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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 13 d’octubre 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. Rosalia Carnicé Farré, 
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
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 2022/992 CESSIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE 

L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL. EXP. 1597-7-2019. 

 
En la data 25/06/2019, la Junta de Govern local va adjudicar el contracte que té per objecte la 
gestió i explotació del bar ubicat al camp de futbol municipal, mitjançant la concessió 

administrativa per a l’ús privatiu del domini públic, a favor de la Francisca Martínez Díaz, 
formalitzat en document administratiu en la data 28/06/2022. El termini de la concessió es va 

establir en quatre anys, sense possibilitat de pròrroga, i l’inici de la prestació va tenir lloc el dia 
01/07/2019. 
 
En la data 13/06/2022 (ENTRA 2022-8396), la Sra.M.D., F., amb el NIF núm. XXXXXXXXX, va 
presentar sol·licitud en virtut de la qual manifestava la renúncia a l’explotació del bar del camp de 
futbol i la cessió a favor de la Sra. E.A., A. amb el NIE XXXXXXXXX. Posteriorment, va tenir 
entrada l’acord (ENTRA 2022-13580) de data 7/10/2022 -signat en la data 5/10/2022 entra la 

persona cedent i futura cessionària- per mitjà del qual acorden la cessió de l’esmentat contracte 
de concessió administrativa, amb acceptació de les seves condicions adjudicades. 
 
Així mateix, per mitjà dels dos informes tècnics emesos el 6/07/2022 i 8/09/2022 
respectivament, s’ha constatat que l’empresa cedent ha donat compliment a les obligacions 
contractuals assumides envers l’adequació de les instal·lacions de l’establiment, obligació 

contemplada en el Plec de Clàusules econòmiques, administratives i jurídiques particulars que 
regeixen la concessió i en el contracte formalitzat. 

 
Per part dels Serveis municipals competents s’ha constatat que es compleixen els requisits 
establerts a l’article 214.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), per tal de que l’adjudicatari del contracte pugui cedir els seus drets i obligacions. Atenent 
al contingut d’aquest precepte, cal assenyalar de manera específica que el cessionari disposa de 

la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigida per a realitzar la prestació 
objecte del contracte. Així mateix, no concorre en aquesta persona cap causa de prohibició per 
contractar amb el sector públic de les previstes a l’article 71 de l’esmentat text legal, per la qual 
cosa s’ha conclòs que l’òrgan competent pot autoritzar la modificació subjectiva del contracte. 
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta 
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar la CESSIÓ del contracte de CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (EXP. 1597-7-2019) a favor 
de la Sra. E.A., A. amb el NIE xxxxxxxxx, com a persona física, les estipulacions del qual 
queden inalterades.  
 
Com a conseqüència de la cessió, la persona cessionària quedarà subrogada en tots els drets i 

obligacions que correspondrien al cedent:  

- La persona cessionària assumirà totes les responsabilitats que es puguin derivar de l’execució 
del contracte des del seu inici, quedant vinculada en els mateixos termes en que es trobava 
l’empresa cedent i d’acord amb les obligacions dels Plecs que regeixen el contracte. 

- La persona cessionària s’obliga a explotar les instal·lacions com a titular del bar, ja sigui 
personalment, ja sigui mitjançant la contractació de personal, el cost de la qual anirà íntegrament 
a càrrec seu i haurà de reunir tots els requisits legals existents en matèria de dret laboral 
respecte les possibles contractacions, així com també haurà de complir les obligacions tributàries 
i de la Seguretat Social derivades de l’exercici de l’activitat i de les esmentades contractacions. 

- El termini de la concessió és de QUATRE (4) anys, el qual es va iniciar el dia 01/07/2019 i 
finalitzarà el proper dia 30/06/2023, sense possibilitat de pròrroga. 
 
- El cànon anual que cal satisfer pel cessionari ascendeix a l’import de 2.405,00 €, el qual 
adequat anualment conforme la variació que experimenti l’Índex de preus al consum (IPC) dels 
dotze mesos anteriors a la revisió. 
 

Segon. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a que la persona cessionària del contracte, la Sra. 
E.A., A. amb el NIE xxxxxxxxx, presenti la següent documentació: 
 

 El cessionari haurà d’acreditar documentalment que s’ha constituït com a empresari, que ha 
efectuat el canvi de nom de l’activitat davant de l’Ajuntament com titular de l’activitat, i 
que s’ha donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

en el cas de que l'activitat hi estigui subjecta. 
 

 El cessionari haurà de constituir una garantia definitiva per import de 2.963,44 €, 
equivalent al 3% del valor de domini públic objecte d’ocupació.  
 

 El cessionari haurà de formular un inventari del material i utillatge de la seva propietat 
que destini a l’explotació del Bar, a efectes de justificar la seva recuperació al final de la 

concessió i comunicar a l’Ajuntament les dades de l’empresa autoritzada que instal·larà tots 
els electrodomèstics, elements i maquinària necessaris per al funcionament del bar. 
 

 Fomalització de la cessió entre l’adjudicatari i el cessionari en escriptura pública, conforme 
disposa l’art. 214.2.d) de la LCSP. 
 

Tercer. Ordenar el retorn a la Sra. M.D., F. de l’import de 2.963,44 € en concepte de garantia 

definitiva dipositada en la data 25/06/2019, una vegada estigui formalment constituïda la 
garantia per part de la persona cessionària. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la Sra. M.D., F., adjudicatària del contracte i la Sra. E.A., A., 
cessionària del contracte amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i donar-ne trasllat als 
Serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

 
 

3. PRP 2022/996 EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS 
DEL PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. LOTS 1, 2 I 4. 
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Antecedents de fet: 
 
I. En la data 11/02/2021, la Junta de Govern local va autoritzar l’alienació dels béns immobles 

patrimonials del PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. LOTS 1, 2, 3 i 4, mitjançant subhasta pública, 
constituint cada una de les parcel·les un lot independent. 
 
II. En la data 3/06/2021, la Junta de Govern local va declarar deserta per manca de licitadors el 
procediment d’alienació dels esmentats béns immobles en relació als LOTS 1, 2, 3 i 4 i va 
autoritzar una segona alienació dels mateixos. 

 
III. En la data 28/10/2021, la Junta de Govern local va declarar desert per manca de licitadors el 
procediment d’alienació dels béns immobles i va autoritzar una tercera alienació dels mateixos en 

relació als LOTS 1, 2, 3 i 4. 
 
IV. En la data 16/12/2021, la Junta de Govern Local va acordar declarar desert el procediment 
d’alienació dels béns immobles en relació als LOTS 1, 2 i 4, i va adjudicar l’alienació del LOT 3. 

 
Fonaments de dret: 
 
Primer. L’article 106 del Reglament General de la Llei de Patrimoni de les Administracions 
Públiques (RLPAP), d’aplicació supletòria als béns de les entitats locals, en virtut d’allò establert a 
l’art. 1.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL), estableix el següent: “1. Si queda 
deserta la primera subhasta, es poden celebrar fins a tres subhastes successives més sobre el 

mateix bé, i el tipus de licitació és el de la subhasta immediatament anterior, que es pot reduir 
fins a un quinze per cent en cada nova subhasta per resolució motivada de l’òrgan competent”. 
Tanmateix, cal considerar que l’article 107 del citat text legal determina que: “Transcorreguts dos 
anys des de la data de celebració de la primera subhasta sense que s’hagin adjudicat els béns o 
drets, si se celebra nova subhasta, aquesta té el caràcter de primera, i a aquest efecte es realitza 
una nova taxació”.   

 
Segon. D’acord amb el previst a la Disposició Addicional segona apartats 9 i 10 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre (LCSP) i l’art. 53.1.q) del TRLMRLC, correspon a l’Alcalde l’alienació del 
patrimoni si el seu pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l’import de tres milions d’euros, sempre que en el cas dels béns immobles, estigui 
previst al pressupost.   
 

Tercer. L’art. 156.6 de la LCSP estableix que els contractes que no es troben sotmesos a 
regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no serà inferior a 15 dies, 
contats des del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació del contracte al Perfil de 
contractant. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades pel Decret de l’alcaldia RESOL 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta 

de la Regidoria de Finances, Seguretat ciutadana i Contractació, per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’ALIENACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES PATRIMONIALS DEL PLA 

PARCIAL SECTOR SUB-11. LOTS 1, 2 I 4 -3a subhasta successiva posterior a la primera- de 
l’Ajuntament de Mollerussa que seguidament es descriuen: 
 
LOT 1: 
Denominació: FINCA 1.2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

 
Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2.347; Llibre: 185 Foli: 25; Finca 
número 10.737.  
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/049 
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LOT 2: 
Denominació: FINCA 1.4/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

 
Inscripció Registral:  

Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185 Foli 28; Finca número 
10.738. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/050 

 
LOT 4:  
Denominació: FINCA 1.5/2/01. PLA PARCIAL SECTOR SUB-11. 

 
Inscripció Registral:  
Registre de la Propietat de Lleida, núm. 3; Tom: 2347; Llibre: 185; Foli: 34 Finca número 

10.740. 
Inscripció IBDM: Epígraf 311. Element 311/052 

 
Segon. Determinar com a valor de taxació dels béns l’import de DOS CENTS NORANTA-UN 

MIL SET CENTS DISSET AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO (226.112,37 €). Aquest preu no 
inclou l’IVA, conforme el següent desglossament: 
 

 Parcel.la Tipus de licitació  

LOT 1 1.2/01 99.794,08 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 2 1.4/01 62.628,99 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

LOT 4 1.5/2/01 63.689,30 € Aquest preu no inclou l’IVA. 

 

Tercer. APROVAR com a modalitat de la licitació de l’alienació dels béns patrimonials indicats, el 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació el preu més alt (antiga subhasta pública). A 
tal efectes els valors de taxació aprovats constituiran el tipus de la licitació, millorables a l’alça. La 
tramitació de l’expedient se sotmet al procediment ordinari de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP) i disposicions especials que la legislació de patrimoni dels 

ens locals estableixi al cas, especialment allò que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens 

Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL) i la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya (Text Refós aprovat per DLEG 2/2003, de 28 d’abril). 
 
Quart.  Fer públic l’anunci d’alienació dels béns al Perfil del contractant de l’Ajuntament i establir 
el termini de presentació de proposicions en vint (20) dies naturals, comptats des de l’endemà 
de l’esmentada publicació.  
Cinquè. Facultar ela Sr. Alcalde per a la adopció dels acords i la signatura dels documents que 

siguin necessaris per a l’execució dels acord anteriors.” 
 
 

4. PRP 2022/999 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PLA DE COOPERACIÓ 
MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, 2022-2023. 

 

Vist l’edicte d’aprovació definitiva del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions 
dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023, 

publicat al BOP núm. 184, de 23 de setembre de 2022. 
 
L’objecte del pla considera subvencionables les inversions (despeses de capital) referides al 
capítol 6 d’inversions reals contemplades en l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 

desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, BOE núm. 
297 de 10 de desembre de 2018 i s’incloguin en els articles i conceptes següents: 
 
A) Article 60. Inversions noves en infraestructures i béns destinats a l’ús general 

- Concepte 600. Inversions en terrenys. 
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- Concepte 609. Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l’ús 
general. 

B) Article 61. Inversions de reposició d’infraestructures i béns destinats a l’ús general. 
- Concepte 610. Inversions en terrenys. 

- Concepte 619. Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l’ús 
general. 

C) Article 62. Inversions noves associada al funcionament operatiu dels serveis 
- Concepte 621. Terrenys i béns naturals. 
- Concepte 622. Edificis i altres construccions. 
- Concepte 623. Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

- Concepte 624. Elements de transport. 
- Concepte 625. Mobiliari. 
- Concepte 626. Equips per processos d’informació. 

- Concepte 627. Projectes complexes. 
- Concepte 629. Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis. 

D) Article 63. Inversions de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 
- Concepte 631. Terrenys i béns naturals. 

- Concepte 632. Edificis i altres construccions. 
- Concepte 633. Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 
- Concepte 634. Elements de transport. 
- Concepte 635. Mobiliari. 
- Concepte 636. Equips per processos d’informació. 
- Concepte 637. Projectes complexes. 
- Concepte 639. Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels 

serveis. 
 
L’import total del pla previst per a Mollerussa és com a màxim de 220.903,30€ i podrà arribar fins 
al 100% del pressupost de l’actuació. Aquests ajuts són compatibles amb l’obtenció de qualsevol 
ajut addicional destinat a la mateixa actuació, sense excedir-ne el cost.  
 

El termini màxim per a executar les actuacions previstes per a l’anualitat 2023 serà el 30 de juny 
de 2024 i el termini màxim de justificació el 30 de setembre de 2024. 
 
En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, el beneficiari 
haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per la qual s’ha concedit la subvenció, com a 
mínim, durant 5 anys per als béns que hagin de ser inscrits en un registre públic i de 2 anys per a 
la resta de béns. En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha 

de fer constar en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida i aquests aspectes han 
de ser objecte d’inscripció en el registre públic corresponent. 
 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut del pla; i la importància de l’execució de 
l’actuació prevista, la Regidoria de Planificació estratègica i urbanisme 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.- Autoritzar la sol·licitud de l’Ajuntament de Mollerussa a la subvenció del Pla de 
Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals 
Descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023, publicat al BOP núm. 184, de 23 de setembre 

de 2022. 
 

Segon.- Sol·licitar, en el marc d’aquest pla 220.903,30 €, atenent als imports que figuren en 
l’annex 1, que indica el total del pla per a Mollerussa 2022-2023.  
 
Es sol·licita una única actuació per a l’anualitat 2023, “Ampliació de les dependències municipals 
per a l’Àrea d’acció social” amb un import previst de 225.000€. 
 
Tercer.- Donar trasllat a la regidoria de planificació estratègica i urbanisme, a les àrees 

econòmica i de contractació als efectes oportuns.  



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

 

 
5. PRP 2022/997 SOL·LICITUD ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, EN QUÈ 

DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESPAI DEL C/CIUTAT DE LLEIDA EL 

DIA 14 D’OCTUBRE DE 2022 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. S., J.M., en representació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya secció local Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del C/Ciutat de 
Lleida el dia 14 d’octubre, a partir de les 19.30h, per dur a terme un acte d’ERC Mollerussa. 
També demana una carreta-escenari, un punt de llum, una gàbia de cadires i un equip de so amb 
micròfon.  

 

En cas de mal temps, sol·licita poder realitzar l’acte al hall del Teatre l’Amistat o un espai 
alternatiu al mateix equipament. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents 
en matèries extraordinàries amb data 03.10.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria 
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Autoritzar al Sr. S., J.M., en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya secció 
local Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del C/Ciutat de Lleida el dia 14 
d’octubre, a partir de les 19.30h, per dur a terme un acte d’ERC Mollerussa.  
 
S’acorda facilitar-los una carreta-escenari, un punt de llum, una gàbia de cadires i un equip de so 

amb micròfon.  
 
Segon. S’estableixen les condicions següents: 
 

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

por la COVID-19. 

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

 S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C.  

 Aforament 150 persones. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

 
Segon. Desestimar la utilització del vestíbul del teatre o espai alternatiu per estar els espais 
ocupats.  
 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
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6. PRP 2022/998 SOL·LICITUD PREVINTEGRAL FORMACIÓ – FORMINTEGRAL, EN 

QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UNA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT 
ELS DIES 15, 22, 29 D’OCTUBRE I EL 4 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., M.T., en representació de Previntegral 
Formació - Formintegral, en què demana autorització per utilitzar una sala del  Teatre l’Amistat 
per realitzar-hi una formació per empreses de la zona del Pla d’Urgell a Mollerussa, els dies i 
hores següents:  
 

- 15 d’octubre, de les 09.00h fins a les 14.00h 
- 22 d’octubre, de les 09.00h fins a les 14.00h 
- 29 d’octubre, de les 09.00h fins a les 13.00h 

- 4 de novembre, de les 15.00h fins a les 21.00h 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents 
en matèries extraordinàries amb data 27.09.2022 i d’acord amb els informes de les regidories 

corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Previntegral Formació - Formintegral, la utilització de la sala 5 de l’Amistat 
per realitzar-hi una formació per empreses de la zona del Pla d’Urgell a Mollerussa, els dies i 
hores següents:  
 

- 15 d’octubre, de les 09.00h fins a les 14.00h 

- 22 d’octubre, de les 09.00h fins a les 14.00h 
- 29 d’octubre, de les 09.00h fins a les 13.00h 
- 4 de novembre, de les 15.00h fins a les 21.00h 

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

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

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

 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual 

se sol·licita l’ús. 
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 

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

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

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

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel 

beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret 
per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i 

serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic. 
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 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la 
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ 
incompliment. 

Compensació de despeses 
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat 

per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de 
suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les 
instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

fiscal corresponent. 
Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, 

pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada. 
Condicions específiques: 

 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 
seguretat en els actes.  

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

 Respectar aforament. Màxim 20 persones. 
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
 Tenir localitzada una farmaciola 
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
 Prohibit fumar 
 Aportar pòlissa i rebut RC 
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

 En cas d’emergència trucar al 112. 
 
Tercer. La ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 26, (Art. 5, 
Epígraf 2n., apartat 2.1).  
 
Quart. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  

autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per 
les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material 
facilitat. 
 
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 

previst en aquest acord. 
 
Setè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 

 
 

7. PRP 2022/975 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI A LA SRA. M.A.F.A. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 6è. trienni a favor de la Sra. 
F.A., M.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:  
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Primer. Reconèixer a favor de la Sra. F.A., M.A., adscrita a la Subescala Auxiliar de la plantilla 
de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C2 (6è. d’ordre) a partir del dia 6 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 2022/976 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI AL SR. R.P.LL. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 5è. trienni a favor del Sr. 
P.LL., R., 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. P.LL, R., adscrita a la Subescala Tècnica de la plantilla de 

personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A2 (5è. d’ordre) a partir del dia 19 de 
novembre 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 2022/977 RECONEIXEMENT DEL 11è. TRIENNI AL SR. X.E.T. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 11è. trienni a favor del Sr. 
E.T., X., 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. E.T., X., adscrit a la Subescala Tècnica de la plantilla de 
personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A2 (11è. d’ordre) a partir del dia 9 
de desembre 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 2022/978 RECONEIXEMENT DEL 16è. TRIENNI AL SR. M.M.R. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 16è. trienni a favor del Sr. 
MR., 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 del Sr. M.R,. M., adscrit a la Subescala Administrativa de la plantilla 
de personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (16è. d’ordre) a partir del dia 

1 de desembre 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 2022/979 RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. S.T.T. 
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Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 5è. trienni a favor de la Sra. 
T.T., S., 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. T.T., S., adscrit a la Subescala Administrativa de la 
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 (5è. d’ordre) a partir del 
dia 17 de desembre 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 2022/980 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI AL SR. G.N.P. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer del 8è. trienni a favor del Sr. N.P., 
G., 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. N.P., G., adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala 

Tècnica, de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A2 (8è. 
d’ordre) a partir del dia 20 de novembre 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.  

 
 

13. PRP 2022/995 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-50-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
13126/2022, de data 29/09/2022, el Sr. O.O., W. sol·licita targeta de resident zona blava. 
 

Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i 
amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els següents:  
 
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  

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

- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 

 
Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   
 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la 
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
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Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li 
afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
 
 

14. 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: 
 
14.1.- PRP2022/1005  ACTES URBANÍSTICS  
 

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes urbanístics per a 
l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació determinades pel Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva publicació al DOGC núm. 
5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i 

a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels 
membres presents, ACORDA: 
 
*************************************************** 
 
Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat 

que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter 
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment 

 

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

modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 
 

A)Expedient: 2436/72/2022  

Titular: C.P CAMÍ D’ARBECA, 1 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ ASCENSOR I REFORMA DE VESTÍBUL 

Pressupost: 87.835,17 € 

Emplaçament: CAMÍ D’ARBECA, 1 

Ref. cadastral: 4805306CG2140N 

A)Expedient: 2436/77/2022  

Titular: C.P GRUP LA FORESTAL D’URGELL, BLOC B, ESCALA 2 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN EL FORAT DE L’ESCALA 

Pressupost: 53.272,94 € 

Emplaçament: GRUP LA FORESTAL D’URGELL, BLOC B, ESCALA 2 

Ref. cadastral: 4406713CG2140N 
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Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es 
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 
141,1€. 

 

14.2.- PRP2022/1006  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 5.751,49€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 

  

Vistos els informes d’intervenció:  
 

INF. 1680 DATA 22/09/2022 RELACIÓ F/2022/646 EXP.  1657-882-2022 
5.751,49 

€  

 
 
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 5.741,49€ 

de les despeses contingudes a les relacions de factures següents: 

F/2022/646   5.751,49 €  
 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
14.3.- PRP2022/1007  APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES  
 

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern 

l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost. 

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 48.030,27€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 1679 DATA 22/09/0202 RELACIÓ F/2022/616 EXP.  1657-847-2022 159,26 €  

INF. 1751 DATA 13/10/2022 RELACIÓ F/2022/707 EXP.  1657-956-2022 30.200,45 €  

INF. 1752 DATA 13/10/2022 RELACIÓ F/2022/707 EXP.  1657-956-2022 10.858,54 €  

INF. 1753 DATA 13/10/2022 RELACIÓ F/2022/696 EXP.  1657-943-2022 330,00 €  

INF. 1754 DATA 13/10/2022 RELACIÓ F/2022/696 EXP.  1657-943-2022 499,00 €  

INF. 1755 DATA 13/10/2022 RELACIÓ F/2022/696 EXP.  1657-943-2022 2.196,52 €  

INF. 1756 DATA 13/10/2022 RELACIÓ F/2022/690 EXP.  1657-937-2022 3.275,00 €  

INF. 1757 DATA 13/10/2022 RELACIÓ F/2022/704 EXP.  1657-951-2022 511,50 €  

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

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  48.030,27 euros de les relacions 
de factures següents: 

  

F/2022/616   159,26 €  
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F/2022/690   3.275,00 €  

F/2022/696   330,00 €  

F/2022/696   499,00 €  

F/2022/696   2.196,52 €  

F/2022/704   511,50 €  

F/2022/707   30.200,45 €  

F/2022/707   10.858,54 €  

 
L’import que s’especifica en la relació  F/2022/690 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.  
 

14.4.- PRP2022/1008 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.09.2022 a 
30.09.2022) 

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, 
efectuats durant el període comprès entre els dies 01.09.2022 a 30.09.2022. 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència 
i vistos els informes que obren en l’expedient, Informe d’intervenció núm. 1758 /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 01.09.2022 a 30.09.2022 i que 
corresponen al personal següent: 
 
ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

SEGURETAT CIUTADANA 
 A.R, J. 59,91 € 

 B.M.,N. 190,08 € 

 C.C., C. 147,25 € 

 F.P., M.                            607,12 € 

 F.M., E. 294,23 € 

 F.P., D. 539,41 € 

 F.P., R. 89,56 € 

 L.O., A. 349,97 € 

 M.E., S. 457,21 € 

 M.V., J. 156,02 € 

 O.L., E. 494,73 € 

 P.M., J. 43,90 € 

 P.C., C. 338,47 € 

 P.M., I. 253,08 € 

 R.N., J. 20,44 € 

 R.D., F. 52,04 € 

 T.M., S. 206,94 € 
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 TOTAL ÀREA 4.300,36 € 

 

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

 
 


