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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 8 de setembre de 2022. A 
la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria 
la Junta de Govern, sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé Cirés i amb 

l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. 
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 

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

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

ANTERIOR. 
 

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

 
2. PRP 2022/889 ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER 

L'ADQUISICIÓ DE DIFERENTS FONS BIBLIOGRÀFICS DESTINATS A BIBLIOTEQUES 
DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2022. 

 
L’Ajuntament de Mollerussa en data 29 de març de 2022 va sol·licitar a l’Oficina de Suport a la 

Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció per 
l'adquisició de llibres i diaris per a la biblioteca a l’anualitat 2022 per un import de 15.000,00 €. 
 
Aquesta sol·licitud de subvenció ha estat presentada en el marc de la Resolució CLT/656/2022, de 
8 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per 
a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de 

diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
per a l'any 2022, publicada al DOGC núm. 8625, de 14 de març de 2022.  
 
Vista la notificació de resolució/acord de subvenció amb la relació de les sol·licituds d’ajuts 
resoltes per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura 
pública de Catalunya per a l’any 2022, de 3 de juny de 2022, en la que s’indica un ajut atorgat 
per import de 15.000€.  

 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de l’execució de 
les actuacions previstes, la Regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats, fires i 
protecció animal proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides 

mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Acceptar la concessió de la subvenció per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022 per un import de 
15.000€, d’acord amb la notificació de resolució/acord de 3 de juny de 2022. 
 
Segon. Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats, fires i 
protecció animal, i a les àrees econòmica i de contractació als efectes oportuns i per al 
compliment com a beneficiaris dels requisits de la base 4 i de les obligacions de les bases 

específiques 9 i 10, la base general 18 i les seves modificacions.  
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3. PRP 2022/890 ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE, EN 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVETATS 
EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ DESTINADES A LES BIBLIOTEQUES DEL 

SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2022. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa en data 24 de març de 2022 va sol·licitar a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en 
català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, per 

un import de 9.000,00€. 
 
Aquesta sol·licitud de subvenció ha estat presentada en el marc de la Resolució CLT/655/2022, de 

4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per 
a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a 
l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema 

de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022, DOGC núm. 8625, de 14 de març de 2022. 
 
Vista la notificació de resolució/acord de subvenció amb la relació de les sol·licituds d’ajuts 
resoltes per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques 
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, de 3 de juny de 2022, en la que s’indica un ajut 
atorgat per import de 9.000,00€.  
 

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de l’execució de 
les actuacions previstes, la Regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats, fires i 
protecció animal proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides 
mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció per a l’adquisició de novetats editorials en català 

o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 2022, per 
un import de 9.000,00€, d’acord amb la notificació de resolució/acord de 3 de juny de 2022. 
 
Segon.- Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats, fires i 
protecció animal, i a les àrees econòmica i de contractació als efectes oportuns i per al 
compliment com a beneficiaris dels requisits de la base 4 i a les obligacions de les bases 
específiques 3 i 10, la base general 18 i les seves modificacions.  

 
4. PRP 2022/891 ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A 

L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE 
LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE. 

 
L’Ajuntament de Mollerussa en data 24 de gener de 2022 va sol·licitar a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a 

l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
amb càrrec als Fons Next Generation UE, per un import de 2.500,00€. 
 
Aquesta sol·licitud de subvenció ha estat presentada en el marc de la Resolució CLT/3714/2021, 

de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, per a la concessió de 

subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres destinats a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation 
UE, publicada al DOGC núm. 8566, de 20 de desembre de 2021. 
 
Vista la notificació de resolució/acord de subvenció amb la relació de les sol·licituds d’ajuts 
resoltes per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura 
pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE, de 24 de març de 2022, en la que 

s’indica un ajut atorgat per import de 2.500,00€.  
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En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de l’execució de 
les actuacions previstes, la Regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats, fires i 
protecció animal proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides 

mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Acceptar la concessió de la subvenció per a l'adquisició de llibres destinats a les 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation 
UE, per un import de 2.500,00€, d’acord amb la notificació de resolució/acord de 24 de març de 
2022. 

 
Segon. Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats, fires i 
protecció animal, i a les àrees econòmica i de contractació als efectes oportuns i per al 

compliment com a beneficiaris dels requisits de la base específica 3 i 18 i als previstos a la base 
general 18 i les seves modificacions.  
 
5. PRP 2022/872 SOL·LICITUD DE PERMÍS DE LACTÀNCIA EXP. 1484-39-2022 

 
Es dona compte a la Junta de Govern de la sol·licitud de permís de lactància presentada per la 
Sra. S.P., A., en la modalitat compactació en jornades consecutives senceres en base a allò que 
s’estableix a l’article 48.f del RDLEG 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic [TR LEBEP] i en l’article 14 de la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya. La interessada sol·licita el gaudiment amb inici immediat 

al finiment del permís de maternitat (15/08/2022).   
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que la Sra. S.P., A., forma part de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Mollerussa, en el lloc de treball RLT 231, Tècnic/a P-MC. 
 
Tenint en consideració les dates de naixement del filla/a i el finiment del permís de maternitat,    

l’Àrea de Gestió de Personal ha lliurat informe jurídic en matèria de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques, en el qual es 
posa de manifest que la substitució del temps de lactància pel gaudiment d’un permís retribuït, 
tal i com sol·licita la interessada, suposa un total de 22 dies laborables, en jornades senceres 
consecutives. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar a la Sra. S.P., A., integrant de la Plantilla de personal de l’Ajuntament [RLT 
231], la substitució del temps de lactància pel gaudiment d’un permís retribuït fixat en 22 dies 
laborables, en jornades senceres consecutives, amb inici immediat al finiment del permís de 
maternitat. 
 
Segon. Les condicions de gaudiment d’aquest permís, són les següents: 

 
a) Modalitat de gaudiment: compactació en jornades consecutives senceres. 
b) Durada: La durada del permís serà de 22 dies hàbils. 
c) Període de gaudiment: L’inici del període del permís retribuït, a petició de la interessada, 

serà consecutiu al finiment del permís de maternitat. 
 Inici:     16/08/2022 

 Final:    14/09/2022 
d) Incorporació: dia laboral immediat a la finalització del permís, llevat que la persona 

interessada sol·liciti el gaudiment d’altres permisos i/o vacances. 
 

Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals 
oportuns i es lliurarà testimoni a les Àrees i Serveis afectats, perquè en tinguin constància i als 
efectes oportuns.   
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6. PRP 2022/874 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI A LA SRA. I.A.Q. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 7è. trienni a favor de la Sra. 
A.Q., I., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. A.Q., I., adscrita a l’Escala Administració General de la 
plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A1 (7è. 

d’ordre) a partir del dia 3 de setembre de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina 
corresponent des del mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals. 
 
 

7. PRP 2022/875 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA SRA. M.B.G. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 8è. trienni a favor de la Sra. 
B.G., M., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  

 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. B.G., M., adscrita a l’Escala Administració Especial de la 
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (8è. d’ordre) a partir del 
dia 8 de setembre de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de 
venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
8. PRP 2022/876 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI AL SR. J.C.B. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 5è. trienni a favor del Sr. C.B., 

J., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. C.B., J., adscrit a l’Escala Administració Especial de la plantilla 
de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A1 (5è. d’ordre) a partir del dia 4 de 

setembre de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 
9. PRP 2022/877 RECONEIXEMENT DEL 10è. TRIENNI AL SR. E.F.M. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 10è. trienni a favor del Sr. 
F.M., E., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. F.M., E., adscrit a l’Escala Administració Especial de la 
plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (10è. d’ordre) a 
partir del dia 2 de març de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes 
de venciment. 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
10. PRP 2022/878 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI AL SR. D.F.P. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 7è. trienni a favor del Sr. F.P., 
D., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. F.P., D., adscrit a l’Escala Administració Especial de la 

plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (7è. d’ordre) a partir 
del dia 27 de setembre de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes 
de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 

 
11. PRP 2022/879 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. M.G.M. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 5è. trienni a favor de la Sra. 
G.M., M., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. G.M., M., adscrita a l’Escala Administració Especial de la 
plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (5è. d’ordre) a partir 
del dia 14 d’abril de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de 
venciment. 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
12. PRP 2022/880 RECONEIXEMENT DEL 4è. TRIENNI AL SR. A.G.L. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 4è. trienni a favor del Sr. 
G.L.,A., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 

ACORDA:  
 

Primer. Reconèixer a favor del Sr. G.L., A., adscrita a l’Escala Administració Especial de la 
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup E (4è. d’ordre) a partir del 
dia 4 de setembre de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de 
venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
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13. PRP 2022/881 RECONEIXEMENT DEL 4è. TRIENNI A LA SRA. M.G.R. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 4è. trienni a favor de la Sra. 

G.R., M., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. G.R., M., Funcionaria d’Habilitació Estatal d'aquest 

Ajuntament, un trienni del Grup A1 (4è. d’ordre) a partir del dia 6 de juny de 2022 i amb efectes 
econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
14. PRP 2022/882 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI A LA SRA. M.LL.G. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 6è. trienni a favor de la Sra. 
LL.G., M., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 

Primer. Reconèixer a favor de la Sra. LL.G., M., adscrita a l’Escala Administració Especial de la 
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A2 (6è. d’ordre) a partir del 
dia 22 d’agost de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de 
venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 

donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
15. PRP 2022/883 RECONEIXEMENT DEL 3è. TRIENNI AL SR. J.J.M.V. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 3è. trienni a favor del Sr. 
M.V., J.J., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. M.B., J.J., adscrita a l’Escala Administració Especial de la 
plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (3è. d’ordre) a partir 
del dia 3 de juliol de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de 

venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 
16. PRP 2022/884 RECONEIXEMENT DEL 2è. TRIENNI A LA SRA. M.V.C. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 2n. trienni a favor de la Sra. 
V.C., M., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
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Primer. Reconèixer a favor de la Sra. V.C., M., adscrita a la Subescala Auxiliar de la plantilla de 
personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C2 (2n. d’ordre) a partir del dia 1 de 
setembre de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals. 
 
17. PRP 2022/857 MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ SETEMBRE 
 
Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de setembre de 2022, per un import de 

8.551,87 € i que s’adjunta com annex. 

Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda: 

Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de setembre, de 2022. 

Segon.- Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es 

procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades. 

Tercer.- Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns. 

18. PRP 2022/888 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC 
SR. LSP,  N. EXP. 2334-389-2022 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S.P., L., demanant autorització municipal 
per a la instal·lació d’un quiosc per la venda de castanyes a la via pública o espai d’ús públic.. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de 

juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern adopta els 

següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai d’ús 
públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: S.P., L. 

 Ubicació: Pl. Pla d’Urgell (lloc on indiqui la Policia Local)  
 Metres quadrats: 4,00 m2 
 Període autoritzat:  Octubre i Novembre de 2022 
 Tipus: quiosc per venda de castanyes  
 N. EXP. 2334-389-2022 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  

 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   

 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 

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

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

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

 
3.- Condicions particulars de la llicència:  
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 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les autoritzacions 
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant prohibida 
qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del 

mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat 

reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a 

nivell del sòl. 

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

municipals als efectes oportuns.  

 
19. PRP 2022/892 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 14/2022. 
 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 14/2022, que inclou 31 expedients i que importa la 
quantitat 11,356,00 
 

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. 
 
20. PRP 2022/833 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-39-2022. 
 

Examinada la sol·licitud presentada per V.R., 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: 
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 

Titular: V.R., J. 
Núm. targeta:  25137-2022-00033-1057Z 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  8/2027 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 

21. PRP 2022/887 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-47-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
2022-11750, de data 31/08/2022, el Sr. P., V. 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 no reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   

 

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

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

 
 
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 2022/873 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER 
OBJECTE EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA DELS DIFERENTS 
DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

Antecedents: 
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I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 05/05/2022, es va autoritzar 
l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA DELS DIFERENTS 
DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA pel procediment obert simplificat abreujat i 
la tramitació administrativa ordinària. Així mateix, per mitjà del mateix acord, es van aprovar el 

Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que regeixen l’expedient de 
contractació.  

II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa de data 
19/05/2022, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 10 
dies hàbils perquè els licitadors presentessin les seves propostes.  

Durant el termini establert, es van presentar les següents ofertes segons certificat de l’eina de 
presentació telemàtica: 

LOT 1 MATERIAL D’OFICINA: 

Empresa             Registre entrada     Data entrada  Hora entrada 

1. SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A                  2022-7298            23/05/2022       10:24:00 

2. G.S. OFIMÀTICA, S.L.                                         2022-7306           23/05/2022        11:15:00 

 

LOT 2 PAPER PER A LES FOTOCOPIADORES: 

Empresa             Registre entrada     Data entrada  Hora entrada 

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

 

LOT 3 SOBRES AUTODEX CORPORATIU: 

Empresa             Registre entrada     Data entrada  Hora entrada 

1. IMPRE ART AG SLU         2022-6728          10/05/2022        10:16:00 

III. Efectuada l’obertura dels arxius electrònics i qualificada la documentació administrativa pels 

serveis municipals competents; pel que fa referencia a l’oferta presentada per l’empresa IMPRE 

ART AG SLU (corresponent al LOT 3), mancava la presentació de l’ANNEX 1 – Declaració 

responsable i l’ANNEX 2 – Oferta econòmica, no la va presentar amb el model corresponent, i en 

data 27/05/2022 se li va atorgar el termini de 3 dies hàbils per a l’esmena de la documentació. 

L’esmentada documentació ha estat aportada, dins de termini, el 27/05/2022 (ENTRA-2022-

7544). 

IV. La documentació es va sotmetre a valoració per part dels tècnics competents i en la data 

11/08/2022 es va emetre informe el qual s’adjunta a l’expedient i on es classifica en ordre 
decreixent de puntuació les empreses licitadores en els termes següents: 

Selecció de la millor oferta:  

LOT 1: 

Empresa CIF Puntuació ORDRE 

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA A08588170 100,00 1 

GLS OFIMATICA, SL B55574313 43,92 2 

 

D’aquest criteri es resolt que l’empresa que assoleix la major puntuació és SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A, amb una puntuació de 100 punts. 
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Amb tot doncs es considera com a millor oferta en termes de qualitat-preu la presentada per 
l’empresa SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. en els termes següents:  

PREU: 1.881,04 IVA inclòs.  

LOT 2: 

Empresa CIF Puntuació ORDRE 

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

 

DECLARAR DESERTA la licitació del SUBMINISTRAMENT DE PAPER PER A LES 

FOTOCOPIADORES. 

LOT 3: 

Empresa CIF Puntuació ORDRE 

IMPRE ART AG SLU B25340522 100,00 1 

 

D’aquest criteri es resolt que l’empresa que assoleix la major puntuació és IMPRE ART AG SLU, 
amb una puntuació de 100 punts. 

Amb tot doncs es considera com a millor oferta en termes de qualitat-preu la presentada per 
l’empresa IMPRE ART AG SLU. en els termes següents:  

PREU: 440,44 € IVA inclòs. 

V. D’acord amb la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars, s’ha procedit a 
requerir a l’empresa licitadora proposada com adjudicatària, per a l’aportació dels documents 
assenyalats a la Clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

LOT1: Per part de l’empresa SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA, i dins del termini de 5 dies hàbils, 
ha presentat la documentació justificativa requerida. 

LOT3: Per part de l’empresa IMPRE ART, SL, transcorregut el termini de 5 dies hàbils, mancava 
la presentació de l’escriptura o document de constitució, i en data 31/08/2022 se li va atorgar el 
termini de 3 dies hàbils per a l’esmena de la documentació. L’esmentada documentació ha estat 
aportada, dins de termini, el 02/09/2022 (ENTRA-2022-11852).  

V. En la data 08/09/2022 ha estat emès l’informe favorable núm. 1574/2022 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 de l’alcaldia 
RES2019/359, de 21 de Juny, adopti el següent acord: 

Primer.  

En relació al LOT 1:  

ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 

D’OFICINA, a favor de l’empresa licitadora SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA per considerar-

la la millor oferta en termes de qualitat-preu, en els termes següents: 

1. Preu del contracte: 3.762,08 euros/anual IVA inclòs. 
2. Termini d’execució: 1 any. 
3. Pròrroga: El contracte és susceptible de ser PRÒRROGAT anualment fins a una durada 

del contracte màxima de DOS ANYS.  
4. Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries: 
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Anualitat 2022: 01/10/2022 – 31/12/2022 940,52 euros  
 

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/12/2023 3.762,08 euros 
 

Anualitat 2024: 01/01/2024 – 30/09/2024 2.851,56 euros  
 

 
 

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. 

En relació al LOT 2: 
 
DECLARAR DESERTA la licitació del SUBMINISTRAMENT DE PAPER PER A LES 

FOTOCOPIADORES. 

En relació al LOT 3:  

ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SUBMINISTRAMENT DE SOBRES AUTODEX 

CORPORATIU, a favor de l’empresa licitadora IMPRE ART AG SLU per considerar-la la millor 

oferta en termes de qualitat-preu, en els termes següents: 

1. Preu del contracte: 880,88 euros/anual IVA inclòs. 

2. Termini d’execució: 1 any. 
3. Pròrroga: El contracte és susceptible de ser PRÒRROGAT anualment fins a una durada 

del contracte màxima de DOS ANYS.  
4. Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries: 

 

Anualitat 2022: 01/10/2022 – 31/12/2022 220,22 euros  

 

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/12/2023 880,88 euros 
 

Anualitat 2024: 01/01/2024 – 30/09/2024 660,66 euros  

 

 
 

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. 

Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que han participat en el 
procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins 
del termini de quinze dies.  
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Tercer. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant signatura d’acceptació per 
part de l’empresa adjudicatària de l’acord d’adjudicació, per la qual cosa es requerirà a la mateixa 
per tal de que tingui lloc en el termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva notificació. 

Quart. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents documents 
administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament, al Perfil 
del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la 
LCSP. 
 
Cinquè. - Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per desenvolupar els 
presents acords. 

22.2.- PRP 2022/885 PROPOSTA D’INCLUSSIÓ DE PÒLISSA D’UNA CISTERNA D’AIGUA 

AGRÍCOLA PER AL SERVEI DE JARDINERIA I D’UN REMOLC PER A LA BRIGADA 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): VEHICLES TERRESTRES (LOT 2). 

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 

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat 

definitivament l’adjudicació Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y 

Reaseguros. 

En 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. 

En data 27 de gener de 2020 el Comitè Executiu de l’ACM aprova acceptar formalment la cessió  

de l’Acord de referència. 
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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.  

3. 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. 

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.  

4. La Junta de Govern en sessió del dia 24/03/2022, en desplegament de les facultats delegades 

mitjançant el Decret d’alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, va aprovar l’adhesió de 

l’Ajuntament de Mollerussa a l’acord Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances 

(Exp.2018.07) i a l’acord Marc del servei d’assegurances primera pròrroga (Exp.2019.01): 

vehicles terrestres (Lot 2). 

5. L’Ajuntament de Mollerussa té la necessitat de contractar una pòlissa d’assegurances d’una 
cisterna d’aigua agrícola per al servei de jardineria i d’un remolc per a la brigada. 
 
6. En data 02/09/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. Núm. 
operació 220220012050 per la pòlissa del remolc. I en data, 02/09/2022, es va emetre certificat de 
l’existència de crèdit per la Intervenció. Núm. operació 220220012051 per la pòlissa de la cisterna 
d’aigua.  
 
7. En data 08/09/2022, es va emetre informe favorable núm. 1571/2022 de l’òrgan interventor. 
 

FONAMENTS DE DRET.- 

Articles 227 i ss. de la nova 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 nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 

contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova 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. 
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A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret d’alcaldia RES 
2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

Primer.- APROVAR, dins el Marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.07) i de l’Acord marc del servei 

d’assegurances primera pròrroga (Exp. 2019.01): vehicles terrestres (Lot 2), CONTRACTAR, a 

favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, la pòlissa d’assegurança del 

remolc de la brigada amb matrícula E-4557-BFC per un import de 87,96 euros amb 

vigència del 01/10/2022 al 01/04/2023 i també de la cisterna d’aigua agrícola marca 

SM, amb matrícula E5455-BCW per un import de 54,38 euros amb vigència del 

01/10/2022 al 01/04/2023. 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 142,34€ que s'imputarà a 

càrrec de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 06 1710 2240000 en concepte de Primes 

assegurances – Brigada. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador 

Ferrer & Ojeda (dmarin@ferrerojeda.com), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

22.3.- PRP 2022/886 INCLUSSIÓ DE PÒLISSA DE L’HABITATGE NÚM. 64 DEL GRUP 
JAUME D’URGELL A L‘ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DE LA PÒLISSA DE DANYS A 
EDIFICIS I INSTAL.LACIONS (EXP.2020.01). 

EXPOSICIÓ DE FETS: 
 

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

a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la 
vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord 
marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes 
de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de 
les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

2. Atenent que amb data 31 de desembre de 2020, finalitza la vigència de l’expedient 2017.06 i 

davant la necessitat manifesta per part dels ens locals de seguir comptant amb els serveis de 
pòlisses d’assegurances de danys, l’ACM va considerar oportú i justificada la licitació d’un nou 
Acord marc de serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions. Atenent a aquestes 
necessitats a satisfer el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei d’assegurances de 
danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2020.01), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de l’1 

d’octubre de 2020 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació amb els 

articles concordants de la LCSP i resta de normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL 
mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 3 de desembre de 
2020, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i 
instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01), a l’empresa 
SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA, per un període de vint-i-quatre mesos, formalitzant-se 

les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 de 
desembre de 2020. 

3.En data 21 de febrer de 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va 
acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 
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destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de 
Seguros, SL 

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

En data 12 de març de 2021, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc de serveis 
d’assegurances de danys amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’ACM. En data 31 de 
març es formalitza. 

4. La Junta de Govern en sessió del dia 10/02/2022, en desplegament de les facultats delegades 
mitjançant el Decret d’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, va aprovar l’adhesió de 

l’Ajuntament de Mollerussa a l’acord Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances 

(EXP.2018.07) i a l’acord Marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (Exp..2020.01). 

5. Atès que l’Ajuntament de Mollerussa ha acceptat la donació de l’habitatge núm. 64 del Grup 

Jaume d’Urgell, el qual no té contractada cap pòlissa d’assegurances per cobrir els danys que si 

puguin produir. 

 

6. Atès que aquesta pòlissa no consta en la relació de pòlisses per danys a edificis que es incloure 

en l’adhesió de l’acord Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances (EXP.2018.07) 

i a l’acord Marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (Exp.2020.01). 

 

7. En la data 02/09/2022 s’ha emès el certificat existència de crèdit Núm. operació 

220220012049.  

 

8. En la data 08/09/2022, es va emetre informe favorable núm. 1573/2022 de l’òrgan 

interventor.  

 

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

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 
contractes basats en aquests. 
 
Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a de la LCSP. 

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

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, informo 
favorablement l’expedient i proposo que, previ informe de fiscalització de la Intervenció 
municipal, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de 
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

 

Primer.- APROVAR, dins el Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances 
(Exp.2018.07) i de l’Acord Marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (Exp.2020.01), 
CONTRACTAR, a favor de la mercantil Seguros Catalana Occidente, S.A: 
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- La pòlissa de danys a edificis i instal·lacions de l’habitatge núm.64 del Grup Jaume d’Urgell per 
import de 75,31€ amb vigència del 01/09/2022 al 14/02/2023. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de despesa per import de 75,31 euros, a càrrec de 

l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 02 9200 2240000 (referència 220220012049). 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador 
Ferrer & Ojeda (dmarin@ferrerojeda.com), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 

22.4.- PRP 2022/893 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 50.878,13 € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 1575 DATA 08/09/2022 RELACIÓ F/2022/595 EXP.  1657-825-2022 1.143,69 €  

INF. 1576 DATA 08/09/2022 RELACIÓ F/2022/599 EXP.  1657-830-2022 43.466,72 €  

INF. 1577 DATA 08/09/2022 RELACIÓ F/2022/575 EXP.  1657-796-2022 981,87 €  

INF. 1578 DATA 08/09/2022 RELACIÓ F/2022/514 EXP.  1657-722-2022 981,87 €  

INF. 1579 DATA 08/09/2022 RELACIÓ F/2022/590 EXP.  1657-814-2022 2.041,86 €  

INF. 1580 DATA 08/09/2022 RELACIÓ F/2022/605 EXP.  1657-836-2022 600,16 €  

INF. 1581 DATA 08/09/2022 RELACIÓ F/2022/374 EXP.  1657-557-2022 1.661,96 €  

 
 

Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 50.878,13 euros de les relacions 
de factures següents: 

F/2022/374 EXP.  1657-557-2022 1.661,96 €  

F/2022/514 EXP.  1657-722-2022 981,87 €  

F/2022/575 EXP.  1657-796-2022 981,87 €  

F/2022/590 EXP.  1657-814-2022 2.041,86 €  

F/2022/595 EXP.  1657-825-2022 1.143,69 €  

F/2022/599 EXP.  1657-830-2022 43.466,72 €  

F/2022/605 EXP.  1657-836-2022 600,16 €  

  
 

L’import que s’especifica en les relacions F/2022/605 son una part de la despesa total de la 
relació a la que corresponen.  
 

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta-sis minuts, per Ordre del 
Sr. Alcalde acctal., es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 
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