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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 20 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé Cirés, amb 
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. 
Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Rosalia Carnicé Farré. 
 

Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz. 
 
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 

 
 
 

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

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

Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida s’aprova 
per unanimitat dels presents.  
 

2. PRP2022/968 DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS: SAL 
ESPECIAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL.  

 

Antecedents: 

I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 18/08/2022, es va autoritzar 
l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS: SAL ESPECIAL PER 
A LA PISCINA MUNICIPAL, 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 
01/09/2022, 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: 

Empresa                           Registre d’entrada       Data d’entrada       Hora d’entrada 

SALES ALTAVA PORCAR, S.L   ENTRA – 2022 - 11831      01/09/2022                14:30:00 

III. Efectuada l’obertura dels arxius electrònics i qualificada la documentació administrativa pels 
serveis municipals competents, es van detectar defectes de caràcter esmenable en l’Annex I 

presentat per part de l’empresa SALES ALTAVA PORCAR, S.L, per la qual cosa es va obrir un 
tràmit d’esmena de documentació atorgant-los el termini de 3 dies hàbils per a l’aportació de la 
documentació, la qual va ser aportada dins de termini (ENTRA – 2022 - 12646). 

IV. Complimentat adequadament els requeriments efectuats a l’empresa licitadora, la 
documentació és va sotmetre a valoració per part dels tècnics competents i en la data 
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20/09/2022 s’emet informe el qual s’adjunta a l’expedient on es classifiquen les empreses 
licitadores.  

...//... 

Empreses licitadores presentades en el procés de licitació, amb l’oferta econòmica 
proposada: 

Selecció de la millor oferta: 

Analitzada l’oferta presentada, l’àrea d’esports es constata el següent: 

- Que l’empresa licitadora compleix les prescripcions tècniques sol·licitades /prescripcions 
tècniques establertes en la documentació tècnica. 

- Valorada la proposta econòmica informem que no s’aprecia una baixa temerària per part 
de l’empresa i considerem lícit el preu proposat. 

- Que aplicant el criteri de valoració de la clàusula 14 del PCAP, s’estableix la següent 

puntuació:  

Empresa Preu ofertat Puntuació 

SALES ALTAVA PORCAR, S.L  7.800 €  100 

 

D’aquest criteri es resolt que l’empresa que assoleix la major puntuació és SALES ALTAVA 
PORCAR, S.L 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 SALES ALTAVA PORCAR, S.L en els 
termes següents:  

PREU: 9.438,00 € IVA inclòs 

IV. 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.  

Per part de l’empresa SALES ALTAVA PORCAR, S.L, i dins del termini de 5 dies hàbils, ha 

presentat la escriptura de constitució com a documentació justificativa requerida (ENTRA 2022-

13106) essent aquesta insuficient, se li atorga un termini d’esmena de 3 dies hàbils per tal 

d’acreditar la documentació relativa a la capacitat de contractar, però durant aquest termini no la 

presentat. De no complimentar-se adequadament el requeriment dins del termini assenyalat 

s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, d’acord amb l’Article 150.2 LCSP.  

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. DECLARAR DESERTA la licitació del SUBMINISTRAMENT DE SAL ESPECIAL PER AL 
TRACTAMENT DE PISCINES, atès que l’únic licitador presentat ha retirat la seva oferta.  

En conseqüència, CANCEL·LAR els documents comptables que consten a l’expedient. 
RC220220010987. 

Segon. Notificar el present acord als 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. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP). 
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Quart.  Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per desenvolupar els 
presents acords. 
 

3. PRP 2022/1004 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT 

D’ONZE EQUIPS MINI-TORRE DE SOBRETAULA PER DIVERSOS LLOCS DE 
TREBALL. 

 
L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’onze equips de treball en format mini-torre 
de sobretaula amb processador Intel Core i3 de 8 GB de memòria RAM i 256GB de disc dur en 
estat sòlid. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb 
allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 30213300-8 
“Ordenadores de mesa” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un 
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la 
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així 
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 

LCSP.  
 

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

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per 
part de l’empresa IMOLLE SERVEIS INFORMATICS, SL amb el CIF B25656760, la qual declara que 
disposa de la capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar 
les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la Junta 

de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 
2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat 
dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’adquisició  
D’ONZE EQUIPS MINI-TORRE DE SOBRETAULA PER DIVERSOS LLOCS DE TREBALL. 
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del 

vigent Pressupost municipal. Núm. RC220220015704. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de IMOLLE SERVEIS 
INFORMATICS, SL amb el CIF: B25656760 en els termes i condicions que es detallen 
seguidament: 

 
 Preu del contracte: 6.042,74 € (21% IVA inclòs). 

 
 
 
 
 
 

El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.  
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 Termini de lliurament: 
 
El  lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 30 dies a partir del dia següent a la 

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

 
 Formalització del contracte:  
 

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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat 
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 

serveis municipals competents als efectes oportuns. 
 

4. PRP 2022/1013 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS ESPORTIVES I ACTES QUE TINGUIN UN IMPACTE SIGNIFICATIU EN 
EL CONJUNT DEL SISTEMA ESPORTIU A CATALUNYA O DE RELLEVÀNCIA SOCIAL 
I HISTÒRICA, EXECUTATS DURANT LES TEMPORADES 2020-2021 I 2021-2022. 

 
L’Ajuntament de Mollerussa ha presentat sol·licitud de subvenció el 7 d’abril de 2022 en el marc 
de la Resolució PRE/883/2022, de 18 de març, per la qual s'obre la convocatòria del procediment 
per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que 
tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància 
social i històrica, executats durant les temporades 2020-2021 i 2021-2022, publicada al DOGC 
núm 8638, de 31 de març de 2022.  

 
Vist que ha estat publicada el 10 d’octubre de 2022 en Tauler electrònic de la Generalitat de 
Catalunya la Proposta de Resolució Provisional del subdirector general d’Activitats Esportives i 
Infraestructures de data 9 d’octubre de 2022 que indica l’estimació provisional de l’Ajuntament de 
Mollerussa amb una subvenció total de 9.462€, d’acord amb el detall següent: 
 

NOM DE L’ACTUACIÓ TEMPORADA PRESSUPOST SUBVENCIÓ 

Continental Cup Hoquei Patins  2021-2022  10.571€   5.000€  

Partit Copa Rey CFJ Mollerussa - Getafe 2021-2022         12.777€        4.462€  
 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Proposta de Resolució Provisional, la 
Regidoria d’Esports 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 subvenció de 9.462€ concedida mitjançant Proposta de Resolució 
Provisional del subdirector general d’Activitats Esportives i Infraestructures de data 9 d’octubre de 
2022.  
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Segon.- Donar-ne trasllat al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya com a 
resposta a la documentació requerida a través de l’Annex 2 de la Proposta de Resolució 
provisional.  

 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament 
dels acords adoptats. 
 
Quart.- Donar trasllat a la Regidoria d’Esports, al Departament de Contractació i a l’Àrea 
Econòmica als efectes oportuns i per al compliment de les obligacions i requisits previstos als 

punts 3 i 17 de les bases reguladores, Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol, publicada al 
DOCG núm. 7423, de 31 de juliol de 2017, modificada per Resolució PRE/2193/2021, de 12 de 
juliol i Resolució PRE/336/2022, de 16 de febrer.  

 
 

5. PRP 2022/1011 SOL·LICITUD SRA. S.G.S., EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 
UTILITZAR EL PAVELLÓ FIRAL EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2022 

 
Es dona compte a la Junta de Govern de la petició presentada el 22.09.2022 per la Sra. G.S., S. 
(R.E. 12779), en què demana autorització per la utilització del Pavelló Firal el proper dia 3 de 
desembre de 2022, de les 14.00h fins a les 04.00h de la matinada, per a realitzar-hi una boda. 
 
A la vista del contingut de la petició, i tenint en compte altra casuística de peticions de particulars 
per a utilització dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús o servei públic quina 

finalitat s’allunya d’un caràcter o interès social. 
 
Es considera convenient prioritzar i inclús potenciar l’ús social dels edificis i instal·lacions 
municipals destinades a ús o servei públic, com a patrimoni públic al servei de la ciutadania per a 
aquelles activitats de caràcter social que parteixen de col·lectius socials sense ànim de lucre; 
alhora, restringir i inclús prohibir qualsevol utilització que no concordi amb les finalitats indicades. 

 
Atès el contingut de l’informe jurídic que figura a l’expedient, en el que es posa de manifest que 
la utilització dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús o servei públic parteix d’una 
definició dels termes, ús social, el que s’entendria per a persones beneficiàries, i finalitats 
d’interès social. Aquets termes s’haurien de definir o conceptuar seguint les pautes següents:  
 
Ús social: S’entén per ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials, 

sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats de caràcter social. 
 
Persones beneficiàries: Es consideren persones beneficiàries els col·lectius socials (persones 
físiques o jurídiques) sense ànim de lucre, la qual finalitat d’us social dels edificis i instal·lacions 
municipals sigui per a realitzar una activitat d’interès social. Això suposaria que les persones 
interessades (o peticionaries) han d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se 
sol·licita l’ús. 

 
Finalitats d’interès social: Es consideren finalitats d’interès social (bé com a pròpies de 
col·lectius socials o bé que justifiquin la utilització social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic), la realització de les activitats següents: 

 
 educatives,  

 culturals,  
 artístiques,  
 esportives i  
 altres similars de caràcter social. 

 
Per tant, les autoritzacions per a ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús o 
servei públic només podrien donar-se a aquells col·lectius socials (persones físiques o jurídiques) 

sense ànim de lucre, la qual finalitat d’us sigui per a realitzar una activitat de caràcter o interès 
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social i que, a més a més, acreditin aquest caràcter o interès social de l’activitat per a la qual se 
sol·licita l’ús. 
En aquest cas, seguint els criteris exposats, la petició presentada, ni subjectivament ni 
objectivament, respondria a cap de les consideracions bàsiques i fonamentals que justificarien 

l’autorització ja que, per una part el peticionari no respon a la consideració de col·lectiu social 
susceptible de ser considerat beneficiari i, per altra part, l’activitat per a la qual se sol·licita l’ús 
no gaudeix en cap cas de la consideració d’activitat de caràcter o interès social. Tenint en 
compte, doncs, aquestes consideracions, es justificaria a bastament la desestimació de la petició 
presentada. 
 

Efectuades les consideracions indicades, i a la vista dels informes obrants al respecte, la Junta de 
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. Declarar que els edificis i instal·lacions municipals destinades a ús o servei públic, 
constitueixen un patrimoni de primer ordre pels ciutadans. Aquests espais, més enllà del seu ús 
per a l’activitat exclusiva per a la qual s’han construït, poden ser objecte d’un ús social, sense 
interferir l’activitat que els és inherent, que cal fomentar i regular. És en aquest sentit que es 

considera convenient prioritzar i potenciar el seu ús social en tant que patrimoni públic al servei 
de la ciutadania, per a aquelles activitats de caràcter o interès social que parteixen de col·lectius 
socials sense ànim de lucre. Alhora, restringir i inclús prohibir qualsevol utilització que no 
concordi amb les finalitats indicades. 
 
Segon. Les autoritzacions per a ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús o 
servei públic només es donaran a aquells col·lectius socials (persones físiques o jurídiques) sense 

ànim de lucre, la qual finalitat d’us sigui per a realitzar una activitat de caràcter o interès social i 
que, a més a més, acreditin aquest caràcter o interès social de l’activitat per a la qual se sol·licita 
l’ús.  
Es consideren finalitats d’interès social (bé com a pròpies de col·lectius socials o bé que justifiquin 
la utilització social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús o servei públic), la 
realització de les activitats següents: 

 
 educatives,  
 culturals,  
 artístiques,  
 esportives i  
 altres similars de caràcter social. 

 

Tercer.  Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. G.S., S. (R.E. 12779), per la utilització 
del Pavelló Firal el proper dia 3 de desembre de 2022, de les 14.00h fins a les 04.00h de la 
matinada, per a realitzar-hi una boda. Es justifica la desestimació per quant, seguint els criteris 
exposats en els antecedents i en els apartats Primer i Segon, anteriors, la petició presentada no 
concorda amb els requisits bàsics i fonamentals que justificarien l’autorització ja que, per una 
part el peticionari no respon a la consideració de col·lectiu social susceptible de ser considerat 
beneficiari i, per altra part, la finalitat o activitat per a la qual se sol·licita l’ús de l’edifici o 

instal·lació municipal gaudeix de la consideració d’activitat de caràcter o interès social. 
 
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària, amb oferiment dels recursos legals 
i donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns. 

 
6. PRP 2022/1020 SOL·LICITUD BAR KROSTO I BODEGA XAREL·LO, EN QUÈ 

DEMANEN AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN CONCERT A LA PL. MAJOR EL DIA 
23 D’OCTUBRE DE 2022  

 
Vista la petició presentada pel Sr. V., P., en representació del Bar Krosto i la Bodega Xarel·lo, en 
què demanen autorització per realitzar un concert a la Pl. Major, de les 12.00h fins a les 16.00h, 
el proper dia 23 d’octubre de 2022. 
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També demana una tarima i connexió de llum. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents 
en matèries extraordinàries amb data 14.10.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria 

corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. V., P., en representació del Bar Krosto i la Bodega Xarel·lo, 
en què demanen autorització per realitzar un concert a la Pl. Major, de les 12.00h fins a les 
16.00h, el proper dia 23 d’octubre de 2022. 
 

S’acorda facilitar-los un escenari amb escala i connexió de llum. 
 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

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

 Activitat inclosa al 112/2010. 

 Aforament màxim segons llicència de la terrassa. 
 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. 

 No servir alcohol a menors de 18 anys. 
 Tenir a disposició una farmaciola i un extintor. 

 Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)  
 S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones 

d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010) 

 En cas d’emergència trucar al 112 

 

Tercer. 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 ni per l’ús que es faci del material facilitat. 
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 

Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 

7. PRP 2022/1003 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

1419 EXPEDIENT 2349-29-2022. 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 

d’entrada  2022/13731 en data 11 octubre de 2022  relatiu a la renúncia a la llicència de Gual 

permanent número 1419 ubicada a carrer Sant Jaume, 16  el titular de la qual és  H.G., T. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, 

per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
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Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual permanent, 

número 1419 ubicada a carrer Sant jaume, 16  el titular de la qual és  H.G., T. 

Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular. 

Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la renuncia 

gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic subsegüent, 

procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que correspongui. 

Quart.- Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat als 

serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local. 

 
8. PRP 2022/1012 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIES 
16, 17 I 18 DE NOVEMBRE DE 2022 . PER PART D’ACUDAM. EXPEDIENT 1599- 
232-2022. 

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.J., A., en representació de l’associació 
ACUDAM, en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat tots el matins del 16 al 18 
de novembre de 2022, per dur a terme la IV Jornada ACUDAM. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 
següents: 

 
 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  

 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord 
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Associació ACUDAM disposar del la sala del  Teatre l’Amistat tots el matins 
del 16 al 18 de novembre de 2022, per a l’activitat descrita. 
 

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

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

llicència o autorització municipal prèvia. 

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

per a la transformació o la modificació d’aquell. 

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons 

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

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

 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la 
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la 

revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ 
incompliment. 

 
Compensació de despeses 

 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat 
per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de 
suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les 

instal·lacions, equipaments o serveis. 

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

 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

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

 
Condicions específiques:  

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

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

 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 

 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.  

 Tenir localitzada una farmaciola 

 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.  

 Prohibit fumar  

 Respectar aforament total 500  

 Aportar pòlissa i rebut RC  

 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
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 En cas d’emergència trucar al 112 

  

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

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

previst en aquest acord. 

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

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

competents als efectes oportuns. 

9. PRP 2022/1000 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT 
NÚM. 1538-43-2022 

 
Vist l’escrit presentat per la Sra. C.S., A., en el que exposa que l’interessa participar al seminari 

que imparteix conjuntament la FEMP, ACM i el Diplocat anomenat “Seminari sobre Fons 
Europeus: Eines i oportunitats de finançament per als ens locals”, els dimecres compresos entre 
el 28.09.2022 i el 15.02.2023, de les 16h a les 19h, de forma online i gratuïta. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal 
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la 
realització, directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics 

com pràctics, a tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a 
afavorir la promoció professional del personal de l’Ajuntament. 
 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament 
quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que 

presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests 

cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar 
de la presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i 
també serà compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses 
de matrícula. 
 
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
Primer: Autoritzar a la Sra. C.S., A. a assistir al seminari que imparteix conjuntament la FEMP, 
ACM i el Diplocat anomenat “Seminari sobre Fons Europeus: Eines i oportunitats de finançament 
per als ens locals”, els dimecres compresos entre el 28.09.2022 i el 15.02.2023, de les 16h a les 
19h, de forma online i gratuïta. 
 
Segon: Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns. 

 
10. PRP 2022/1021 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 114.430,63€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 1759 DATA 14/10/2022 RELACIÓ F/2022/122 EXP.  1657-208-2022 13.428,34 €  
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INF. 1760 DATA 14/10/2022 RELACIÓ F/2022/606 EXP.  1657-837-2022 13.428,34 €  

INF. 1761 DATA 14/10/2022 RELACIÓ F/2022/471 EXP.  1657-677-2022 26.856,68 €  

INF. 1762 DATA 14/10/2022 RELACIÓ F/2022/2080 EXP.  1657-214-2022 31.864,26 €  

INF. 1764 DATA 14/10/2022 RELACIÓ F/2022/697 EXP.  1657-944-2022 2.000,00 €  

INF. 1765 DATA 14/10/2022 RELACIÓ F/2022/697 EXP.  1657-944-2022 363,00 €  

INF. 1766 DATA 14/10/2022 RELACIÓ F/2022/697 EXP.  1657-944-2022 594,99 €  

INF. 1768 DATA 17/10/2022 RELACIÓ F/2022/692 EXP.  1657-939-2022 313,79 €  

INF. 1769 DATA 17/10/2022 RELACIÓ F/2022/675 EXP.  1657-919-2022 83,51 €  

INF. 1771 DATA 17/10/2022 RELACIÓ F/2022/705 EXP.  1657-952-2022 9,60 €  

INF. 1772 DATA 17/10/2022 RELACIÓ F/2022/705 EXP.  1657-952-2022 297,87 €  

INF. 1773 DATA 17/10/2022 RELACIÓ F/2022/705 EXP.  1657-952-2022 101,64 €  

INF. 1774 DATA 17/10/2022 RELACIÓ F/2022/705 EXP.  1657-952-2022 1.320,00 €  

INF. 1775 DATA 18/10/2022 RELACIÓ F/2022/673 EXP.  1657-917-2022 336,77 €  

INF. 1776 DATA 18/10/2022 RELACIÓ F/2022/673 EXP.  1657-917-2022 309,76 €  

INF. 1777 DATA 18/10/2022 RELACIÓ F/2022/673 EXP.  1657-917-2022 1.210,00 €  

INF. 1778 DATA 18/10/2022 RELACIÓ F/2022/2081 EXP.  1657-215-2022 21.912,08 €  

 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  114.430,63 euros de les 

relacions de factures següents: 

  

F/2022/122   13.428,34 €  

F/2022/2080   31.864,26 €  

F/2022/2081   21.912,08 €  

F/2022/471   26.856,68 €  

F/2022/606   13.428,34 €  

F/2022/673   336,77 €  

F/2022/673   309,76 €  

F/2022/673   1.210,00 €  

F/2022/675   83,51 €  

F/2022/692   313,79 €  

F/2022/697   2.000,00 €  

F/2022/697   363,00 €  

F/2022/697   594,99 €  

F/2022/705   9,60 €  

F/2022/705   297,87 €  

F/2022/705   101,64 €  

F/2022/705   1.320,00 €  

 
 
L’import que s’especifica en la relació F/2022/2081, es una part de la despesa total de la relació a 

la que correspon.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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11. PRP 2022/1009 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-51-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
2022-13671, de data 10/10/2022, el Sr. M.P., J.M. sol·licita targeta de resident zona blava. 

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

- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones 

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

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

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

 
12. 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: 
 
12.1.- PRP 2022/1010 DETERMINACIÓ DELS DIES FESTIUS D’OBERTURA COMERCIAL 

ANY 2023. 
 
El DOGC núm. 8421 de data 31.05.2021 va publicar l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, per la 
qual s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i 
dies festius per als anys 2022 i 2023. 

 
L’article 5 d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 36.2c) de la Llei 18/2017, d’1 

d’agost, de comerç, serveis i fires, es preveu que els ajuntaments poden afegir dos dies 
addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. 
 
Tenint en compte el suggeriment formulat pel Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de 
Catalunya (CEDAC), per la Delegació a Mollerussa de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Lleida i per l’associació municipal de comerciants Mollerussa Comercial, com a òrgans 
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representants dels establiments municipals, en què demanen que els dos festius per l’any 2023 
siguin el 10 i el 31 de desembre. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Determinar que els dos dies que ha de fixar l’ajuntament per poder romandre oberts els 
establiments comercials durant l’any 2023, d’acord amb l’exposat, el 10 i el 31 de desembre. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç, com a òrgan competent en 
matèria de comerç. 

 
Tercer. Donar publicitat d’aquest acord pels mitjans que es considerin adients, per tal de que, als 
efectes oportuns, tots els possibles interessats tinguin coneixement, un cop sigui  publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya a instàncies del Departament d’Empresa i Treball. 
 
12.2.- PRP 2022/1018 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT 
NÚM. 1538-44-2022 

 
Vist l’escrit presentat pel Sr. C.M., J.M., en el que exposa que el dia 27 d’octubre de 2022 es 
realitzen les jornades d’arxivística amb el nom LAM2022 12è. laboratori d’arxius municipals 
(arxius en risc) a Barcelona. 
 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal 
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la 

realització, directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics 
com pràctics, a tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a 
afavorir la promoció professional del personal de l’Ajuntament. 
 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament 
quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que 

presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests 
cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar 
de la presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i 
també serà compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses 
de matrícula. 
 
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar al Sr. C.M., J.M. l’assistència a les jornades jornades d’arxivística amb el nom 
LAM2022 12è. laboratori d’arxius municipals (arxius en risc) a Barcelona i compensar-lo de les 
despeses que es puguin derivan. 
 
Segon. Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns. 

 
12.3.- PRP2022/1026 RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 172/2021. TITULAR 
F.L., A.M. (Exp. 2436-172-2021). 
 

En data 16.12.2021, la Junta de Govern Local va concedir la llicència d’obres núm.172/2021, a 
favor de la Sra. F.L, A.M., per a “projecte basic per un habitatge unifamiliar de nova planta” al 

carrer Central UA7, 20 B-22 de Mollerussa. 
 
En data 19.04.2022 (RE:2022/5735), la Sra. F.L, A.M.ha renunciat a la llicència d’obres núm. 
172/2022. 
 
En data 20.10.2022, s’ha emès l’informe jurídic per part dels Serveis Juridics municipals. 
 

En virtut dels que s’ha exposat;atesos els informes lliutats al respecte i al que estableix la 
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legislació vigent, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i 
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. ACCEPTAR la renúncia a la llicència d’obres núm. 172/2021 realitzada per F.L, A.M. 
  

Expedient: 2436/172/2021  
  
Interessat: F.L, A.M. 
Descripció:   PROJECTE BASIC PER UN HABITATGE UNIFAMILIAR DE NOVA 

PLANTA 
Emplaçament CARRER CENTRAL UA7,20B-22 DE MOLLERUSSA 

Ref. Cadastral Urbana 4902387CG2140S0001KW 

 
 

 

  

Segon. Notificat el present acord a les persones interessades, amb l’oferiment dels recursos 
adients a la unitat de Gestió Tributària i Recaptació. 

 
12.4.- PRP 2022/1027 APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ PLA PARCIAL SUBd-9 I NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT EN AQUESTA ENTITAT. 
 
Vist que en data 20.05.2022 (Registre d’entrada ENTRA-2022-7266) el president de la Junta de 

Compensació Pla Parcial SUBd-9 presenta a l’Ajuntament de Mollerussa l’escriptura de la 
constitució definitiva de la Junta de compensació. 
 
Vist allò que estableix la legislació urbanística vigent. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per 
Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació 

Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Pla Parcial SUBd-9, formalitzada 
en l’escriptura pública número 217, davant la Notària Alicia Corral Prada, del Real i Il·lustre 
Col·legi de Notaris de Catalunya. 
 
Segon. Designar al Senyor Pere Garrofé i Cirés, Regidor de Planificació Estratègica i Urbanisme 

d’aquest ajuntament, representant de l’Ajuntament de Mollerussa en la Junta de Compensació Pla 
Parcial SUBd-9. 
 
Tercer. Notificar individualment als propietaris afectats. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores, als efectes de 

la seva inscripció, segons es disposa a l’article 192 del RLU. 
 
Cinquè. Sol·licitar al Registre de la Propietat que estengui nota marginal d’afecció de les finques 
incloses en la unitat d’execució.  

 
12.5.- PRP 2022/1038 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ RES 2022/1943 
 

Es dona compte a la Junta de Govern de la Resolució número 2022/1943, de 19 d’octubre  de 
2022, relatiu a aprovació de. PARTICIPACIO VII ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS LOCALES 
DE PARTICIPACION INFANTIL I ADOLESCENTE 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,  
 
ACORDA:  
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Primer. Donar-se per assabentat de la Resolució Res  número 2022/1943, de 19 de octubre de 
2022:  

“STAGE/PARTICIPACIÓ EN EL “VII ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS LOCALES DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE MOLLERUSSA A CÁCERES”  
 
Atesa la proposta d’activitat per poder participar durant la celebració del “VII Encuentro Estatal 
de Consejos Locales de Participación infantil y adolescente” , presentada pel consell de 

participació infantil i adolescent  de Mollerussa  arran de la selecció  per part de UNICEF  per 
representar el Consell de participació infantil i adolescent de nostra  ciutat. 
Aquest trobada Estatal de Consells aquest any 2022 es realitza a la ciutat de  Càceres .Les dates 
de realització comprenen els dies 4 de novembre, dissabte 5 i diumenge 6 de novembre de 2022. 

Tot seguit s’exposa la següent informació a tenir en compte : 
 
1. Descripció de l’activitat: Stage/Participació al “VII Encuentro Estatal de consejos Locales de 

Participación infantil y adolescente” que organatiza UNICEF ,  per part de diversos membres del  
consell de participació infantil i adolescent  de Mollerussa. Des de UNICEF ens han seleccionat per  
representar el  Consell de participació infantil i adolescent  de la nostra ciutat  en aquest espai de 
intercanvi entre infants i adolescents de diferents consell de tot l’estat Espanyol. 
2. Població: Càceres (Extremadura). 
3. Adreça: avenida/Virgen de Guasalupe,28,Càceres. 

4. Telèfon: el de la referent del CPI la senyora  LMR 
5. Nombre infants  i adolescents  que hi participa i característiques dels grups:3 
representants del consell de participació infantil i adolescent de Mollerussa,  d’ edat compresa 
entre  els 12 anys a 14 anys.  
6. Autorització dels pares: Comptem amb les autoritzacions dels pares i/o tutors legals . Els 
pares disposen de tota la informació relacionada amb aquesta participació ja que es va fer una 
reunió presencial  amb tots ells per informar-los  al respecte  i facilitar-los tota documentació 

necessària.  

7. Modalitat d’acolliment: Estarem acollits amb tots/es  els/les  participants al “Encuentro”  en  
l’hotel Extremadura de la Ciutat de Càceres. 
8. Mitjà de transport: Des de Mollerussa a Lleida els portaran els respectius pares de cada 
participant per agafar l’AVE direcció Madrid .De Madrid a Càceres amb un tren regional .De 
tornada  s’agafa tren  regional Càceres Madrid i després un AVE Madrid Lleida. Un cop a Lleida  
els  respectius pares  vindran a buscar als infants i joves que els porteran a Mollerussa. 

9. Calendari del Viatge: els pares porten als seus fills de casa seva a l’estació de Lleida el 4 de 
novembre  i els van a recollir a la mateixa estació de tren de Lleida  el diumenge dia  6 de 
novembre. La resta de trajecte es fa amb tren Lleida- Madrid; Madrid –Càceres (anada i tornada). 
10. Educadors/es : L M R. 
11. Assegurança: Assistència de cobertura de viatge itinerari  (Assegurança Roselló )  
 

Tenint en compte que per realitzar aquesta participació es demana la col·laboració amb 
l’acompanyament de 1 Educador/a referent del Consell de participació infantil/ o adolescent i que 
les hores que s’emprin durant aquest viatge entren dins de les hores de dedicació laboral. 
 
Des d’Unicef que son els que organitzen el VII de l’Encuentro Estatal informa que cada 

consell ha de comptar amb la cobertura d’una assegurança de responsabilitat  civil que inclogui 

les activitats fora de la localitat (en previsió que l’stage de l’Encuentro es en una altra comunitat 

autònoma ) Per aquest motiu  des de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària ciutadania i infància 

es verificarà si existeix una assegurança contractada que cobreixi aquest fet o sinó es disposa 

d’aquesta assegurança es sol·licitarà una assegurança específica . “ 
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12.6.- PRP 2022/1041 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ESTATUTS I BASES 
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL SUBd-11 “SÈQUIA 
DEL MARQUÈS”.  
 

Fets 
L’expedient que es tramita per a l’aprovació del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta 
de Compensació a constituir per a la gestió del SUBDd-11 “SÈQUIA DEL MARQUÈS”.  
 

Atès que ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes, al BOP núm. 81 de data 28 
d’abril de 2022,  així com les notificacions personals dirigides als interessats, NO havent-se 
presentat  al·legacions. 

Fonaments de dret 

-Els articles 119. 123, 130 a 134 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme  
-Els articles 170 a 172 i 187 a 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
-Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, aprovat el 26.2.2009 per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida (DOGC núm. 5409 de data 29 de juny de 2009) 
 

Atès que el contingut, tant de les Bases com dels Estatuts presentats, s’acomoda a les 
determinacions previstes en la normativa esmentada anteriorment, i de conformitat amb les 
facultats atribuïdes per decret núm. 358/2019, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’Estatuts de la Junta de Compensació i Bases 

d’Actuació de la Junta de Compensació a constituir per a la gestió del sector del SUBDd-11 
“SÈQUIA DEL MARQUÈS”. 
 
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, a un diari de màxima difusió i a l’e-taulell de 

l’Ajuntament l’acord d’aprovació definitiva, així com individualitzadament als propietaris afectats, 
a qui també se’ls efectuarà l’advertiment que, dins el termini d’un mes, podran incorporar-se a la 
Junta, essent en cas contrari motiu d’expropiació d’acord amb el previst a l’art. 136.4 del Decret 

Legislatiu 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Tercer.- Transcorregut aquest termini que es requereixi als interessats per a què es constitueixin 
en Junta de Compensació mitjançant escriptura pública en la que designaran els càrrecs a l’òrgan 
rector, que hauran de recaure, necessàriament, en persones físiques. 
 
Quart.- Designar com a representant en l’òrgan rector d’aquesta Junta Sr. PERE GARROFÉ I 

CIRÉS, regidor de Planfificació Estratègica i d’Urbanisme, o qui en endavant assumeixi aquest 
càrrec, notificant-se el canvi a la Junta. 
 
12.7.- PRP 2022/1042 SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA – A.B. PLA 
D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 
26 DE NOVEMBRE DE 2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Assemblea Nacional Catalana – A.B. Pla d’Urgell, 

en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Verd el dia 26 de novembre, durant tot el dia, 
per celebrar-hi un congrés de Assemblees de Base de tota Catalunya. 
 
També demana 400 cadires, 40 o 50 taules i un equip de so. 
 

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

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

 

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 l’informe de la regidoria 
corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a l’Assemblea Nacional Catalana – A.B. Pla d’Urgell, la utilització del Pavelló 
Verd el dia 26 de novembre, durant tot el dia, per celebrar-hi un congrés de Assemblees de Base 

de tota Catalunya. 
 
S’acorda facilitar-los 400 cadires i 40 taules però no l’equip de so perquè no en disposem.  

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

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

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

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

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

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

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

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

Condicions específiques: 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la 

seguretat en els actes.  
 Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. 

 Prohibit fumar i fer foc. 
 Respectar aforament total 500. 

 Deixar lliures totes les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 L’assegurança de R.C. que cobreixi l’esdeveniment 
 En cas d’emergència trucar al 112 

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

 
Quart. 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. 
 
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. 
 

12.8.- PRP 2022/1039 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 44.103,78€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 1788 DATA 19/10/2022 RELACIÓ F/2022/667 EXP.  1657-910-2022 353,20 €  

INF. 1809 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/517 EXP.  1657-726-2022 279,90 €  

INF. 1812 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/178 EXP.  1657-302-2022 13.428,34 €  

INF. 1813 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/350 EXP.  1657-517-2022 26.856,68 €  

INF. 1814 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/726 EXP.  1657-977-2022 24,20 €  

INF. 1815 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/726 EXP.  1657-977-2022 247,51 €  

INF. 1816 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/723 EXP.  1657-974-2022 419,87 €  

INF. 1817 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/723 EXP.  1657-974-2022 25,51 €  

INF. 1818 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/714 EXP.  1657-963-2022 108,90 €  

INF. 1819 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/714 EXP.  1657-963-2022 774,84 €  

INF. 1820 DATA 20/10/2022 RELACIÓ F/2022/715 EXP.  1657-964-2022 1.584,83 €  
 

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

Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  44.103,78 euros de les relacions 
de factures següents: 
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F/2022/178 13.428,34 €  

F/2022/350 26.856,68 €  

F/2022/517 279,90 €  

F/2022/667 353,20 €  

F/2022/714 108,90 €  

F/2022/714 774,84 €  

F/2022/715 1.584,83 €  

F/2022/723 419,87 €  

F/2022/723 25,51 €  

F/2022/726 247,51 €  

F/2022/726 24,20 €  

 

  
L’import que s’especifica en la relacions F/2022/517 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.  
 

12.9.- PRP 2022/1040 APROVACIÓ DESPESES.  
 

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

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

 

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 951,07€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 

INF. 1785 DATA 19/10/2022 RELACIÓ F/2022/407 EXP.  1657-591-2022 220,60 €  

INF. 1798 DATA 19/10/2022 RELACIÓ F/2022/671 EXP.  1657-914-2022 730,47 €  
 
 
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 951,07€ de 
les despeses contingudes a la relació següent: 

 

F/2022/407 220,60 €  

F/2022/671 730,47 €  
 
 
 

L’import que s’especifica en la relació és una part  de la despesa total de la relació a la que 
correspon. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
12.10.- PRP 2022/954 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
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MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TORN DE L’OAC DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA (EXP. 1403-222-2022).  

ANTECEDENTS 

1.Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mollerussa, adoptat en data 18 

d’agost de 2022, es van aprovat els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques així com l’expedient administratiu per a la contractació, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat per raons tècniques (proveïdor únic), del servei de 

manteniment i actualització del programa de gestió de torn de l’OAC de l’Ajuntament de 

Mollerussa, per un període de dos anys més la prorroga d’un any i un pressupost base de 

licitació per import de  2.042,48 euros (IVA inclòs),  a raó de 1.688,00 euros valor base del 

contracte i 354,48 euros l’import de l’IVA al tipus vigent.  

 

 Import total 

Pressupost base de licitació (sense IVA anual) 
 

1.688,00 € 

21% IVA 354,48 € 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 2.042,48 € 

 

2. En data 01/09/2022, es va publicar el procediment negociat al Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Mollerussa, atès que el sistema de presentació d’ofertes previst al plec de 

clàusules administratives particulars és mitjançant presentació telemàtica. 

3. Finalitzat el termini de presentació de les ofertes, és va presentar la següent empresa en 

format electrònic: 

EMPRESA Import 

anual 
sense IVA 

IVA 21% Total anual 

 IVA inclòs 

APLICACIONES MULTIMÈDIA INTERACTIVES, S.L 
 

1.688,00 € 354,48 € 2.042,48 € 

 

4. L’oferta presentada va ser trasllada a l’àrea de atenció ciutadana, per tal de que els serveis 

tècnics procedissin a iniciar el procediment de negociació amb l’empresa, avaluar l’oferta i 

realitzar la proposta d’adjudicació del contracte.  

5. En data 20 de setembre de 2022, la tècnica de l’àrea d’atenció ciutadana, va emetre informe 

en el que es manifesta que una vegada negociats els termes del contracte (preu i compliment 

dels requisits tècnics sol·licitats en el plec de prescripcions tècniques) el resultat de la negociació 

és el següent: 

EMPRESA Import 
anual 
sense IVA 

IVA 21% Total anual 
 IVA inclòs 

APLICACIONES MULTIMÈDIA INTERACTIVES, S.L 

 

1.688,00 € 354,48 € 2.042,48 € 

 

6. A l’esmentat informe la cap de l’àrea de l’oficina d’atenció a la ciutadania proposa l’adjudicació 

del contracte administratiu del servei de manteniment i actualització del programa de 

gestió de torn de l’OAC de l’Ajuntament de Mollerussa, per un període de dos anys més la 
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prorroga d’un any i un pressupost base de licitació per import de 2.042,48 euros (IVA inclòs),  

a raó de 1.688,00 euros valor base del contracte i 354,48 euros l’import de l’IVA al tipus vigent a 

favor de l’anterior empresa.  

 

7. En data 21 de setembre de 2022 els serveis tècnics de l’àrea de contractació van requerir als 

candidats, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a 

aquell en que haguessin rebut el requeriment, presentessin la següent documentació:  

L’empresa proposada com a adjudicatària ha acreditat tota la documentació requerida dins del 

termini, així com la constitució de la garantia definitiva per un import total de 168,80 € 

corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs). Mitjançant carta de pagament amb 

referència 32022001829 i 32022001828.  

Fonaments de dret: 

L’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 

LCSP), estableix que la mesa de contractació o, en el seu defecte, l’òrgan de contractació 

classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades per a posteriorment elevar la 

corresponent proposta a l’òrgan de contractació, en el  cas de que la classificació la realitzi la 

mesa de contractació. 

L’apartat 2n de l’esmentat article diu que una vegada acceptada la proposta de la mesa per 

l’òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran al licitador que hagi obtingut la 

millor oferta per tal que presenti la documentació justificativa que no s’hagués presentat amb 

anterioritat i, si és el cas, d’haver constituït la garantia definitiva. 

 

8. En la data 20/10/2022 ha estat emès l’informe favorable núm. 1821/2022 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. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE MANTENIMENT I 

ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TORN DE L’OAC DE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA a favor de: APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, S.L  

 Preu del contracte: 2.042, 48 euros/anual IVA inclòs 

 Durada: 2 anys. 

 Pròrroga: Es podrà procedir a la seva pròrroga, per 1 any més. La durada màxima 

del contracte, incloses les pròrrogues, serà de  3 anys. 

 Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries: 

 

 

 

 

 

Segon. - APROVAR la disposició de la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació 

2022/02/9200/2160000 (equips per a processos d’informació – administració general) del 

pressupost de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Mollerussa. 

 

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària, mitjançant notificació electrònica, 

i publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de 15 dies.  

Anualitat 2022: 01.11.2022-31.12.2022  340,41  euros  

Anualitat 2023: 01.01.2023-31.12.2023 2.042,48  euros 

Anualitat 2024: 01.01.2024-31.12.2024 2.042,48 euros  

Anualitat 2025: 01.01.2025-31.10.2025 1.702,07 euros 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

 

Quart. La formalització del contracte es farà mitjançant document administratiu dins el termini 

de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 

Cinquè. 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”. 

 

Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per desenvolupar els 

presents acords.  

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

 


