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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 18 d’agost 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. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló Vidal 
i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència la regidora Sra. Rosalia Carnicé Farré. 
 
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz. 

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

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

 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del 

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

2. PRP 2021/827 ACTES URBANÍSTICS  
 
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes urbanístics per a 
l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació determinades pel Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva publicació al DOGC núm. 
5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i 
a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels 
membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al llistat 

que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de 
tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el seu 
cas, s’especifiquen singularment.  
 
 
B)Expedient: 2436/52/2022 

Titular: GENCAT DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Descripció:   EXECUCIÓ INFRAESTRUCTURA PER A UN NOU MÒDUL 

PREFABRIFAS A L’INTITUT MOLLERUSSA IV 

Pressupost: 138.345,52 € 

Emplaçament: TRAV.JOSEP TARRADELLAS S/N    

Ref. cadastral: Urbana 25172A003001730001DS 

 
 
B)Expedient: 2436/55/202 

Titular: C.P., A. 

Descripció:   REFORMA DE DOS HABITATGES EN EDIFICI PLURIFAMLIAR 

ENTRE MITGERES 

Pressupost: 12.372,92 € 

Emplaçament: CARRER JACINT VERDAGUER, 3 
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Ref. cadastral: Urbana 4709924CG2140N0001PJ 

 
 

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

 
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis 
existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no 
relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les mesures 
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres, 

en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre 
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit 
nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla 

per a la transició a una nova normalitat.  
 
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 
4.544,56€. 

 
 
3. PRP 2022/819 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: 

ADQUISICIÓ D’UN TRACTOR TALLAGESPA PER LA BRIGADA VERDA DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

 
L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’una màquina de segar de gir zero amb un 
plat de sega de 153 cm aproximadament, amb reciclatge de la gespa i motor de 27 Hp de 
potència o superior. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb 
allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 16610000-4 
“Maquinaria agrícola o forestal especialitzada” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 
de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 

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

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

part de l’empresa MOTORVERD AGROINDUSTRILA S.L. amb el CIF B01947290, el qual s’ha 
considerat la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa declara que disposa de la 

capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions 
objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la Junta 
de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 
2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat 

dels membres presents ACORDA: 
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Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’adquisició 
d’un TRACTOR TALLAGESPA PER LA BRIGADA VERDA DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a 
càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220220010569 – RC 220220011397. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de MOTORVERD 
AGROINDUSTRIAL, SL amb el CIF: B01947290 en els termes i condicions que es detallen 
seguidament: 
 
 Preu del contracte: 11.930,60 € (21% IVA inclòs). 

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

 
 Termini de lliurament: 

 
El lliurament dels béns haurà de tenir lloc com a data màxima el dia 15 de setembre de 

2022. 
 

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

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

 
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat 
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
 
4. PRP 2022/807 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT TÈCNIC. 

EXPEDIENT NÚM. 2544-3-2022. DESCRIPCIÓ: VENDA DE MOBLES I 
ELECTRODOMÈSTICS  EMPLAÇAMENT: C/ FERRER I BUSQUETS, 85, LOCAL B. 

 
En data 4 de febrer de 2022 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració 
responsable de l’establiment dedicat a venda de mobles i electrodomèstics al carrer de Ferrer i 
Busquets, 85, local B. 

 
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de 
juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels 
membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic següent: 
 
Número d’expedient: 2544-3-2022 

Titular: H.U., F.C. 
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Denominació:  venda de mobles i electrodomèstics  
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 85, local B 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 

 
DETERMINACIONS DE L’ACTIVITAT: 
- Superfície construïda total de 92,12 m2 i útil de 89,64 m2. 
- La zona de l’altell només podrà utilitzar-se com a magatzem d’acord amb la documentació 
tècnica presentada, atès que no disposa de l’altura mínima de 2,5 m. Caldrà mantenir l’accés a 
les escales de pujada a l’altell fora de l’abast del públic assistent 

 
5. PRP 2022/808 COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.2544-42-2022). 
 

En data 20 de juliol de 2022 el Sr. C.C., en representació de la societat Danny&Ioanna, SCP 
comunica el cessament de l’exercici d’activitats a l’establiment del carrer Ferrer i Busquets, 128, 
local 3 i demana la baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats. 
 

En data 20 de desembre de 2021, es va presentar la comunicació d’inici d’activitat per a una 
rostisseria de pollastres a l’ast. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats, en data 10.16.2022, 
següent: 

 
Número: 2544-42-2022 
Titular: DANNY & IOANNA, SCP 
Denominació: rostisseria de pollastres a l’ast 
Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 128, local 3 
 

Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns. 
 
6. PRP 2022/799 SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG, EN QUÈ 

DEMANA UN ESCENARI PER AL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2022  
 

Es dóna compte de la petició presentada per l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, en què 
demana que se’ls faciliti un escenari per celebrar el concurs de sardanes el dia 3 de setembre, 
amb motiu de la Festa Major d’Estiu 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 Vilanova de Bellpuig i facilitar-los 
un escenari per celebrar el concurs de sardanes el dia 3 de setembre, amb motiu de la Festa 
Major d’Estiu 2022. 
 

Serà responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig 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. 
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7. PRP 2022/810 CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL 
NÚMERO 1256. EXPEDIENT 2349-23-2022 

 

Examinada la sol·licitud presentada per CP CARRER SANTA ANNA 4 A, per a procedir al canvi de 
titularitat de la llicència municipal de Gual Permanent, número 1256, ubicada al carrer Santa 
Anna 4 A, a favor de CP CARRER SANTA ANNA 4 A. 
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte de la 
qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat. 
  
Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se d’un ús 

comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització municipal.  
 
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable de la 

Policia Local la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, 
per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar el canvi de titularitat de la placa de gual permanent emparada en la Llicència 
Municipal núm. 1256. 
 
Segon. Notificar el present acord al titular peticionari.      
 

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

 
 
8. PRP 2022/790 LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2021 OAGRTL 
 

Vista la liquidació corresponent a 31 de desembre de 2021 presentada per l’Organisme Autònom 

de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a 

l’expedient. 

 

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni amb 

vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals. 

 

Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació definitiva a 31 de desembre de 2021 dels 

tributs delegats en l’OAGRTL, el desglossament del qual és el següent: 

 

(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents) 

 

Liquidació OAGRTL a 31-12-2021 

     

   
Suspensions i 

 

 
Recaptació Drets LID pendent Pendents 

Concepte bruta pendents notificar de recaptar 

Valors rebuts exercici corrent 6.655.410,80 457.884,39 26.660,46 431.223,93 

Valors rebuts exercicis tancats 398.787,31 917.651,53 142.944,42 774.707,11 

 
7.054.198,11 1.375.535,92 169.604,88 1.205.931,04 

LID/certificacions exercici corrent 104.098,85 106.718,03 12.106,98 94.611,05 

LID/certificacions exercicis tancats 38.842,72 247.108,03 79.894,67 167.213,36 

 
142.941,57 353.826,06 92.001,65 261.824,41 

Autoliquidacions altes IVTM 16.182,06 

   

     TOTAL 7.213.321,74 1.729.361,98 261.606,53 1.467.755,45 
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premi cobrança 

 

voluntària executiva altres premis total 

Premi de cobrança 2021 214.109,94 81.999,88 7.585,39 303.695,21 

     

     Concepte liquidació 4t trimestre 2021 principal 

   Relació d'ingressos - LID executiva 17.922,65 

   Relació de baixes - LID executiva 722,26 

   Relació de baixes - valors rebuts 57.895,98 

   

     Entrega recaptació 1.186.268,57 

   Publicacions edictes BOP 2021 145,00 

   Total ingrés 24-02-2022 1.186.123,57 

    

 

 

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.  

 
9. PRP 2022/809 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-351-2022  
 
En data 13 de juliol de 2022, el Sr. N.P., A. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud 

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

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

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 

s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de 
Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 

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

Primer. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i 
cadires atès que aquest establiment no pot obrir al públic. 
El titular no ha presentat la documentació tècnica i administrativa per a poder obrir al públic. 

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

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

 
10. PRP 2022/816 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-8-2022 
 
Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari com en 

executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per 

aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu. 

 

La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el 

disposat en l’article 71 LGT. 

 

Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant de 

qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic. 
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Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute 
tributari en els següents termes: 
 
Atès que Coral Homes, SLU té pendent d’ingressar dues liquidacions per contribucions especials 

per import total de 48,91 €. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar les devolucions d’ingressos indeguts 

aprovades per la Junta de Govern amb data 13-04-2022 i 16-06-2022 a Coral Homes, SLU per 

import de 127,92 €. 

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 

Pendent ingressar: 
 

 
 
 
Pendent pagar: 
 

Concepte Data acord JG 

      

Import  

Devolució ingressos indeguts  13-04-2022 33,79 

Devolució ingressos indeguts 16-06-2022 94,13 

 TOTALS 127,92 

 
A compensar: 
 

Pendent ingressar Pendent pagar A compensar Import devolució pendent 

48,91 127,92 48,91 79,01 

 
Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el 
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat 

tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte 
administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin. 

La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari. 
 
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici. 
 
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre Coral Homes, SLU i 
aquest Ajuntament, per import total de 48,91 €, atès que concorren els requisits establerts en la 
normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les obligacions existents 
amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR. 

Núm LID Concepte 

 
 
Adreça tributària 

Import 
principal 

Import 
recàrrec  

Import 
total 

2161000298 

CESPEC Urb. Cr. 

Acadèmia 

C/ Domènec Cardenal 1, -1 2 

13,70 0,69 14,39 

2161000299 
CESPEC Urb. Trav. 
Domènec Cardenal 

C/ Domènec Cardenal 1, -1 2 
32,88 1,64 34,52 

    TOTALS 48,91 
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Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 

 
 
11. PRP 2022/821 LIQUIDACIÓ OAGRTL 1r TRIMESTRE 2022 
 
Vista la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2022 presentada per l’Organisme Autònom de 

Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni amb 

vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals. 
 
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 1r trimestre de 2022 dels 
tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament: 
 
(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents) 

 
Total recaptació bruta:      127.666,02 € 
Entrega a compte recaptació:     109.339,45 € 
Relació d’ingressos – LID executiva Ajuntament:    14.467,88 € 

Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:            0,00 € 

Relació de baixes – valors rebuts:            997,26 € 
 
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.  
 

 
12. PRP 2022/822 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. 

 

Davant la necessitat de disposar d’espais idonis per a que els propietaris de gossos puguin portar 

a aquests àrees d’esbarjo a les seves mascotes i fomentar d’aquesta manera el compliment de 

l’ordenança de tinença d’animals, 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 Belianes, 20-22, amb referència cadastral 

4902323CG2150N0001KZ, propietat de G.C., J.R., amb NIF xxxxxxxxx, es vol destinar a àrea 

d’esbarjo i socialització de gossos (parc de gossos). 

 

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 205,39 € (IVA inclòs). 
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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.- Autoritzar l’expedient de contracte d’arrendament del solar ubicat al Cr Belianes, 20-22, 

amb el senyor G.C., J.R. (xxxxxxxxx). Simultàniament disposar la despesa derivada de l’execució 

del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Número operació: RC 220220008649. 

 

Anualitat 2022 (01-01-2022 a 31-12-2022): 205,39 € 

  

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): 205,39 € 

Anualitat 2024 (01-01-2024 a 31-12-2024): 205,39 € 

Anualitat 2025 (01-01-2025 a 31-12-2025): 205,39 € 

 

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 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. Roger de Flor 

8, 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 
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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                              Referència cadastral            IBI 2022      
Cr. Belianes 20-22                  4902323CG2150N0001KZ                 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. 

 

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 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 variar 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: 

 

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.  
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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, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13. PRP 2022/825 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 5/2022 
 
Vista la relació núm. 5/2022 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 5 expedients i que 
importa la quantitat de 7.868,13 €. 
 

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 5/2022, 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. 
 
14. PRP 2022/826 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 6/2022 
 
Vista la relació núm. 6/2022 de devolució d’ingressos, que inclou 7 expedients i que importa la 
quantitat de 993,44 €. 
 

Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària. 
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Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos que figuren en els expedients inclosos en la relació 

número 6/2022, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva. 
 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions, 
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació. 
 
Tercer.-  Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones 

interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals 
adients. 
 

Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
 

15. PRP 2022/814 SOL·LICITUD DE J. C. R., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 
NÍNXOLS NÚMS.  2.666 FILA 4ª  I 2.670 FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per C.R., J., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris 
sobre els nínxols núms. 2.666 fila 4ª i 2.670 fila 4ª del Cementiri Municipal. 
 
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a 

continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat 
dels seus membres ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris 
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona, 
amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 

 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 
2.666   4ª C.R., J.      514,00 € 7,39 € 
2.670   4ª C.R., J.      514,00 € 7,39 €  
 
Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament 
del títol acreditatiu. 

 
 
16. PRP 2022/800 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2560-34-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per Q.H., J. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 

per a persones amb discapacitat. 

 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris 
a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 
50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es 
considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, 
establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de 

discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de 
desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta 
d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: Q.H., J. 
Núm. targeta:  25137-2022-00028-3603K 

Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  7/2027 
 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
 
17. ASSUMPTES PRP 2022/811 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES 

AMB DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-35-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per L.T., J.L. 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: L.T., J.L. 
Núm. targeta:  25137-2022-00029-1292W 
Modalitat: Titular conductor 
Data de caducitat:  4/2025 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
 
18. PRP 2022/812 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-36-2022 

 

Examinada la sol·licitud presentada per T.F., 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 
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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: T.F., A. 
Núm. targeta:  25137-2022-00030-1538D 

Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  8/2027 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
19. PRP 2022/817 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-37-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per A.G., 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: A.G., A. 
Núm. targeta:  25137-2022-00031-1950P 
Modalitat: Titular conductor 
Data de caducitat:  10/2025 

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

20. PRP 2022/818 CORRECCIÓ D’ERRADES EN L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
28 DE JULIOL DE 2022 RELATIU A TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER 

PERSONES AMB DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-30-2022 
 
Per acord de Junta de Govern de 28 de juliol de 2022, es va adoptar entre d’altres l’acord 
següent: 
 
“PRP 2022/764 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-30-2022 
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Examinada la sol·licitud presentada per T.S., F. 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: T.S., F. 
Núm. targeta:  25137-2022-00024-9240L 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  7/2027 
 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns..” 
 
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, expressament diu que les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
Atès el que s’ha 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 la rectificació de l’acord de Junta de Govern de 28 de juliol de 2022, de targeta 
d’aparcament individual per persones amb discapacitat. Expedient 2860-30-2022,  realitzant la 

següent esmena: 
 
- On diu: 
“Examinada la sol·licitud presentada per T.S., F. per a obtenir una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat. 
 
- Ha de dir: 

 
*Examinada la sol·licitud presentada per T.S., A. per a obtenir una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat. 
 

- On diu: 
 

* Titular: T.S., F. 
 
- Ha de dir: 
 
* Titular: T.S., A. 
  
Segon. Fer extensiva aquesta rectificació d’errada material a tots els documents afectats que hi 

consten a l’expedient.  



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

 
Tercer. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 

21. PRP 2022/820 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-38-2022 

 
Examinada la sol·licitud presentada per G.A., J. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 

 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris 
a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 
50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es 
considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, 

establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de 

discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de 
desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta 
d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: G.A., J. 
Núm. targeta:  25137-2022-00032-40123H 
Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  8/2027 
 

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

 
 

22. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de 
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són 
urgents. 
 

Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels 
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 
 
22.1.- PRP 2022/823 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 01 OBRES D’ARRANJAMENT DEL 
SANEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ. 
 

Atès que s’estan executant les obres del projecte bàsic i executiu d’arranjament del sanejament 

del carrer Urgell i plaça de l’estació per part de l’empresa contractista ROMÀ INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS, SAU. 
 
Atès que en data 29 de juliol de 2022, el contractista aporta la certificació número 01, aprovada 
pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte tècnic  municipal  amb un import a 
abonar de 9.192,23  € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació de juny de 2022.  

Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o 
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 29/07/2022, 
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atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, conforme 
requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.  

Vist l’informe favorable de la Intervenció 1332/2022 de data 17/08/2022. 

Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic en relació a la forma de pagament dels contractes. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de 
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa 
l’adopció del següent ACORD: 

Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 01 de les OBRES D’ARRANJAMENT DEL SANEJAMENTS 
DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ, per un import de 9.192,23 €, IVA inclòs, a càrrec 
del vigent pressupost municipal. 

Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i 
donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 

22.2.- PRP 2022/828 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.07.2022 a 
31.07.2022)  

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats 

durant el període comprès entre els dies 01.07.2022 a 31.07.2022. 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos els 

informes que obren en l’expedient, Informe d’intervenció núm. 1333 /2022, es proposa a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

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

durant el període comprès entre els dies 01.07.2022 a 31.07.2022 i que corresponen al personal 
següent: 
 

ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

SEGURETAT CIUTADANA 

 A.R., J. 1.163,10 € 

 B.M.,N. 230,35 € 

 C.E., B. 284,31 € 

 C.C., C. 319,54 € 

 F.P., M. 374,23 € 

 F.M., E. 26,02 € 

 F.P., D. 671,46 € 

 F.P., R. 117,70 € 

 L.O., A. 457,21 € 

 M.E., S.  22,39 € 

 M.V., J. 35,76 € 

 O.L., E. 1.619,57 € 

 P.M., J. 914,42 € 

 P.C., C. 1.108,03 € 

 P.M., I. 394,75 € 

 R.N., J. 26,02 € 
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 R.D., F. 78,06 € 

 S.V., J. 832,22 € 

 T.M., S. 179,32 € 

 TOTAL ÀREA 8.854,46 € 

 

 Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent  
 pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 

 
 Tercer.- Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació. 
22.3.- PRP 2022/829 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 28.057,92€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:          

INF. 1328 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/2125 EXP.  1657-531-2022 431,47 €  

INF. 1329 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/2125 EXP.  1657-531-2022 2.439,36 €  

INF. 1330 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2021/0868 EXP.  1657-176-2022 3.512,38 €  

INF. 1334 DATA 17/08/2022 RELACIÓ F/2022/550 EXP.  1657-764-2022 1.426,83 €  

INF. 1410 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/506 EXP.  1657-713-2022 5.827,05 €  

INF. 1411 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/544 EXP.  1657-756-2022 544,50 €  

INF. 1412 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/477 EXP.  1657-683-2022 1.627,93 €  

INF. 1413 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/2133 EXP.  1657-625-2022 2.216,12 €  

INF. 1414 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/543 EXP.  1657-755-2022 544,50 €  

INF. 1415 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/5343 EXP.  1657-745-2022 1.258,17 €  

INF. 1416 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/5343 EXP.  1657-745-2022 4.548,87 €  

INF. 1417 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/5343 EXP.  1657-745-2022 147,78 €  

INF. 1418 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/5343 EXP.  1657-745-2022 632,83 €  

INF. 1419 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/517 EXP.  1657-726-2022 2.684,06 €  

INF. 1420 DATA 18/08/2022 RELACIÓ F/2022/517 EXP.  1657-726-2022 216,07 €  
 

        
 

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

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  28.057,92 euros de les relacions 
de factures següents: 

    F/2021/0868   3.512,38 €  

F/2022/2125   431,47 €  

F/2022/2125   2.439,36 €  

F/2022/2133   2.216,12 €  

F/2022/477   1.627,93 €  

F/2022/506   5.827,05 €  

F/2022/517   2.684,06 €  
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F/2022/517   216,07 €  

F/2022/5343   1.258,17 €  

F/2022/5343   4.548,87 €  

F/2022/5343   147,78 €  

F/2022/5343   632,83 €  

F/2022/543   544,50 €  

F/2022/544   544,50 €  

F/2022/550   1.426,83 €  
 
 

L’import que s’especifica en les relacions F/2022/2125 I F/2022/517 són una part de la despesa 
total de la relació a la que corresponen.  

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
22.4.- PRP 2022/830 APROVACIÓ DESPESES.  
 

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 2.617,00€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 1337 DATA 17/08/2022 RELACIÓ F/2022/485 EXP.  1657-692-2022 2.617,00 €  

 

 
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 2.617,00€ de 
les despeses contingudes a la relació següent: 

 F/2022/485   2.617,00 €  

 
L’import que s’especifica en la relació és una part  de la despesa total de la relació a la que 
correspon. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
22.5.- PRP 2022/831 RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA (EXP.1484-37-

2022) 
 
Vista la sol·licitud presentada amb número de registre ENTRA-2022-7131, de 17 de maig, per la 

Sra. P.P., E., integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, en què posa fi a la 
reducció de jornada per incorporar-se a jornada completa a partir del dia 1 d’agost de 2022. 
 
Vist l’informe de RRHH i l’informe d’intervenció núm. 1421/2022. 

 
Atès que la Sra. P.P., E. gaudeix d’una reducció de jornada en base a la conciliació de vida laboral 
i familiar per tenir cura d’un/a fill/a menor de dotze anys per acord de la Junta de Govern de 21 
d’octubre de 2010. 
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Atesa la normativa aplicable al respecte, la Junta de Govern per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar la petició de la Sra. P.P., E. integrant de la plantilla de personal d’aquest 

Ajuntament, en què posa fi a la reducció de jornada per incorporar-se a jornada completa a partir 
del dia 1 d’agost de 2022. 
 
Segon. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals oportuns i 
lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal perquè en tinguin 
constància.   

 
22.6.- PRP 2022/832 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/1591 
 

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/1591, de 11/08/2022, 
relatiu a aprovació despeses. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:  

 
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/1591, de 11/08/2021:  

“DECRET D´ALCALDIA 

Assumpte: RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS. 

Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de la 

Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despesa 

legalment adquirits. 

Atès que de conformitat amb la base 19ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 

2022 de l’Ajuntament de Mollerussa, “el reconeixement d’obligacions és competència de l’Alcalde 

o del President dels organismes autònoms, excepte en els casos de delegació per decret 

d’aprovació del cartipàs i en els posteriors decrets de delegació”. 

Vistos els informes d´intervenció: 

INF. 1293 DATA 10/08/2022 RELACIÓ F/2022/2120 EXP.  1657-525-2022 406,08 €  

INF. 1295 DATA 10/08/2022 RELACIÓ F/2022/535 EXP.  1657-747-2022 4.777,08 €  

INF. 1296 DATA 10/08/2022 RELACIÓ F/2022/535 EXP.  1657-747-2022 5.982,34 €  

INF. 1316 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/453 EXP.  1657-658-2022 7.196,10 €  

INF. 1317 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/453 EXP.  1657-658-2022 522,72 €  

INF. 1318 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/421 EXP.  1657-606-2022 2.694,06 €  

INF. 1319 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/468 EXP.  1657-673-2022 3.542,37 €  

INF. 1320 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/468 EXP.  1657-673-2022 8.172,86 €  

INF. 1321 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/510 EXP.  1657-717-2022 1.114,29 €  

INF. 1322 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/382 EXP.  1657-566-2022 3.291,01 €  

INF. 1323 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/2118 EXP.  1657-523-2022 568,32 €  

INF. 1324 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/2118 EXP.  1657-523-2022 1.044,00 €  

INF. 1325 DATA 11/08/2022 RELACIÓ F/2022/511 EXP. 1657-718-2022 9.192,22€ 
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Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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, 

DISPOSA: 

Primer.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a les següents relacions de 

factures per un import total de 48.503,45€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es 

relacionen als documents adjunts. 

RELACIÓ F/2022/382 3.291,01 €  

RELACIÓ F/2022/421 2.694,06 €  

RELACIÓ F/2022/453 7.196,10 €  

RELACIÓ F/2022/453 522,72 €  

RELACIÓ F/2022/468 3.542,37 €  

RELACIÓ F/2022/468 8.172,86 €  

RELACIÓ F/2022/510 1.114,29 €  

RELACIÓ F/2022/511 9.192,22€ 

RELACIÓ F/2022/535 4.777,08 €  

RELACIÓ F/2022/535 5.982,34 €  

RELACIÓ F/2022/2118 568,32 €  

RELACIÓ F/2022/2118 1.044,00 €  

RELACIÓ F/2022/2120 406,08 €  

   
 
L’import que s’especifica en les relacions F/2022/382, F/2022/421 i F/2022/2188, són una part 

de la despesa total de la relació a la que corresponen.  
 
Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament. 

Ho mana i signa l’Alcalde accidental amb el vistiplau de la Secretaria accidental, a Mollerussa i a 
la data de la signatura electrònica.” 
 

22.7.- PRP2022/813 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 

PRODUCTES QUÍMICS: SAL ESPECIAL PER AL MANTENIMENT I TRACTAMENT D’AIGUA 

DE LES PISCINES MUNICIPALS 

Antecedents:  

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

l’expedient contractació del subministrament de productes químics: sal especial per al 

manteniment i tractament d’aigua de les piscines municipals, pel procediment obert simplificat 

abreujat conforme estableixen als articles 28.1 i 116.1 de la LCSP. 

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

Clàusules Administratives Particulars per part de la tècnica d’administració general adscrita a la 

unitat de Contractació, conformats per la Secretaria General d’acord amb allò establert a l’article 

3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP. 

Consta també a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques particulars, tot allò també de 

conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.  
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III. En la data 28/07/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. 

Núm. operació: 220220010987. 

 

IV. En data 18/08/2022, es va emetre informe favorable núm. 1422/2022 de l’òrgan interventor. 

 

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 

Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret d’alcaldia RES 

2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

ACORDS: 

Primer. APROVAR l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES 

QUÍMICS: SAL ESPECIAL PER AL MANTENIMENT I TRACTAMENT D’AIGUA DE LES 

PISCINES MUNICIPALS i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la 

modalitat licitatòria següent: 

 Procediment: obert simplificat abreujat 

 Tramitació: ordinària 

 Durada: UN (1) any.  

 Pròrroga: El contracte es susceptible de ser PRÒRROGAT anualment fins una durada del 

contracte màxima de DOS (2) ANYS. 

 

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de 

la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.  

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

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

Tercer. Aprovar el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 10.164,00 

euros (IVA inclòs), a raó de 8.400,00 euros valor base del contracte i 1.764,00 euros l’import 

del IVA vigent al tipus del 21%, amb el següent desglossament:  

SUBMINISTRAMENT DE SAL ESPECIAL PER AL TRACTAMENT DE PISCINES 

PRESSUPOST BASE DE 

LICITACIÓ (sense IVA) anual 

8.400,00 € 

21% IVA 1.764,00 € 

PRESSUPOST BASE DE 

LICITACIÓ (IVA inclòs) 

10.164,00 € 

 

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

publicitat, per aplicació d’allò establert a l’article 101 de la LCSP, es fixa en la quantia de 

16.800,00 €, IVA exclòs tenint en compte que la durada contractual és de DOS (2) anys. 

El valor estimat del contracte contempla el pressupost base de licitació i les possibles 

modificacions previstes en el present plec, si escau, i es desglossa de la forma següent: 

Contracte 1 any (IVA exclòs) 8.400,00€ 

Contracte 2 any (IVA exclòs) 8.400,00€ 

Valor estimat del contracte VEC 16.800,00€ 

 

Desglòs del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries: 

 

Anualitat 2022: 01/09/2022 - 31/12/2022 3.388,00 euros 
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D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un 

contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a executar un servei de forma successiva i per 

preus unitaris, el pressupost base de licitació s’ha estimat en una quantia màxima i limitativa, i el 

mateix es troba condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa 

contractista en funció dels serveis requerits. En conseqüència, l’Ajuntament no resta obligat a 

exhaurir aquest pressupost en atenció a què el preu final es determinarà en funció de les 

necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris corresponents. 

 

El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el preus 

consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives. 

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

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

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

acords adoptats. 

22.8.- PRP2022/815 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TORN DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA 
CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.   

Antecedents: 

I. Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, es va iniciar 
l’expedient contractació del servei de manteniment i actualització del programa de gestió de torn 
de l’oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Mollerussa, pel procediment negociat 

sense publicitat per raons tècniques (proveïdor únic), de conformitat amb el que disposen els 
art. 131.2, 166 i 168 a) 2n), de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP). El servei de manteniment només el poden prestar els propietaris 
dels programes objecte del contracte, essent aquests proveïdors únics. 
 
II. En l’expedient de contractació consten l’emissió de l’informe de legalitat i el Plec de les 
Clàusules Administratives Particulars per part de la tècnica d’administració general adscrita a la 

unitat de Contractació, conformats per la Secretaria General d’acord amb allò establert a l’article 
3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP. 
Consta també a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques particulars, tot allò també de 
conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.  
 
III. En la data 28/07/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. 

Núm. operació: 220220011030. 

 
IV. En data 18/08/2022, es va emetre informe favorable núm. 1424/2022 de l’òrgan interventor. 
 
A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret d’alcaldia RES 
2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

ACORDA: 

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/12/2023 10.164,00 euros 

Anualitat 2024: 01/01/2024 – 31/08/2024 8.734,69 euros 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

Primer. Aprovar l’expedient de contractació del SERVEI DE MANTENIMENT I 

ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TORN DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA 

CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA i en conseqüència, autoritzar la 

convocatòria de la licitació sota la modalitat licitatòria següent: 

 Procediment: negociat sense publicitat per raons tècniques. 
 Tramitació: ordinària 

 Durada: 2 anys.  
 Pròrroga: Es podrà procedir a la seva pròrroga, per 1 any més, sempre que el seu preavís es 

produeixi almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del 
contracte, essent obligatori pel contractant. La durada màxima del contracte, incloses 
les pròrrogues, serà de 3 anys. 
 

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de 

la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.  

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

Tercer. Aprovar el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de  2.042,48  
euros (IVA inclòs),  a raó de 1.688,00 euros valor base del contracte i 354,48 euros l’import de 
l’IVA al tipus vigent. 
 
Als efectes previstos a l’article 101 LCSP 2017, el valor estimat de la totalitat del contracte a 

realitzar ascendeix a la quantitat de 5.064,00€, IVA exclòs, tenint en compte que la durada 
contractual és de dos (2) anys, més la possibilitat de prorrogar el contracte per un (1) any més. 

Es desglossa de la forma següent: 

Contracte 2 anys (IVA exclòs) 3.376,00€ 

Pròrroga 1 any (IVA exclòs) 1.688,00€ 

Valor estimat del contracte VEC 5.064,00€ 

 

Desglòs del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries: 
 

 

 

 

 

 

Quart. Aprovar la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària 
2022/02/9200/2160000  del pressupost de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Mollerussa.  

Cinquè.- Publicar la licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa per tal que les 
empreses proposades puguin presentar la documentació establerta en el PCAP. 

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

  
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint-i-nou 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, la Secretària acctal., que en dono fe. 

Anualitat 2022: 01/09/2022 – 31/12/2022  680,00 euros 

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/12/2023 2.042,48  euros 

Anualitat 2024: 01/01/2024 – 31/12/2024 2.042,48  euros 

Anualitat 2025: 01/01/2025 – 31/08/2025 1.361,81 euros 


