en què demanen la utilització de diferents instal·lacions i
espais municipals per dur a terme la celebració de “L’OPEN NIGHT”, des de les 20.00h del dia 1 de
juliol fins a les 04.00h de la matinada del dia 2 de juliol de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en
matèries extraordinàries amb data 14.06.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent,
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial – Associació de
Comerciants de Mollerussa, la utilització de diferents instal·lacions i espais municipals per dur a
terme la celebració de “L’OPEN NIGHT”, des de les 20.00h del dia 1 de juliol fins a les 04.00h de la
matinada del dia 2 de juliol de 2022, en els llocs següents:
-DJ’S: hi haurà tres dj’s situats en diferents punts de la ciutat que amenitzarà la festa de les 22h
del dia 1 de juliol fins a les 3.00h de la matinada del dia 2 de juliol de 2022.
-COL·LOCACIÓ CARPA: al carrer Vilaclosa (al costat del Bombonet) com a punt d’informació i lloc
per col·locar les urnes pels sortejos.
-OCUPACIÓ C/ CIUTAT DE LLEIDA: per dur a terme una exhibició de ball de country, de les
21.00h fins a les 23.00h.
-CENTRE DE LA CIUTAT: es durà a terme l’espectacle itinerant “Kàsting” que recorrerà el centre,
de les 23.00h fins a les 00.00h. I de les 00.00h fins a la 1.30h. tres personatges cinematogràfics
disfressats amenitzaran les compres.
-OCUPACIÓ PL. DE L’AJUNTAMENT: instal·lació del dj situat en aquesta plaça que comuniqui la
megafonia instal·lada a l’Ajuntament per a què s’escolti per les diferents trompetes situades al
centre de la ciutat.
-OCUPACIÓ C/ARBECA: s’instal·larà l’emissora Flip Flap perquè sigui la ràdio oficial de l’Open
Night, amb programa de ràdio i música de diferents dj’s.
-FACILITAR-LOS MATERIAL:

Punts de llum a la Pl. de l’Ajuntament, al C/Arbeca (alçada de la botiga La Joguina),
C/Vilaclosa (davant del Bombonet) i al C/Ciutat de Lleida.

Una tarima amb les fustes al C/Arbeca (a l’alçada de l’establiment de La Joguina)

Trenta cadires al carrer Ciutat de Lleida

Cinc tanques al carrer Arbeca (entre les botigues La Joguina i Le Coquett)

Cinc tanques al carrer Ferrer i Busquets (davant botiga Suteloga Home)
-TANCAMENT AL TRÀNSIT, LLIURES DE COTXES I OCUPACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I
PLACES: el C/Arbeca (des del C/Ferran Puig fins al C/Sta. Joaquima de Vedruna), Pl. Manuel
Bertrand, Pl. Major, Pl. Pla d’Urgell, C/Jacint Verdaguer i C/Crist Rei (des del C/Arbeca fins al
pàrquing), de les 15.00h del dia 1 de juliol a les 03.00h del dia 2 de juliol de 2022.
El carrer Ferrer i Busquets (solament deixar lliure de cotxes des del Natural Optics fins a Suteloga
Home).
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:








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.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
La 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.
Deixar lliures els recorreguts d’emergència, no es bloquejaran carrers.
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 ni per l’ús que es faci del material facilitat.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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14.

PRP 2022/716 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 506
EXPEDIENT 2349-21-2022

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2022/8945 en data 28 de juny de 2022 relatiu a la renúncia a la llicència de Gual
permanent número 506 ubicada a carrer Onze de Setembre 11 el titular de la qual és Jordi Tricas
Costa.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual permanent,
número 506 ubicada a carrer Onze de Setembre 11 el titular de la qual és Jordi Tricas Costa.
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la renuncia
gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic subsegüent,
procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat als
serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.
15.

PRP 2022/718 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO
1510. EXPEDIENT 2349-20-2022.

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 M.R., D. 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: 1510.
Ubicació: C / SANT JOSEP CASANOVES 30 B.
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.
16.

PRP 2022/701 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ 125È ANIVERSARI. EL DIA 2 DE
JULIOL DE 2022 . PER PART DE L’ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599- 199-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.T., M., en representació de l’Associació
Senegalesa de Mollerussa, en què demana poder disposar del Pavelló 125è Aniversari, de 10.00h a
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20:00h, el dia 2 de juliol de 2022, per dur a terme una xerrada de sensibilització i un cribratge
d’hepatitis en la comunitat subsahariana amb la col·laboració de Catsalut
També sol·licita: 50 cadires i 4 taules
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 l’Associació Senegalesa de Mollerussa, disposar del Pavelló 125è Aniversari,
de 10.00h a 20:00h, el dia 2 de juliol de 2022, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:
 7 cadires
 2 taules
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades
a ús o servei públic,


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



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



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



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



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de
la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
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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.
Prohibit fumar
Respectar aforament total 100.
Deixar lliures totes les portes d’emergència i el seu recorregut.
L’assegurança de R.C. que cobreixi l’esdeveniment
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.
17.

PRP 2022/702 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’UN ESPAI DINS EL MERCAT SETMANANAL. PER PART DE L’AECC, EL
DIA 6 DE JULIOL DE 2022. EXPEDIENT 1599-198-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.C., E.M., en representació de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC), en què demana autorització d’un espai dins el mercat
setmanal, per a dur a terme una campanya de sensibilització del càncer de pell i recomanacions de
com protegir-se del sol, per al dia 6 de juliol de 2022, de 10:00 a 13:00 hores.
També sol·licita: 1 taula i 2 cadires.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, la utilització d’un espai dins el
mercat setmanal, a la Plaça Manuel Bertrand, davant la parada número 31, de 5 metres, el dia 6
de juliol de 2022, de les 10:00 a les 13:00 hores, per a l’activitat descrita.
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També l’ús del següent material:

1 taula

2 cadires
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició s’acorda:
CONDICIONANTS








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. 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.
18.

PRP 2022/707 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PETICIÓ DE PENJAR LA BANDERA
LGBTI+ AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT, PER PART DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
L’ARREU. EL DIA 28 DE JUNY I 1 DE JULIOL DE 2022. EXPEDIENT 1599- 202-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.F., J.M., en representació de l’Associació Cultural
l’Arreu, en què demana poder penjar la bandera irisada a la façana de l’Ajuntament el dia 28 de
juny de 2022, en motiu del Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI+, i autorització d’ocupació de
via pública al carrer Palau per dur a terme un sopar popular, el dia 1 de juliol de 2022 entre les
17:00 hores a les 01:00h del dia 2 de juliol de 2022.
També sol·licita un equip de so amb dos micros diadema, i un micro de mà.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Cultural l’Arreu, poder penjar la bandera irisada a la façana de
l’Ajuntament el dia 28 de juny de 2022 i autorització d’ocupació de via pública al carrer Palau, el dia
1 de juliol de 2022 entre les 17:00 hores a les 01:00h del dia 2 de juliol de 2022, per a l’activitat
descrita.
També l’ús del següent material:



Un equip de so amb dos micros diadema
Un micro de mà

Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició s’acorda:
CONDICIONANTS

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)








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 -S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les
vibracions de Mollerussa, en especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi
els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
Respectar aforament total 149
Tenir al corren pòlissa i pagament R.C
Deixar lliures els recorreguts d’emergència
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.
19.

PRP 2022/705 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 4/2022

Vista la relació núm. 4/2022 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 4 expedients i que importa
la quantitat de 3.023,60 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents del
Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que s’estableix a
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que figuren
en els expedients inclosos en la relació número 4/2022, així com la determinació del nombre de
quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada
un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, amb
determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, nombre de
quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment
dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
20.

PRP 2022/715 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 7/2022

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 7/2022, que inclou 4 expedients i que importa la quantitat
625,87 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
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rimer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21.

PRP 2022/717 MRELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 9/2022.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 9/2022, que inclou 13 expedients i que importa la quantitat
4.250,69 €.
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.
22.

PRP 2022/720 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT
1592-13-2021

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que el solar ubicat al Cr Ferrer i Busquets 140, amb
5209404CG2150N0001OZ, es vol destinar a aparcament públic de vehicles.

referència

cadastral

Atès que la senyora B.S., M.D., amb DNI XXXXXX, és usufructuària del solar esmentat.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual (equivalent a l’import de l’IBI Urbana i la
taxa de clavegueram que graven la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses), impostos
exclosos. L’import de l’arrendament per a l’exercici 2022 és de 3.984,18 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat al Cr Ferrer i Busquets,
140, amb la senyora B.S., M.D. (XXXXXXX). Simultàniament disposar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació: RC
220220001437.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 3.984,18 €
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb la
mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 3.984,18 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 3.984,18 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 3.984,18 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
--------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, la senyora F.B., C., major d’edat, amb DNI xxxxxxxxx, domiciliada al Cr. Xxxxxxx, xx,
de Mollerussa (25230), com a PROPIETARIA i ARRENDADORA.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en
el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de l’Ajuntament,
com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La senyora F.B., C. és propietària del solar ubicat al Cr. Ferrer i Busquets 140, amb referència
cadastral 5209404CG2150N0001OZ i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Cr. Ferrer i Busquets 140

Referència cadastral
5209404CG2150N0001OZ

IBI 2021
3.022,68

CLA 2021
170,03

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a Cr. Ferrer i Busquets 140, amb referència
cadastral 5209404CG2150N0001OZ, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de
vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
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CLÀUSULES:
Primera.- La senyora F.B., C. ARRENDA a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat al Cr.
Ferrer i Busquets 140, amb referència cadastral 5209404CG2150N0001OZ, als efectes de destinarlo a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en curs,
amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 3.192,71 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses) anuals, impostos
exclosos. Si la durada resulta inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
a)

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

b)

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

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per
part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals,
les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en el
lloc i la data anteriorment indicats.
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L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
--------------------------------------------------------------------------------------------23.

PRP 2022/721 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT
1592-7-2021

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que el solar ubicat a l’Av del Canal 3, amb referència cadastral 4805304CG2140N0001HJ,
propietat de Bistosa, SL, amb CIF B25302324, es vol destinar a aparcament públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a l’exercici
2022 és de 3.098,74 € (IVA inclòs).
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat a l’Av del Canal, 3, amb
l’empresa Bistosa, SL (B25302324). Simultàniament disposar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació: RC 220220008647.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 3.098,74 €

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb la
mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 3.098,74 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 3.098,74 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 3.098,74 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
--------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, el senyor B.T., J., major d’edat, amb DNI xxxxxxxxx, en representació de Bistosa, SL
(B25302324), domiciliada en Rambla Ferran 1, 5 2 de Lleida (25007), com a PROPIETARI i
ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en
el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de l’Ajuntament,
com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
La societat mercantil Bistosa, SL és propietaria del solar ubicat a l’Avinguda del Canal 3, amb
referència cadastral 4805304CG2140N0001HJ i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Av. del Canal, 3

Referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ

IBI 2021
2.424,56

CLA 2021
136,38

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a l’Avinguda del Canal 3, amb referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de vehicles, han
acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- El senyor B.T., J. en representació de Bistosa, SL ARRENDA a l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa el solar ubicat a l’Avinguda del Canal 3, amb referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en curs,
amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 2.560,94 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca) anuals, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior a un
any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
d)

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

e)

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

f)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per
part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals,
les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Atès que el solar es trobava completament tancat amb paret d’obra de 2 metres d’alçada i amb
accés mitjançant porta metàl·lica, en qualsevol dels supòsits de finalització d’aquest contracte, sigui
anticipadament o per finalització de qualsevol de les seves pròrrogues, l’Ajuntament haurà de
retornar el solar en les condicions que es va trobar respecte del tancament i la porta d’accés,
corrent al seu exclusiu càrrec les despeses que puguin meritar-se per aquest motiu.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en el
lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
--------------------------------------------------------------------------------------------24.

PRP 2022/722 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 20.012,08 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1242

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/427

EXP. 1657-613-2022

1.936,00 €

INF. 1243

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/436

EXP. 1657-628-2022

675,00 €

INF. 1244

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/330

EXP. 1657-497-2022

2.247,47 €

INF. 1245

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/330

EXP. 1657-497-2022

1.093,84 €

INF. 1246

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/331

EXP. 1657-498-2022

1.713,93 €

INF. 1247

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/363

EXP. 1657-544-2022

5.627,88 €

INF. 1254

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/410

EXP. 1657-594-2022

1.745,61 €

INF. 1256

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/412

EXP. 1657-596-2022

232,32 €

INF. 1258

DATA 23/06/2022

RELACIÓ F/2022/425

EXP. 1657-610-2022

1.076,90 €

INF. 1259

DATA 23/06/2022

RELACIÓ F/2022/431

EXP. 1657-618-2022

1.074,84 €

INF. 1264

DATA 23/06/2022

RELACIÓ F/2022/432

EXP. 1657-619-2022

14,52 €

INF. 1265

DATA 23/06/2022

RELACIÓ F/2022/432

EXP. 1657-619-2022

347,60 €

INF. 1268

DATA 23/03/2022

RELACIÓ F/2022/400

EXP. 1657-585-2022

664,93 €

INF. 1269

DATA 23/03/2022

RELACIÓ F/2022/400

EXP. 1657-585-2022

1.262,03 €

INF. 1270

DATA 23/06/2022

RELACIÓ F/2022/404

EXP. 1657-588-2022

299,21 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 20.012,08 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/330

2.247,47 €

F/2022/330

1.093,84 €

F/2022/331

1.713,93 €

F/2022/363

5.627,88 €

F/2022/400

664,93 €

F/2022/400

1.262,03 €

F/2022/404

299,21 €

F/2022/410

1.745,61 €

F/2022/412

232,32 €

F/2022/425

1.076,90 €

F/2022/427

1.936,00 €

F/2022/431

1.074,84 €

F/2022/432

14,52 €

F/2022/432

347,60 €

F/2022/436

675,00 €

L’import que s’especifica en la relació F/2022/431 és una part de la despesa total de la relació a la
que corresponen.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
25.

PRP 2022/723 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 176,42€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1238

DATA 22/06/2022

RELACIÓ F/2022/379

EXP. 1657-562-2022

176,42 €

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 176,42€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/379

176,42 €

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

26.

PRP 2021/1048 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A DESTINAR-LOS A
ÀREES PER A L’ESBARJO I LA SOCIALITZACIÓ DELS GOSSOS (PARC DE GOSSOS).
EXPEDIENT 1592-28-2021

L’Ajuntament de Mollerussa està portant a terme un projecte per dotar a la ciutat d’àrees per a
l’esbarjo i la socialització dels gossos a la ciutat de Mollerussa.
Un dels objectius d’aquest projecte és la habilitació de diverses zones a la ciutat de Mollerussa per a
que els propietaris de gossos puguin portar a aquests espais a les seves mascotes, i fomentar
d’aquesta manera el compliment de la nova ordenança de tinença d’animals a la nostra ciutat.
Per portar a terme aquest projecte, l’Ajuntament de Mollerussa ha cercat espais per a poder posar
en marxa les àrees per a gossos, i es vol promoure amb els propietaris de solars adients pel
projecte, la concentració de contractes d’arrendament per tal que aquests espais siguin susceptibles
d’ésser utilitzats temporalment amb aquella finalitat.
Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre el dia 1 de gener i
el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI que grava la
finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses, impostos exclosos. Si la durada resulta inferior
a un any, s’abonarà la part proporcional.
Atès que el solar ubicat al Cr. Belianes 20-22, amb referència cadastral 4902323CG2150N0001KZ,
propietat de G.C., J.R., amb DNI xxxxxxxxx, es vol destinar a àrea per a l’esbarjo i la socialització
dels gossos (parc de gossos).
Atès que en data 2 de novembre de 2015 es va signar un conveni per la mateixa finalitat.
En base a tot això, amb l’abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirés, el qual acredita interès particular i
amb els vots favorables de la resta dels assistents, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Denunciar el conveni signat amb data 15 de novembre de 2015 per la utilització temporal
del solar.
Segon.- Aprovar el contracte d’arrendament per a la utilització temporal del solar per a destinar-lo
a àrea d’esbarjo i la socialització dels gossos (parc de gossos), a subscriure amb G.C., J.R., amb
DNI xxxxxxxxx, propietari del solar ubicat al Cr. Belianes 20-22, amb referència cadastral
4902323CG2150N0001KZ.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Cinquè.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
--------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A PARC DE GOSSOS
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, el senyor G.C., J.R., major d’edat, amb DNI xxxxxxxxx, domiciliat al Cr. Xxxxxxx, de
Mollerussa (25230), com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en
el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de l’Ajuntament,
com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
Que L’Ajuntament de Mollerussa està portant a terme un projecte per dotar a la ciutat d’àrees per a
l’esbarjo i la socialització dels gossos a la ciutat de Mollerussa.
Que un dels objectius d’aquest projecte és la habilitació de diverses zones a la ciutat de Mollerussa
per a que els propietaris de gossos puguin portar a aquests espais a les seves mascotes, i fomentar
d’aquesta manera el compliment de la nova ordenança de tinença d’animals a la nostra ciutat.
Que per portar a terme aquest projecte, l’Ajuntament de Mollerussa ha cercat espais per a poder
posar en marxa les àrees per a gossos, i es vol promoure amb els propietaris de solars adients pel
projecte, la concentració de contractes d’arrendament per tal que aquests espais siguin susceptibles
d’ésser utilitzats temporalment amb aquella finalitat.
Que el senyor G.C., J.R. és titular del següent solar gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Cr. Belianes 20-22

Referència cadastral
4902323CG2150N0001KZ

IBI 2021
69,74

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal de parc de
gossos, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- El senyor G.C., J.R. ARRENDA a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar anteriorment
indicat, als efectes de destinar-lo a espai per a l’esbarjo i la socialització dels gossos.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2021 i el dia 31 de
desembre de 2021, prorrogable per terminis anuals.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 169,74 € (equivalent a l’import de l’IBI rústica que grava
la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses) anual, impostos exclosos. Si la durada
resulta inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà varia anualment en la mateixa proporció en que variï l’import
de IBI rústica que grava la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
g)

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

h)

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

i)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per
part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals,
les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en el
lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
--------------------------------------------------------------------------------------------27.

PRP 2021/1049 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT
1592-17-2021

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents
propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que el solar ubicat al Cr La Creu, 8, amb referència cadastral 4611714CG2141S0001AL,
propietat de G.T., J.M., amb NIF xxxxxxxxx, es vol destinar a aparcament públic de vehicles.
Atès que hi concorren les circumstàncies previstes a l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, en el sentit de que per la especial
idoneïtat del bé, es considera necessari concertar de manera directa l’arrendament.
El contracte d’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en
curs, amb una durada de 4 anys.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca, impostos exclosos. L’import de l’arrendament per a l’exercici
2022 és de 621,04 (IVA inclòs) €.
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat al Cr La Creu, 8, amb el
senyor G.T., J.M.. (xxxxxxxxx). Simultàniament disposar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació: RC 220220008650.
Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 621,04 €
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte amb la
mateixa persona, que quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals
Anualitat 2023 (01-01-2023 a 31-12-2023): 621,04 €
Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 621,04 €
Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 621,04 €
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar, en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa,
els documents que integren el contracte.
Quart.- Notificar l’acord a l’interessat amb l’oferiment dels recurs adients.
Cinquè.- Notificar l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
--------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
D’una part, el senyor G.T., J.M., major d’edat, amb DNI xxxxxxxxx, domiciliat al Cr. xxxxxxxxxxx,
de Mollerussa (25230), com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, i en
el seu nom i representació, assistit pel Sr. Jesús Luño Garcia, Secretari accidental de l’Ajuntament,
com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la plena
capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:
El senyor G.T., J.M. és propietari del solar ubicat al Cr. La Creu 8, amb referència cadastral
4611714CG2141S0001AL i gravat pels tributs i quanties següents:
Solar
Cr. La Creu 8

Referència cadastral
4611714CG2141S0001AL

IBI 2021
391,25

CLA 2021
22,01

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a fi i
efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament que en
determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb distints
particulars propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Interessant a ambdues parts que el solar ubicat a Cr. La Creu 8, amb referència cadastral
4611714CG2141S0001AL, pugui destinar-se a la utilització temporal d’aparcament de vehicles, han
acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- El senyor G.T., J.M. ARRENDA a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat al Cr.
La Creu 8, amb referència cadastral 4611714CG2141S0001AL, als efectes de destinar-lo a espai
d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’any en curs,
amb una durada de 4 anys.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 513,26 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i la taxa
de clavegueram que graven la finca, més 100,00 € en concepte d’altres despeses) anuals, impostos
exclosos. Si la durada resulta inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà variar anualment en la mateixa proporció en que variïn els
imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts,
amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
contracte, les obres següents:
j)

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

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

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran per
part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a tals,
les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i a
disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de condicionament del
solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos d’urbanització i condicionament
del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se
un percentatge del 75% del pressupost el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions tributàries
de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la titularitat del solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys a
tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat, en el
lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,
L’Alcalde,
El Secretari acctal,
--------------------------------------------------------------------------------------------28.

PRP 2022/671 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-31-2022

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm.
2022/8618, de data 16/06/2022, el Sr. C.S., D.Y. 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:
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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.
29.

PRP 2022/630 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-24-2022

INDIVIDUAL

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per R.C., A. per a obtenir una targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució
següent:
Titular: R.C., A.
Núm. targeta: 25137-2022-00020-8718J
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 6/2032
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
30.

PRP 2022/681 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-23-2022

COL·LECTIVA

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per S.S., N., com a representant de l’entitat ACUDAM, per a
obtenir una targeta d’aparcament col·lectiva per a persones amb disminució.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera
que l'entitat sol.licitant acredita que el vehicle adaptat es destina exclusivament al transport de
persones amb discapacitat o dependència en coherència amb la naturalesa de les seva activitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT COL·LECTIVA per a persones amb disminució
següent:
Titular: ACUDAM
Núm. targeta: 25137-2022-00001-14036
Modalitat: Titular col·lectiu
Data de caducitat: JUNY 2032
Segon.- Notificar el present acord al representant de l’entitat interessada als efectes legals
oportuns.
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PRP 2022/682 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-53-2021

INDIVIDUAL

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per D.M., S. per a obtenir un duplicat de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar el duplicat de la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: D.M., S.
Núm. targeta: 25137-2021-00047-0601V
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 7/2031
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
32.

PRP 2022/692 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-26-2022

INDIVIDUAL

PER

PERSONES

AMB

Examinada la sol·licitud presentada per M.G., M. per a obtenir una targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució
següent:
Titular: M.G., M.
Núm. targeta: 25137-2022-00021-3290V
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 7/2027
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
33.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA
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De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és urgent.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
33.1.- PRP 2022/725 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I LA CASA DEL PATRIMONI DE SAINT-LARY SOULAN PER A L’EXPOSICIÓ DE
VESTITS DE PAPER A LA SEVA CIUTAT
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i La Casa del Patrimoni de SaintLary Soulan per a l’exposició de vestits de paper a la seva ciutat. (Exp. 1374-31-2022).
Vist la memòria de l’Àrea de Cultura inclòs en l’Expedient 1374-31-2022.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 83/2022, de data 30 de juny de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i La Casa del
Patrimoni de Saint-Lary Soulan per a l’exposició de vestits de paper a la seva ciutat.
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester,
per al desplegament d’aquest acord.
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público).
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a de
la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament.
Cinquè. Notificar el present acord a La Casa del Patrimoni de Saint-Lary Soulan, als efectes
oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA CASA DEL
PATRIMONI DE SAINT-LARY SOULAN PER A L’EXPOSICIÓ DE VESTITS DE PAPER A LA
SEVA CIUTAT
A la Ciutat de Mollerussa, juny de dos mil vint-i-dos.
R E U N I TS
D'una part, l'Excm. Sr. ***********, com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament de
Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament de la localitat de Mollerussa.
I d'altra part, Sra. **********, Directora de La Casa del Patrimoni de Saint-Lary Soulan (França).
En endavant “MDP”,
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a
aquest acte, i lliurement i a manera d'antecedents,
EXPOSEN:
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I.
Que les Lleis estatals i autonòmiques en matèria de règim local estableixen com a
competència pròpia municipal la promoció de la cultura. L'Ajuntament mitjançant el Museu
de Vestits de Paper pot establir convenis de cooperació amb d'altres entitats públiques i
privades per a aconseguir aquesta finalitat de promoció de la cultura, en aquest cas
mitjançant la realització d'una exposició de vestits de paper.
II.

Que ambdues parts, basades en l'anterior, expressen el seu interès a potenciar les accions
de tipus cultural, i per tant consideren oportú l'organització i celebració d'una exposició, sent
objecte d'aquest acord establir les bases de la col·laboració entre amb dues en les activitats
esmentades.

III.

En conseqüència, d'acord amb els antecedents anteriors i en ús de les facultats que
atribuïdes, formalitzen aquest acord de col·laboració, d'acord amb els següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte i finalitat-

És objecte d'aquest Conveni la col·laboració entre l'Ajuntament de Mollerussa i LA MAISON DU
PATRIMOINE (MDP) de Saint-Lary Soulan (França), per a l'organització d'activitats culturals a
realitzar l'any 2022, consistent en:
Exposició de Vestits de Paper del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa dins de la citada MDP.
Segona. Compromisos de les parts.
MAISON DU PATRIMOINE (MDP)
Es compromet a facilitar els mitjans necessaris perquè es dugui a terme l’activitat cultural,
tramitant els permisos i autoritzacions, en el seu cas, necessaris.
Per a la realització de l'activitat cultural indicada en l'anterior Clàusula, el pressupost de la qual
s'estima en 697,40 € la MDP es compromet a aportar les següents quantitats fins a l'import màxim
que s'indica a continuació:
Formalitzar una assegurança de fins a 75.000,00 € per cobrir responsabilitats durant la durada de
l’exposició. Que haurà de lliurar al moment de fer-se càrrec de l’exposició.

Activitat

PRESSUPOST

Desplaçament

247,50 €

Treballs varis de manteniment dels vestits de paper ( preparació,
restauració, condicionament...)

450,00 €

TOTAL

697,40 €

En quant a l'exposició de vestits de paper, MDP proporcionarà els espais per a presentar l'exposició
i es farà càrrec de les tasques de disseny i muntatge de la mateixa, assumint les despeses
derivades de la grafia de les sales on es presentarà.
En les accions publicitàries s’haurà de registrar la participació conjunta d'ambdues institucions en
l'acció cultural, i el seu nom i, si es tracta de publicitat gràfica, també ha d’aparèixer l'escut o
logotip oficial.
Ajuntament de Mollerussa
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L'Ajuntament de Mollerussa i el Museu de Vestits de Paper dins el marc de difusió del projecte
cultura, patrimoni i desenvolupament de projectes d' exposicions de vestits de paper es compromet
a:
-

Aportar 19 vestits procedents del fons de l'arxiu del Museu de Vestits de Paper, tal com es
detalla a les fitxes adjuntes a l’annex I, i els recursos tècnics per dur a terme l'exposició.

-

S’encarregarà del muntatge i desmuntatge de l'exposició els dies acordats per un millor ús
del servei.

-

Ates el seu compromís en la promoció cultural es col·laborarà amb el bon funcionament de
l'exposició, el seu assessorament i el procés de gestació de les propostes per l'entitat
demandant, per vetllar pel resultat final de l'exposició.

Ambdues parts d'aquest Acord assumiran les seves respectives responsabilitats exclusivament per
les actuacions que cadascuna assumeixi dins de les activitats establertes en la Clàusula Primera
Tercera. Vigència.
La vigència d'aquest acord s'estén des de la data de la seva formalització, 01 de juliol i fins a 12 de
setembre del 2022.
Quarta. Resolució.
L'incompliment de qualsevol estipulació contemplada en aquest Acord podrà donar lloc la seva
denúncia i posterior resolució. També podrà ser resolt de mutu acord de les parts, per impossibilitat
de complir la finalitat per a la qual va ser subscrit, per la finalització del termini estipulat o per
incompliment greu acreditat per una de les parts.
Cinquena. Regim Jurídic.
1.
Aquest conveni té caràcter administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 57 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local, i estarà regulat pel que disposa el
capítol VI de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic.
2.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d'aquest Acord
són de coneixement i competència de l'Ordre Jurisdiccional del Contenciós Administratiu, sent
sotmeses les parts intervinents als Jutges i Tribunals de la província de Lleida.
I com a prova de a seva conformitat, les parts signen aquest acord, per duplicat i amb una única
finalitat, en Mollerussa a la data de la signatura electrònica.
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Vestit:

BALL DE NIT

Modista:

Mª Àngels Serrasolsas Martí

Població:

Vacarisses

Comarca:

Vallés Occidental

Descripció:
Vestit de ball del 1868 de l’aristocràcia francesa.
Vestit amb paper de seda daurat i una sobre faldilla de ganxet com el
volant de l’escot, tot confeccionat amb fil de paper.
Complements:
Detall de ganxet pels dos canells i pel cabell. Arracades en forma de fulla
de paper maixé.

VESTIT ÈPOCA – TERCER PREMI
Vestit: CHIC PARISIEN
Modista:
Pepita Mas, Adelina Pujol i Paquita Castañé
Població:
Mollerussa
Comarca :
Pla d’Urgell
Any:
2016
Descripció:
Vestit d’època inspirat en la moda victoriana
de mitjans del s.XIX, on els vestits es
caracteritzaven en ser més recarregats, amb
vistosos bordats, llaços, capes i volants
dotaven de un espectacular acabat.
Vestit
d’època
confeccionat
a
peces
drapejades formant una espiga i ribetejades
una a una amb cordonet de fil de paper. La
faldilla acaba formant una cua on podem
observar uns arrugats que li donen forma,
com a detall podem veure unes peces
platejades i rams de flors imitant les roselles
que adornen la faldilla. El cosset va de
conjunt amb la faldilla.
Complements: Adornament al cabell i una
flor a conjunt amb el vestit
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Vestits de ÈPOCA
Vestit:

ISABEL DE PORTUGAL

Modista:

Conchita Paesa Alentoran

Població:

Saragossa

Comarca:

Saragossa

Any:

2011

Descripció:
Isabel de Portugal, filla dels Reis Catòlics. Aquest vestit és el que es va
portar a la presentació a la cort de Portugal l’any 1490. Estava casada
amb l’infant Alfons, hereu de la corona portuguesa.
Està confeccionat amb paper verd i pintat a mà. S’ha aconseguit un
brocat de l’època. Es realça el vestit amb sanefes de joies i petites boles
de colors en les mànigues i part baixa de la faldilla.
Com a complements, duu una lligadura (tocado) i unes arracades.

VESTIT D’ÈPOCA

Vestit:

BARCELONA

Modista:

Roser Cardona

Població:

Mollerussa

Comarca:

Pla d’Urgell

Any:

2014

Descripció:
Aquest vestit està inspirat en l’any 1714 i consta de tres
peces, doble faldilla, brusa i cosset
La brusa, de color blanc, porta un volant al coll i les mànigues
van acompanyades d’un cosset de color negre que porta unes
cintes per prémer i adapta’l a la figura de la dona, tal como es
realitzava antigament.
La faldilla està formada per dos capes: l’interior de color blanc,
i l’ exterior adornada amb colors grana i negre.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
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Vestits d’època– 2on Premi

Vestit:

CATALINA II

Modista:

Natalia Ermakova

Població:

Els Arcs

Comarca:

Pla d’Urgell

Any:

2018

Descripció:
Catalina II de Rússia fou una emperadriu que va marcar l’època
daurada de Rússia. Educada a Europa i sense gota de sang russa
porta a Rússia el seu millor moment cultural, polític i patriòtic.
Fou molt estimada pel seu poble gràcies a la seva gran
benevolència.
La seva imatge i biografia són molt utilitzades en el cinema
modern i una base de molts escriptors de tot el món. I com no
podia ser d’altra manera, avui es representa al concurs de Vestits
de Paper de Mollerussa.
Cosit un 98% a mà i la resta a màquina. Vestit de color turquesa
fet de dues peces de paper arrissat i cartró, reforçat amb fliselina, pintat a mà i brodat amb fils
d’or envellit.
VESTIT ÈPOCA – TERCER PREMI
Vestit: MARY
Modista:
Població:
Comarca:
Any:

POPPINS
M.Àngels Serrasolses Martí
Vacarisses
Bages
2010

Protagonista de la pel·lícula que porta el mateix nom, Mary
Poppins, de Walt Disney. Així era l’autèntic estil british. Els
barrets de palla plens de flors, les jaquetes bicolor de ratlles
blanques i taronges i les faldilles amb enagües tocant al terra
no eren pura casualitat: la moda de Mary Poppins conforma
una verdadera declaració d’amor per l’estil victorià del
Londres eduardí.
L’encarregat del vestuari de la pel·lícula, Tony Walton, va
treballar amb la dissenyadora Elizabeth Courtney en vestits
tan mítics com la jaqueta de ralles taronja, grana i blanca de
Bert (avui batejada com Jolly Holiday) o com el barret negre
de Mary.
Walton no podia utilitzar cap detall de les
il·lustracions originals de la novel·la de Travers, per això es va decidir que la història modifiqués
la seva ubicació en el temps, des de 1930 fins a la dècada de 1910.
Tot el vestit està confeccionat amb fil de paper fet amb ganxet i flors aplicades fetes també de
ganxet.
El vestit d’home està fet de paper arrissat combinant les ratlles de tres colors per fer l’americana.
Ella porta paraigües i barret i ell porta un bastó. Estan acompanyats per un pingüí confeccionat
de paper maixé i paper arrissat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______

Vestit de Moda Actual
Vestit:

LADY GAGA

Modista:

Olga Zvereva

Població:

Preixana

Comarca:

Urgell

Any:

2013

Descripció:
Vestit inspirat en Lady Gaga, confeccionat a mà i
a màquina de paper rissat de dos colors: groc,
que té un gran potencial energètic, i negre, que contrasta i dona molta màgia. El cos és molt
ajustat i vistós al volum dels malucs. Les línies corbades donen una forma molt femenina.
El vestit, de forma asimètrica, consta de dos peces: la part de dalt, que té un escot fet de ganxet
i la part de davant té un bordat en forma de partitura y notes musicals.
La part de baix es una faldilla que en un costat té una forma de ballarina en ganxet de color
negre i l’altre costat es més allargat amb dos colors amb aplicacions de motius corbats. El vestit
està adornat amb fil de paper i de boletes de paper higiènic pintat i amb elements de ganxet,
adornat amb purpurina.
Complements:
El barret del cap té forma de clau de sol musical i està adornat amb ganxet; les mànigues estan
fetes amb unes tires de macramé i l’altra de ganxet. Les sabates estan adornades amb elements
de paper.

VESTIT D’ÈPOCA

Vestit:

KATSUMOTO

Modista:

Marta Fabra Berengué

Població:

Lleida

Comarca:

Segrià

Any:

2011

Descripció:
Vestit inspirat en els samurais del Japó, que daten del s. X dC i que
es fan més forts com a guerrers amb els de Geupei S.XIII.
Katsumoto fou l’últim samurai de la dinastia de l’emperador Meiji.
El vestit està realitzat amb diferents papers, el crespó i la seda.
Confeccionat a mà i a màquina. Quant als brodats, estan realitzats
amb fil de paper.
Com a complements, porta un casc, armadura i una katana.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vestits de FANTASIA
Vestit:

Natura

Modista:
Vacarisses

Àngels

Població:

Vacarisses

Comarca:

Vallès Occidental

Any:

2011

Serrasolsas

–

Associació

de

Descripció:

Representa un arbre en diferents estacions de l’any amb el seu
tronc, branques i fulles.
El tronc està fet amb punt de macramé. El cos està fet de ganxet
amb punt de malla i porta dues faldilles amb moltes fulles
retallades i aplicades, totes cosides a mà.
Com a complements, porta un barret i en el casc s’ha
confeccionat un niu amb ocells; aquests són l’anagrama del
concurs.

Vestit

:

SIRI

Modista:

Consuelo Ruiz Duran

Població:

Alguaire

Comarca:

Segrià

Descripció:
Siri és diminutiu de Siriavaunavari, jove princesa tailandesa.
El vestit està inspirat en el que Miss Tailàndia va presentar en el
certamen de 2009. Es mostra la iconografia i essència d’un poble:
pau, naturalesa, ecologia i un atrevit estil.
Està confeccionat íntegrament amb paper arrissat en colors grana,
marró i blanc, als quals s’ha donat aspecte metal·litzat. Pintat
manualment amb tempera i líquid d’or.
Complements:
Collar, braçalet i passador, per als quals s’han utilitzat quasi 900
tires de 2 cm d’ample cada una enroscades de manera que formen
uns fils, amb un total aproximat de 2.500 m de paper.
Un cinturó amb dos elefants als quals s’ha donat volum amb el
mateix paper arrissat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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VESTIT MODA ACTUALVestit: NIMFA
Modista:
Població:
Comarca:
Any:

SEGON PREMI

Anna Bonals
Balsareny
Bages
2006

Vestit de color vermell i blanc.
Aquesta creació és un treball fet amb cartolina i paper arrissat. El cos i
cinturilla del vestit han estat elaborats amb cartolina, teixint tires de
1/2cm d’amplada.
Les cinquanta flors donen el to acolorit al vestit juntament amb un
ventall de set-centes fulles que decoren el serrell, tallades i trebalades
a mà.

VESTITS DE MODA ACTUAL - DONACIÓ

Vestit:

AMOR DE PAPER

Modista:

Juan Carlos Guzman

Població:

Guadalajara

Comarca:

Jalisko (México)

Any:

2012

Descripció:

És un vestit que té dins i fora una mostra de l’esperit romàntic,
festiu i alegre de Mèxic.
Està confeccionat de dos peces: cosset i faldilla, amb materials
mexicans, com el paper amate, que es fa artesanalment a
l’estat de Chiapas. A l’interior hi porta versos picarescos molt
mexicans.

Complements:
Duu unes sabates elaborades del mateix material que el del
vestit.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Vestits de Moda Actual
Vestit

:

LAURA

Modista:

Roser Cardona

Població:

Mollerussa

Comarca:

Pla d’Urgell

Any:

2016

Descripció:
Vestit de nit, acompanyat de xal i capell, curt de davant i llarg del darrere, de color negre i plata.
El cos està realitzat amb uns plegons desiguals i l’esquena és escotada. La faldilla és negra i per
damunt porta un faldellí. Aquest faldellí està realitzat amb uns quadres tots retallats a mà. Les
flors que hi porta són de color platejat, i hi transparenta la faldilla de sota, que és de color negre.
Les boletes que imiten les perles són de color negre i les flors són platejades. Aquest treball està
tot fet a mà imitant el “guipur”.
El cinturó està treballat com el cos i duu unes flors que formen un llaç al darrere.
El xal és de dos colors, negre i platejat, de forma rectangular d’unes mides de 0,50 d’ample per
2,50 m de llarg, confeccionat amb paper arrissat, amb els mateixos quadres que la faldilla i amb
les flors de color platejat.
El barret, amb els seus colors i formes, donen un toc d’atreviment al conjunt.

VESTIT MODA ACTUAL – PRIMER PREMI
Vestit:
Modista:
Població:
Comarca:
Any:

TRÈS CHIC
JOSEFINA XUFRÉ
CERDANYOLA DEL VALLÉS
Vallés Occidental
2010

Descripció:
Està composat per una armilla i una faldilla plisada de quadres
escocesos.
Porta un corbatí-llaç com corbata. El coll i el cosset ha estat teixits
amb tires de 8mm. La faldilla és reversible i ens descobreix una
faldilla d’origami como si d’un esclat es tractés. L’armilla, part clau
del primer model, es converteix en un abossa de mà, deixant
entreveure la part superior del vestit elaborat amb punta de bolillos.
En aquest moment tenim un vestit base amb la faldilla reversible li
dona un canvi total al disseny.
Com a complements porta sabates, bolsos i corbatí-llaç amb
corbata.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
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Vestits de moda actual – 1er Premi
Vestit:

Primavera d’Hivern

Modista:

Candida Pelegrín

Població:

Amposta

Comarca:

Montsià

Any:

2018

Descripció:
Primavera d’hivern es deia fa 100 anys a la tardor en alguns
pobles catalans. El vestit s’ha confeccionat amb ratlles de colors
que inspiren la primavera, però es complementa amb un abric
d’hivern.
S’ha teixit un pantaló de camal ample, unit al cos ajustat, amb
ratlles de diferents colors. Per teixir-lo, s’han utilitzat dues
agulles llargues i uns 600 m de fil de paper. Per confeccionar
l’abric s’han tallat tires de 4 cm i s’han fet talls a 0,5 cm;
posteriorment s’han arrissat i s’han unit de 2 en 2 fent l’efecte
de peluix.
S’han utilitzat uns 450 m de tires de paper.
Complements:
Ronyonera d’última tendència.

Vestits de MODA ACTUAL

Vestit:

BEEFEATER

Modista:

Pepita Marrades Segura

Població:

Mollerussa

Comarca:

Pla d’Urgell

Any:

2010

Descripció:

Conjunt inspirat en la model de l’anunci de la coneguda marca de
ginebra Beefeater.
La jaqueta està confeccionada amb l’estampat de la bandera
britànica, treballat de diferent manera segons el color. La faldilla
és curta amb volants

Vestits d’ Època

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vestit

:

MISS XINA

Modista:

Pepita Marrades Segura

Població:

Mollerussa

Comarca :
Any:

Pla d’Urgell
2015

Descripció:
Vestit de tall sirena, inspirat en la dinastia xinesa del
segle XIV.
L’estampat del vestit està basat en els temes de
l’època, els quals es podien trobar tant en els
dissenys dels vestits com en les porcellanes. Tota la
decoració i els dibuixos del vestit estan retallats i
cosits a mà. Les perles estan fetes de paper de
cel·lulosa pintades amb nacra i cosides a mà una a
una.
Complements:
espectacular
diadema decorada
mil·limètriques de paper de seda.

amb

cintes

Vestido de MODA ACTUAL

Vestit:

INFANTA ELENA

Modista:

Pepita Marrades Segura

Població:

Mollerussa

Comarca

Pla d’Urgell

Any:

2010

Descripció:
Vestit d’inspiració “goiesca” que va lluir la Infanta Elena al casament
de la princesa Victòria de Suècia.
És un model de color fúcsia, amb tirant ample, molt vol i tall baix. Al
damunt porta una torera confeccionada amb més de vuit mil perles
de diferents mesures, cosides a mà i pintades amb esmalt d’ungles.
El complementen una diadema hel·lènica, la banda de Carles III i la
Creu de Malta.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Vestits de Moda Actual

Vestit

:

GAZZAR

Modista:

Mª Luisa Giró Solanes

Població:

Alguaire

Comarca:

Segrià

Any:

2016

Descripció:
Vestit de gala compost d’un xal fet de paper arrissat vermell i
negre, cenyit al cos i tallat a la cintura. L’escot és paraula
d’honor. La faldilla duu un volant, tot adornat de petits volants
que formen motius gòtics. Aquests volants duen al mig un
cordó de punt de color negre. El xal està fet de punt de mitja i
acaba amb una punta de ganxet. Per fer tot el xal, s’han tallat
tires de 6 mm, torçades a mà. Fer-lo ha suposat una inversió
aproximada d’unes 160 hores.
Complements:
Arracades, collaret, bossa de mà i polsera de perles de paper
maixé.

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i disset 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.

