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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 10 de novembre 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. Rosalia Carnicé 
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., 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 2022/1101   ACORD  DECLARANT LA INNECESSITAT DE CONSTITUCIÓ DE 

JUNTA DE COMPENSACIÓ. PA-08, POLIGON ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ. 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió 17 de març de 2022 va acordar l’aprovació inicial 
del canvi de modalitat del sistema de gestió urbanística. canviant de cooperació a compensació. 

PA-08, polígon actuació Cal Castelló. 
La Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió 30 de juny de 2022 va acordar l’aprovació 

definitiva del canvi de modalitat del sistema de gestió urbanística. canviant de cooperació a 

compensació. PA-08, polígon actuació Cal Castelló. 

Mitjançant DECRET d’Alcaldia Núm. Resolució: 2022/1710 de data 06/09/2022, s’aprovà 

definitivament la reparcel·lació voluntària del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ. PA-08 POLIGON 

D’ACTUACIÓ “CAL CASTELLÓ, i publicat al BOP de la província de Lleida núm. 177 de 14 

setembre de 2022. 

Atès que l’article 130.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme  estableix que no es obligatòria la constitució de la Junta de Compensació 

en el supòsit que així ho acordi l’Ajuntament sempre que el projecte de reparcel·lació voluntària 

compleixi els requisits i els criteris de representació i d'actuació establerts per reglament. 

Atès que aquest requisits (art.130.2 Decret Legislatiu 1/2020) es compleixen, d’acord amb la 

documentació que hi figura a l’expedient. 

Es per tot l’anterior que en ús de les competències delegades per decret núm. 358/2019, es 

proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER. Aprovar la innecessitat de la constitució de la Junta de Compensació del PA-08 

POLIGON D’ACTUACIÓ “CAL CASTELLÓ” . 
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SEGON. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment del recursos adients. 

 
3. PRP 2022/1024 PROPOSTA D’ INCLUSSIÓ DE PÒLISSA D’UN VEHICLE MARCA 

RENAULT DE LA POLICIA LOCAL DE MOLLERUSSA, MATRÍCULA 5141-GFJ, A 

L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES 
(EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES PRIMERA 
PRÒRROGA (EXP. 2019.01): VEHICLES TERRESTRES (LOT 2). 

EXPOSICIÓ DE FETS: 

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 

Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent 

a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la 

vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord 

marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes 

de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de 

les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 

mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la 

licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de 

responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la 

formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, 

aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, 

es resolgué aprovar  formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de 

l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent 

expedient, amb número 2019.01 

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

definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en 

España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3 

pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de 

defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España. 

En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període 

inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà  ésser 

prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, 

essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim. 

En data 30 de gener de 2020, la Comissió executiva del CCDL, aprova definitivament la cessió a 

favor de l’ACM de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (exp. núm. 2019.01), prèvia acceptació de l’ACM en la sessió del Comitè 

executiu de data 27 de gener de 2020. 

En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la primera 

pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp. 2019.01), per un període 

addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.  
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3.-  En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 

va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 

2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, 

Correduría de Seguros, SL. 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre 

mesos, a partir de la mateixa data de signatura.  

En data 1 d’octubre de 2020, la Comissió executiva del CCDL aprova definitivament la cessió de 

l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (exp. núm. 2018.07), prèvia acceptació de l’ACM en la sessió la Comissió de 

Presidència de data 28 de setembre de 2020.  

En data 22 de novembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la 

primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances, per un 

període addicional de 12 mesos, a comptar des del 27 de març de 2022. 

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

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

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

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

vehicles terrestres (Lot 2). 

5. L’Ajuntament de Mollerussa té la necessitat de contractar una pòlissa d’assegurances d’un 

vehicle marca Renault de la Policia Local de Mollerussa, amb matrícula 5141-GFJ. 

6. En data 02/11/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. Núm. 

operació 220220017707. 

7. En data 04/11/2022, es va emetre informe favorable núm. 1963/2022 de l’òrgan interventor. 

 

FONAMENTS DE DRET.- 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 

de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a 

les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 

contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc 

del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats 

per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de 

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

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

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

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

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

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

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

marca Renault de la Policia Local de Mollerussa, amb matrícula 5141-GFJ, per un import de 

125,09 euros amb vigència des del 01/12/2022 al 01/04/2023. 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 125,09€ que s'imputarà 

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

assegurances – Policia. 

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

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

preceptius. 

 

4. PRP 2022/1072 ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ D’ALERTA SANITÀRIA 
REBUDA PER PART DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ I QUALITAT 
SANITÀRIES I FARMACÈUTIQUES. 

 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal en 
relació amb l’alerta sanitària rebuda per part de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat 
Sanitàries i Farmacèutiques i que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME RESOLUCIÓ 

 

MOTIU INSPECCIÓ:      ALERTA SANITÀRIA 

ACTIVITATS:                TATUATGES   
EXPEDIENT:                  2579-19-2022    

 

NOVA ACTIVITAT                  MODIFICACIÓ            ALERTA SANITÀRIA   X           

 
En relació amb l’expedient d’alerta sanitària rebuda per la Subdirecció General d’Ordenació i 
Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques en data 26.10.2022 referent a la retirada del mercat d’un lot 

de tinta de tatuatge VIKING INK BLACK DYNAMITE LOT. BDY-002-HV1 per tal de procedir a 
informar als establiments autoritzats i realitzar el control per tal de verificar la retirada efectiva 
del producte. 
 
Atesa la competència de l’administració local en l’autorització, el control i la inspecció dels 

establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing, d’acord amb el Decret 90/2008, de 22 
d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing. 

 

Establiments de Tatuatges de Mollerussa 

TITULAR ACTIVITAT EMPLAÇAMENT ACTIVITAT 

V.B., G. c/ Enric Granados núm. 2 

G.LL., S. c/ Ciutat de Lleida núm. 4 local 1 

 

mailto:dmarin@ferrerojeda.com
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En data 26.10.2022 la Policia Local procedeix a fer notificació de la comunicació de l’alerta 
sanitària a tots els titulars dels establiments anteriors, adjuntant Nota informativa o fitxa de 
l’alerta sanitària. 
 

En data 27.10.2022 l’enginyera municipal procedeix a fer les actes d’inspecció dels establiments 
amb la finalitat de verificar la retirada efectiva del producte objecte de l’alerta sanitària. 
 
Realitzades les inspeccions es constata que no s’ha detectat presència del producte VIKING 
INK BLACK DYNAMITE LOT. BDY-002-HV1 als establiments del municipi de Mollerussa.  
 

 
5. PRP 2022/1086 ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE DENÚNCIES CONTRA 

L’ACTIVITAT AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2544-24-2022 

 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal en 
relació amb les denúncies incoat per la Guàrdia Civil contra l’activitat de referències i que es 
transcriu a continuació: 

 
“INFORME RESOLUCIO DENUNCIA MALES OLORS 

 

TITULAR:             E., N. 

ACTIVITAT:         PEIXATERIA, VERDULERIA, SUPERMERCAT AMB CARNISSERIA I ZONA DE 
MAGATZEM 
EMPLAÇAMENT:   Av. Generalitat núm. 5 locals  Mollerussa 
EXPEDIENT:        2579-12-2022   

 

NOVA ACTIVITAT                    MODIFICACIÓ            DENÚNCIA   X           

 

En relació amb l’expedient de denúncies incoat per la Guàrdia Civil en data 09.06.2022 contra 
l’activitat de referència per  incompliment de la normativa de seguretat contra incendis i altres 
aspectes d’aplicació a l’establiment es va realitzar una inspecció inicial de seguiment en data 
23.06.2022 per part de l’enginyera municipal i la Policia Local, per tal de verificar els aspectes 
sanitaris generals de l’establiment i altres aspectes relacionats amb les adequades condicions de 
funcionament de l’establiment des del punt de vista medi ambiental i altres. 
De la inspecció realitzada se’n van despendre una sèrie d’incompliments i en data 20.10.2022 es 

verifica per part de Policia Local i Serveis tècnics de llicències d’activitats si s’han corregit 
adequadament:  

- Establiment Peixateria-Verduleria: 
- Per tal d’evitar les molèsties per olors de la peixateria a la via pública, cal eliminar 

l’extractor que tenen a la porta d’entrada i instal·lar un nou extractor a la zona del 
mostrador de peixateria amb un conducte tipus xemeneia que vehiculi les olors cap a la 

coberta de l’edifici a través del cel obert al que dona la cambra higiènica del local:  
CORREGIT 
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- Cal retirar la cuina de fogons de gas de l’establiment fins que no s’hagi fet la legalització 
corresponent. Caldrà campana extractora de fums i olors amb xemeneia també fins 
coberta de l’edifici: CORREGIT 

- Cal realitzar una neteja a fons de l’establiment, especialment de la zona de magatzem, 

dutxa posterior i quadre elèctric sota l’escala, retirant els aliments de les caixes deixades 
al terra i posar-los en estanteries, entre altres, mantenint unes condicions higièniques 
adequades a tot el local: CORREGIT 

- Tots els residus de la zona de peixateria es guardaran en contenidors adequats dins la 
cambra frigorífica i al tancat l’establiment es trauran als contenidors de recollida selectiva 
municipal: CORREGIT 

- Els extintors han d’estar accessibles: CORREGIT 

 

 

 
- Establiment Supermercat-Carnisseria: 

- Caldrà adequar la llicència actual de l’establiment per modificació d’usos i distribució, 
presentant memòria i certificat tècnic de compliment de normativa de l’estat actual de 
l’establiment: CORREGIT 

- Els extintors han d’estar accessibles i han de disposar de pictogrames indicatius de 
localització: CORREGIT 

- Cal portar control de proveïdors de tots els productes càrnics de les vitrines de 
l’establiment: tipus producte, proveïdor, data d’entrada, control caducitats, etc.: PLANS 

DE PREREQUISITS PENDENTS  
- Establiment Magatzem:  
- Aquest local no disposa de llicència d’activitats, caldrà presentar memòria i certificat 

tècnic de legalització i de compliment de normativa de l’estat actual de l’establiment: 

CORREGIT 
- Tots els aliments que arriben al magatzem que requereixen refrigeració i que arriben en 

camió frigorífic s’han de posar de forma immediata a l’interior de la cambra frigorífica per 
mantenir la cadena de fred: CORREGIT 

- Cal retirar les caixes de plàstic i altres envasos i residus de la zona de vestíbul d’entrada a 
l’establiment: CORREGIT 

- Cal vehicular tota l’escalfor de la maquinària de la cambra frigorífica fora de la zona del 
magatzem alimentari, a través d’un fals sostre per exemple cap a la façana d’entrada si 
no existeix cap pati posterior. La temperatura de la zona del magatzem ha de ser 

l’adequada pel tipus de productes alimentaris que s’hi emmagatzemin: CORREGIT 
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- Cal mantenir el magatzem en condicions higiènic sanitàries adequades: CORREGIT 
- Cal instal·lar extintors amb pictogrames de localització: CORREGIT 

 

 

 
- Pels tres locals el titular ha de mantenir les portes d’entrada tancades respecte la via 

pública i disposar del plans de prerequisits sanitaris: CORREGIT. 
 

Per tot l’anterior, es conclou que l’establiment ha esmenat els incompliments en matèria higiènic 
sanitària, mediambiental i de seguretat i que el titular es responsable de mantenir aquestes 
condicions mentre funcioni l’activitat. 
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6. PRP 2022/1092 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

D'ACTUACIONS VINCULADES A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE, 
INTEL·LIGENT, LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I LA REDUCCIÓ DE 

L'ACCIDENTALITAT EN L'ÀMBIT URBÀ. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa va presentar sol·licitud de subvenció el 19 de setembre de 2022 en el 
marc de la Resolució INT/2492/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions 
vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de 

l'accidentalitat en l'àmbit urbà, publicada al DOGC núm. 8724, de 4 d’agost de 2022. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria es va sol·licitar una subvenció de 150.000€ corresponent a allò 

previst a l’article 4 de la convocatòria, equivalent al 100% del cost per a executar 2 actuacions, 
segons el detall següent: 
 
- Actuació 1: Disminució de l’accidentabilitat i millora de la senyalització intel·ligent i eliminació de 

barreres en itineraris per a vianants a la travessia urbana de la CN-II.      
   
     Cost de l’actuació  Subvenció 100%  
     80.000,00 €   80.000,00 €  
      
- Actuació 2: Nou itinerari per a vianants i bicicletes d’accés a equipaments municipals escolars, 
sanitaris i esportius a la travessia urbana de la L-200.      

       Cost de l’actuació  Subvenció 100%  
     70.000,00 €          70.000,00 €  
      
      
Total cost elegible:   150.000,00 €     
Total subvenció sol·licitada:      150.000,00 €  

 
 
El 2 de novembre de 2022 ha estat publicada en Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya 
la Proposta de Resolució Provisional de la subdirectora general de Seguretat Viària que indica la 
concessió provisional d’una subvenció per import de 150.000€ a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
El pagament de les subvencions es preveu que s'abonarà amb caràcter de bestreta del 100 % de 

l'import atorgat sense exigència de prestació de garantia.  
 
El termini per executar les actuacions serà d'un any i mig, a comptar des de la data de notificació 
de la concessió i la seva justificació, com a màxim, tres mesos després. 
 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de les bases reguladores i la convocatòria. 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.- Acceptar la subvenció de 150.000 € concedida mitjançant Proposta de Resolució 
Provisional de la subdirectora general de Seguretat Viària de 2 de novembre de 2022. 
 

Segon.- Assumir les obligacions previstes al punt 24, complir els requisits del punt 4 i adherir-se 
als principis ètics i regles de conducta del l’Annex 2 de les bases reguladores de la subvenció, 
Ordre INT/89/2022, de 25 d'abril. 
 
Tercer.- Donar trasllat a la regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, i a les àrees 
econòmica i de contractació als efectes oportuns. 
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Quart.- Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament 
dels acords adoptats. 
 
7. PRP 2022/1095 SOL·LICITUD VOX LLEIDA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 

INSTAL·LAR UNA TAULA INFORMATIVA A LA VIA PÚBLICA EL DIA 12 DE 
NOVEMBRE DE 2022 

 
Vista la petició presentada pel Sr. M., J.M., en representació del partit polític VOX Lleida, en què 
demanen autorització per instal·lar una taula informativa a la plaça de l’Ajuntament, de les 
10.30h fins a les 13.30h, el proper dia 12 de novembre de 2022. 

 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents 
en matèries extraordinàries amb data 02.11.2022 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 VOX Lleida la utilització d’un espai per instal·lar una taula informativa a la 
plaça Major, de les 10.30h fins a les 13.30h, el proper dia 12 de novembre de 2022. 

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

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

 Tenir localitzada una farmaciola. 
 En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament 

en cas de vent. 
 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
 Pòlissa i rebut RC en vigor 
 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants. 

 En cas d’emergència trucar al 112. 
 
Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. 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. 

 
8. PRP 2022/1098 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’IES 

MOLLERUSSA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA PER A LA 

REALITZACIÓ D’UN MÒDUL FORMATIU.  
 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’IES Mollerussa per la 

utilització de la Piscina Coberta per a la realització d’un mòdul formatiu i dur a terme activitats de 
“Socorrisme en instal·lacions aquàtiques”, durant el Curs escolar 2022-2023 (Exp. 1374-49-
2022). 
 
L’Ajuntament de Mollerussa considera que la realització d’aquests graus de formació professional 
que ofereix l’IES Mollerussa són d’interès social per a la ciutat, i per tant, l’Ajuntament vol 
col·laborar amb l’IES Mollerussa facilitant la utilització d’instal·lacions esportives necessàries 
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Vist l’informe de l’Àrea d’Esports inclòs en l’expedient. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 137/2022, de data 4 de novembre de 2022. 
 

Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 
conveni, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret 
de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’IES Mollerussa 
per la utilització de la Piscina Coberta per a la realització d’un mòdul formatiu i dur a terme 

activitats de “Socorrisme en instal·lacions aquàtiques” durant el Curs escolar 2022-2023. 
 
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 

menester, per al desplegament d’aquest acord. 
 
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic). 
 
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a 
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència 
de l'Ajuntament. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’IES Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als 

serveis municipals competents.  
 

“ANNEX 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’IES MOLLERUSSA. UTILITZACIÓ 
DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA PER A LA REALITZACIÓ D’UN MÒDUL FORMATIU.  

 
 

A la ciutat de Mollerussa, novembre de 2022. 
 

REUNITS 
 
El senyor Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa i el senyor R.T., A., Director 
de l’IES Mollerussa; reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament 
d’aquest conveni, procedeixen per aquest document a formalitzar el present conveni per ús de les 

piscines municipals d’atletisme per al desenvolupament del mòdul formatiu MF0209-2 Natació de 
120 hores per a l’obtenció d’un certificat de professionalitat (AFDP0109) “Socorrisme en 
instal·lacions aquàtiques”. 
 

EXPOSEN 
 

Primer. Que l’IES Mollerussa , té com a objectius la formació professional, de Grau mitjà i Grau 
Superior, mitjançant diversos mòduls que capaciten per exercir com a professional aquestes 

activitats. 
 
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa, dins del marc de les competències pròpies que li atribueixen 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, vol ajudar a la 
formació professional, a la vegada fomentar la ciutat com a pol d’ensenyament i estança dels 

alumnes que la cursen. 
 
 
L’Ajuntament de Mollerussa considera que la realització d’aquests graus de formació professional 
que ofereix l’IES Mollerussa són d’interès social per la ciutat, i per tant, l’Ajuntament vol 
col·laborar amb l’IES Mollerussa facilitant la utilització d’instal·lacions esportives necessàries.  
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Per tot això exposat, l’Ajuntament de Mollerussa i l’IES Mollerussa signen aquest conveni de 
col·laboració i. 
 

PACTEN 
 
Primer. – Objecte del conveni 
Es objecte del present conveni autoritzar a l’IES Mollerussa l’ús de les piscines municipals per les 
seves activitats de “Socorrisme en instal·lacions aquàtiques”.  
 

Segon.- Règim d’utilització. 
 
Dins de l’horari habitual de les piscines municipals, l’IES Mollerussa haurà d’adaptar la seva 

activitat formativa fent compatible el seu ús amb la resta d’usuaris de les instal·lacions.  
 

a) Tipus d’activitat 
Les activitats que es duran a terme dins de les piscines municipals seran merament formatives. 

En cas que es volgués organitzar alguna activitat diferent s’ha de comunicar a l’Ajuntament de 
Mollerussa. 
 

b) Programació i horaris 
L’IES facilitarà un horari amb els dies previstos. Dins d’aquest horari els responsables de l’IES 
Mollerussa han de vetllar pel bon ús i respecte dels espais amb d’altres usuaris. 
 

 
Tercer. – Obligacions i compromisos 
 

a) L’Ajuntament cedeix l’ús de les instal·lacions de les piscines municipals, per a la 
realització d’aquest mòdul formatiu. Serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal reguladora de la 
taxa per utilització de les piscines municipals. 

 
b) Les instal·lacions estan destinades a l’ús previst i quedaran lliures i a disposició de 

l’Ajuntament en cas que les necessiti o canviïn les circumstàncies que actualment 
permeten aquesta cessió. 

 
c) Que l’IES Mollerussa ha de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 

sobre els danys a persones, materials, instal·lacions i perjudicis causats a tercers en totes 

les activitats que desenvolupi.  
 

d) Que l’IES Mollerussa vetllarà pel bon ús de la instal·lació, hi haurà de fer complir la 
normativa a tots els usuaris. 

 
e) Que l’IES Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa s’informaran mútuament dels horaris de 

les activitats que es tingui previst realitzar de manera puntual i/o esporàdiques. 

 
f) Que el l’IES Mollerussa assegura que disposa del personal necessari, titulat i competent, 

així com dels mitjans necessaris i auxiliars, per facilitar sota el seu càrrec la realització de 

l’activitat i assumeix totes les responsabilitats derivades de l’organització, 
desenvolupament i gestió de les activitats en les instal·lacions. 

 

Quart. Comissió de seguiment  
 
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni  
 
La Comissió de seguiment estarà integrada per: 
Representant/s de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Representant/s de l’IES Mollerussa. 
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Cinquè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia següent a la signatura i serà vigent durant el curs 

escolar 2022/2023. O fins a la finalització del mòdul formatiu, si és anterior a la del curs escolar.  
 
D’acord amb l’article 49 lletra h) de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, en 
qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en el paràgraf anterior, els 
signataris del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga, per un període de fins a 
quatre anys addicionals o la seva extinció. 

 
Sisè. Extinció del conveni. 
 

Aquest conveni s’extingirà per: 
 a) Un cop transcorregut el termini de vigència establert en el pacte sisè, sense que s’hagi 
acordat la pròrroga del mateix. 
 b) L’acord unànime de tots els signataris 

 c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signataris 
 d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
Setè. Jurisdicció competent.  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà pel que disposa el capítol VI del títol 
preliminar de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic i el Capítol II del Títol IX de la Llei 

26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre 
les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord, correspondrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva 

interpretació i compliment.  
 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni per 
duplicat exemplars i en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament. 
 
Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa Director de l’IES Mollerussa” 

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

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

 
9. PRP 2022/1091 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

1516. EXPEDIENT 2349-30-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de la 

Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en 
desplegament de les seves facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA: 

Primer. – Concedir a C.H., J. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances Municipals 
reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les condicions 
següents: 

Número de placa de gual permanent: 1516. 

 Ubicació: Avinguda Negrals, 39. 
 El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc. 
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Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat 
amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es meritarà 
quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes l’acord de 
concessió de la llicència municipal. 

Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals 
(recaptació) i testimoni a la Policia Local. 

 
10. PRP 2022/1087 SOL·LICITUD DE CBP DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 

Vista la instància presentada per B.P., C. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la 
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per 
transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor B.LL., R.. 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 16 de juny de 2022 va morir el senyor B.LL., R.. 

 
En data 3 de novembre de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 16 de juny de 2023. 
 
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les 
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.  
 

L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que 
el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar la 
liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins a un 
any a sol·licitud de l’obligat tributari.  

 
En base al que s’ha exposat, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a B.P., C. per a la presentació de la declaració de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió 
“mortis causa”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos adients. 
 

 
11. PRP 2022/1088 SOL·LICITUD DE RBS DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 
Vista la instància presentada per B.S., R. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la 
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per 
transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor B.LL., R.. 

 

ANTECEDENTS: 
 
En data 16 de juny de 2022 va morir el senyor B.LL., R.. 
 
En data 3 de novembre de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 

presentació de la documentació fins al dia 16 de juny de 2023. 
 
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les 
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.  
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L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que 
el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui practicar la 
liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos prorrogables fins a un 
any a sol·licitud de l’obligat tributari.  

 
En base al que s’ha exposat, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a B.S., R. per a la presentació de la declaració de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió 
“mortis causa”. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos adients. 
 

 
12. PRP 2022/1097 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC 

SR. JBP,  N. EXP. 2334-482-2022 
 

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

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

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

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

següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai d’ús 

públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: B.P., J. 

 Ubicació: Camí Arbeca – Av. Del Canal  
 Metres quadrats: 4,00 m2 
 Període autoritzat: Novembre de 2022 

 Tipus: quiosc per venda de castanyes  
 N. EXP. 2334-482-2022 
 
2.- Condicions generals de la llicència:  
 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 

pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   
 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 

el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública 
o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració 
d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del 
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

 La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat 

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

 
3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les autoritzacions 

preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant prohibida 
qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

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

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

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

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 
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Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

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

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

nivell del sòl. 

Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de 

l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  

autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

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

municipals als efectes oportuns.  

 
13. PRP 2022/1099 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-14-

2022 
 
Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari com en 

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

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

 

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

disposat en l’article 71 LGT. 

 

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

qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic. 

 

Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute 
tributari en els següents termes: 

 
Atès que NEDGIA CATALUNYA, SA té pendent d’ingressar liquidacions referents a llicències 
d’obres per import total de 34,99 €. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar la devolució d’ingressos indeguts 

aprovades per les Juntes de Govern amb data 05-08-2021 i 27-10-2022 a NEDGIA CATALUNYA, 

SA per import de 84,77 €. 

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

Pendent ingressar: 
 

Núm LID 
 

Concepte Objecte tributari principal recàrrec  total 

2018000163 Impost de construccions Cr. Sant Ramon 4 5,00 0,25 5,25 

2017000212 Taxa Ll. Urbanística Cr. Palau 6 6,32 0,32 6,64 

2018000212 Impost de construccions Cr. Palau 6 5,00 0,25 5,25 

2217000134 Taxa Ll. Urbanística Cr. M. Ramon Viladrich 4 12,00 0,60 12,60 

2218000134 Impost de construccions Cr. M. Ramon Viladrich 4 5,00 0,25 5,25 

   TOTALS 33,32 1,67 34,99 

 

Pendent pagar: 
 

Concepte Data acord JG 
      
Import  

Devolució ingressos indeguts  05-08-2021 58,09 
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Devolució ingressos indeguts  27-10-2022 26,68 

 TOTALS 84,77 

 
 
A compensar: 
 

Pendent ingressar Pendent pagar A compensar Import devolució pendent 

34,99 84,77 34,99 49,78 

 
Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el 
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat 
tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte 
administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin. 
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari. 
 
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici. 
 

En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre Nedgia Catalunya, SA i 
aquest Ajuntament, per import total de 34,99 €, atès que concorren els requisits establerts en la 
normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les obligacions existents 
amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR. 
 

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

 
 
14. PRP 2022/1100 RELACIÓ SOL·LICITUDS DE REVISIÓ DE LIQUIDACIONS D’INGRÉS 

DIRECTE (LID) 5/2022. 
 
Vista la relació núm. 5/2022 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe, presentada 
per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 4 expedients i que importa la quantitat de 
1.086,84 €. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern 

adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients 
inclosos en la relació número 05/2022. 
 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions, 
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació. 

 
Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients 
inclosos en la relació número 05/2022. 
 
Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones interessades 
incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, en el seu cas, de 

la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si així procedeix i terminis 
de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals adients. 
 
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació i a la Policia Local als efectes 
oportuns. 
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15. PRP 2022/1102 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 150.550,34€. 

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

INF. 1968 DATA 07/11/2022 RELACIÓ F/2022/791 EXP.  1657-1053-2022 3.275,00 €  

INF. 1969 DATA 07/11/2022 RELACIÓ F/2022/789 EXP.  1657-1051-2022 2.420,00 €  

INF. 1972 DATA 07/11/2022 RELACIÓ F/2022/742 EXP.  1657-0998-2022 1.205,37 €  

INF. 1973 DATA 07/11/2022 RELACIÓ F/2022/769 EXP.  1657-1029-2022 1.074,15 €  

INF. 1974 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/783 EXP.  1657-1045-2022 5.914,69 €  

INF. 1975 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 130,01 €  

INF. 1976 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 122,27 €  

INF. 1977 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 247,12 €  

INF. 1978 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 1.052,50 €  

INF. 1980 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/774 EXP.  1657-1035-2022 4.840,00 €  

INF. 1981 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/751 EXP.  1657-1008-2022 418,53 €  

INF. 1982 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/751 EXP.  1657-1008-2022 5.138,90 €  

INF. 1986 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/772 EXP.  1657-1032-2022 111.258,00 €  

INF. 1991 DATA 08/11/2022 RELACIÓ F/2022/792 EXP.  1657-1055-2022 13.453,80 €  

 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  150.550,34 euros de les 
relacions de factures següents: 
  

F/2022/742 EXP.  1657-0998-2022 1.205,37 €  

F/2022/751 EXP.  1657-1008-2022 418,53 €  

F/2022/751 EXP.  1657-1008-2022 5.138,90 €  

F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 130,01 €  

F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 122,27 €  

F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 247,12 €  

F/2022/761 EXP.  1657-1020-2022 1.052,50 €  

F/2022/769 EXP.  1657-1029-2022 1.074,15 €  

F/2022/772 EXP.  1657-1032-2022 111.258,00 €  

F/2022/774 EXP.  1657-1035-2022 4.840,00 €  

F/2022/783 EXP.  1657-1045-2022 5.914,69 €  

F/2022/789 EXP.  1657-1051-2022 2.420,00 €  

F/2022/791 EXP.  1657-1053-2022 3.275,00 €  

F/2022/792 EXP.  1657-1055-2022 13.453,80 €  
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L’import que s’especifica en la relació  F/2022/774 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.  

 
16. PRP 2022/1076 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-44-2022 
 

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

 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris 
a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 

50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es 
considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, 
establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de 
discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de 

desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta 
d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: G.T., R. 
Núm. targeta:  25137-2022-00039-2518W 
Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  1/2023 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
 
17. 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: 
 

17.1.- PRP2022/1083 PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A 

L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE VIDEOACTES, 
EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’ACTES I EL SEU MANTENIMENT AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.08).  

ANTECEDENTS  

1.- L’Ajuntament de Mollerussa, en data 23 de Novembre de 2017 va aprovar l’adhesió al sistema 

d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament 

amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local, té constituït. 
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2.- En data 10 de desembre de 2020, s’acorda per Resolució de Presidència aprovar l’expedient 

de contractació per a la licitació de l’Acord marc del subministrament de sistemes de videoactes, 

equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment  amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya, així com l’aprovació del plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques. 

 

3.- En data 29 d’abril de 2021, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del CCDL, 

s’acorda adjudicar l’Acord marc del subministrament de sistemes de videoactes, equips de 

gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment, segons el seu ordre classificatori a les 

empreses que es detallen seguidament: 

 

1. VIRTUAL REALITY SOLUTIONS SL 

2. SERVICIOS MICROINFORMATICA SA 

3. AUDIFILM CONSULTING SLU 

4. SPICA SL 

5. TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SAU 

6. AMBISER INNOVACIONES SL 

7. DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA SL 

 

4.- En data 11 de juny de 2021, es procedeix a la formalització dels contractes amb totes les 

empreses adjudicatàries. Aquest període podrà ésser prorrogat per dos períodes més de dotze 

mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i 

pròrrogues, de quatre anys com a màxim. 

 

5.- En data 13 de gener de 2022 la Comissió executiva del CCDL, va aprovar definitivament la 

cessió de l’adjudicació de l’Acord marc de sistemes de videoactes, equips de gravació i 

transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a  les entitats locals de Catalunya (Exp. 

Núm. 2019.08), a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). La formalització data del 27 

de gener de 2022. 

 

6.- En la data 13/09/2022 s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del 

contracte pel servei de manteniment del sistema de audioactes, per l’anualitat 2023.  

7.- Atès que la contractació d’aquest servei és de tramitació anticipada, i de conformitat amb 

l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon de la LCSP, atès que l'execució del 

contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per finançar les obligacions 

derivades del contracte, no s’ha emès existència de crèdit. 

8.- En la data 09/11/2022 s’ha emès informe favorable 1994/2022 per part de l’òrgan interventor 

municipal.  

FONAMENTS DE DRET 

1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,que regula l’adhesió a 

sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats 

locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
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2. Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

3. Disposició addicional 3a. 10 de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel Comitè 

Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014. 

5. Article 116.3 de la LCSCP en relació a la incorporació del certificat de l’existència de crèdit 

i la fiscalització prèvia de la Intervenció.  

6. L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 

pels PCAP i pel PPT aprovats, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta 

de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 

ens locals.  

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

favorablement l’expedient i 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.- DISPOSAR l’adhesió del municipi de Mollerussa a l’Acord marc de subministrament de 

sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.08).  

Segon.- APROVAR la contractació mitjançant la modalitat de (compra o arrendament) a 

l’empresa adjudicatària ‘SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A’  dels béns i serveis següents:  

Descripció Q Preu/U mes Preu/U 
any 

Complement 11.b – 

Manteniment del portal 
membres òrgans 

12 25€ 300 € 

Complement 17.b – 
Manteniment Estadístiques i 
gràfiques 

12 20€ 240€ 

Prestació 19. Serveis 
manteniment software de 
gravació, gestió i signatura 
digital (per tb) (mensual) 

12 92€ 1.104€ 

Prestació 17 Allotjament núvol 

(mensual) Per TB 

12 50€ 600€ 

SUBTOTAL OFERTA (IVA no inclòs) 187€/mes 2.244,00€/any 

 

Tercer.-APROVAR el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 2.715,24€ 

IVA inclòs, a raó de 2.244,00 euros valor base del contracte i 471,24 euros l’import de l’IVA al 

tipus vigent.  

Quart.- COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de 

l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2023, de conformitat amb l'article 117.2 i la 
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Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, atès que es tracta d’una contractació de 

tramitació anticipada. 

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a ‘SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A’, com a empresa 

adjudicatària de l’Acord marc de subministrament del servei de vídeoacta, així com a l’ACM 

(preferentment a través d’EACAT), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

Sisè.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels 

acords adoptats. 

17.2.- PRP2022/1093 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS PROGRAMES INFORMÀTICS DEPORWIN I CONTROL 

D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

Antecedents: 

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

l’expedient contractació del servei de manteniment i assistència tècnica dels programes 

informàtics Deporwin i control d’accés a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de 

Mollerussa pel procediment negociat sense publicitat per raons tècniques (proveïdor únic), de 

conformitat amb el que disposen els art. 131.2, 166 i 168 a) 2n), de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP). El servei de manteniment 

només el poden prestar els propietaris dels programes objecte del contracte, essent aquests 

proveïdors únics. 

 

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

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

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

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

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

conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.  

 

III. Atès que la contractació d’aquest servei és de tramitació anticipada, i de conformitat amb 

l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon de la LCSP, atès que l'execució del 

contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per finançar les obligacions 

derivades del contracte, no s’ha emès existència de crèdit. 

 

IV. En la data 09/11/2022 s’emet informe favorable 1993/2022 per part de l’òrgan interventor. 

 

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 tramitació de l’expedient de contractació del SERVEI DE 

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS PROGRAMES INFORMÀTICS DEPORWIN I 

CONTROL D’ACCÉS A LES INSTA·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la modalitat 

licitatòria següent: 

 Procediment: Negociat sense publicitat per raons tècniques. 

 Tramitació: Anticipada.  

 Durada:  1 any.  
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 Pròrroga: Possibilitat de pròrroga d’1 any més.  

 

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

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

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

tècniques que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.  

Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 5.991,70 

euros (IVA inclòs), a raó de 4.951,82 euros valor base del contracte i 1.039,88 euros l’import 

de l’IVA al tipus vigent. 

 

Als efectes previstos a l’article 101 LCSP 2017, el valor estimat de la totalitat del contracte a 

realitzar ascendeix a la quantitat de 9.903,64 €, IVA exclòs, tenint en compte que la durada 

contractual és de 1 any amb possibilitat de prorroga per 1 any més. 

Quart. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de 

l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2023, de conformitat amb l'article 117.2 i la 

Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, atès que es tracta d’una contractació de 

tramitació anticipada: 

 

 

 

D’acord amb els termes previstos a l’art. 174.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’autorització o realització de les 

despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius pressupostos, conforme el següent desglossament: 

 

 

Cinquè.- AUTORITZAR la convocatòria de la licitació i publicar la licitació al Perfil de contractant 

de l’Ajuntament de Mollerussa per tal que les empreses proposades puguin presentar la 

documentació establerta en el PCAP.  

Sisè. FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels 

acords adoptats. 

17.3.- PRP2022/1106 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 12.960,43€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 1999 DATA 10/11/2022 RELACIÓ F/2022/771 EXP.  1657-1031-2022 1.993,11 € 

INF. 2000 DATA 10/11/2022 RELACIÓ F/2022/637 EXP.  1657-871-2022 4.772,29 €  

INF. 2001 DATA 10/11/2022 RELACIÓ F/2022/804 EXP.  1657-1069-2022 2.956,40 €  

INF. 2002 DATA 10/11/2022 RELACIÓ F/2022/768 EXP.  1657-1028-2022 3.238,63 €  

 

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/12/2023 5.991,70 euros 

Anualitat 2024: 01/01/2024 – 31/12/2024 5.991,70 euros 
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Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  12.960,43 euros de les relacions 
de factures següents: 

  

F/2022/637 EXP.  1657-871-2022 4.772,29 €  

F/2022/768 EXP.  1657-1028-2022 3.238,63 €  

F/2022/771 EXP.  1657-1031-2022 1.993,11 € 

F/2022/804 EXP.  1657-1069-2022 2.956,40 €  

 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
17.4.- PRP 2022/1107 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT EL 
DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2022 . PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ALBADA. EXPEDIENT 

1599- 336-2022. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.C., T., en representació de l’Associació de 
Dones del Pla d’Urgell l’Albada, en què demana poder disposar de la sala de ball del Teatre 
l’Amistat a partir de les 18:00 hores del dia 11 de novembre de 2022, per dur a terme la 
tradicional castanyada de l’associació. 
 

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’Albada, disposar de la sala de ball del Teatre l’Amistat a partir de les 18:00 
hores del dia 11 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...). 
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 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. 

 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 200 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 i fer foc.  

 Aportar pòlissa i rebut RC 
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 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.  
 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. Deixar sense efecte l’acord adoptat en la Junta de Govern del passat dia 7 de novembre de 

2022. PRP2022/973. 

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

competents als efectes oportuns. 

17.5.- PRP 2022/1108 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 48,86€. 

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

INF. 2004 DATA 10/11/2022 RELACIÓ F/2022/793 EXP.  1657-1056-2022 
48,86 

€  
 
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 48.86€ de 
les despeses contingudes a les relacions de factures següents: 

F/2022/793   48,86 €  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
17.6.- PRP 2022/1109 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ENTITAT 
DE MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS – GRUP DELS 50 QUE TÉ 
PER OBJECTE LA PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA I FOMENT DE LA CULTURA DE 
MOLLERUSSA. 
 

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 
Anys - Grup dels 50 que té per objecte la promoció i foment de la cultura de Mollerussa i 
Comarca. 
 

Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la promoció i foment de la cultura de 
Mollerussa, la dinamització cultural i la col·laboració amb les entitats del municipi i prestar els 
serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en els 

termes previstos en la normativa local. 
 
Vist els informes de l’Àrea de Cultura inclosos en l’Expedient 1374-44-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 133/2022, de data 2 de novembre de 2022. 
 

Vist l’informe d’Intervenció núm. 2006/2022, de data 10 de novembre de 2022. 
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Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per 
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 

Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I MOLLERUSSENCS I 
MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS - GRUP DELS 50, conforme el text que s’insereix en 

ANNEX a aquest acord. 
 
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i Mollerussencs i 
Mollerussenques que fem 50 Anys - Grup dels 50 d’acord amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2022   11.3340.4800042         4.840,00 € 
 
Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per al desplegament d’aquest acord.  

 
Quart. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público). 
 
Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a 
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència 

de l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Sisè. Notificar el present acord als Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys - Grup dels 
50, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

ANNEX 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ENTITAT DE MOLLERUSSENCS I 

MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS – GRUP DELS 50 QUE TÉ PER OBJECTE LA 
PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA I FOMENT DE LA CULTURA DE MOLLERUSSA 

A Mollerussa, novembre de 2022 

 
REUNITS 

 

D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de 
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

I d'una altra part, ***********, representant de l'entitat de Mollerussencs i 
Mollerussenques que fem 50 anys – Grup dels 50 amb ********* l'objecte social del qual és la 

promoció i foment de la pràctica de la cultura de Mollerussa, i autoritzat per subscriure el present 
Conveni segons acredita documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 

necessària per a aquest acte, i lliurement: 

EXPOSEN 

 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ I 

FOMENT DE LA CULTURA DE MOLLERUSSA, la dinamització cultural i la col·laboració amb les 
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entitats del municipi i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i 
aspiracions dels seus veïns en els termes previstos en la normativa local. 

SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de la cultura de Mollerussa i 
del lleure requereix de la participació activa del sector cultura i de serveis i les seves entitats 
representatives/ de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del 
món local, tant públics com privats. 

TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament 
cultural, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector d’activitats culturals i, en 
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit 
associatiu cultural que permeti la implementació de projectes en l'àmbit de la cultura de 
Mollerussa. 

QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les 
actuacions portades pels Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys – Grup dels 50, en la 
millora de l'activitat envers el manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de la cultura 
catalana i del lleure. 

L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de la cultura com a 
instrument educatiu de valors personals i socials. 

CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social la promoció 
de la pràctica i foment de la cultura per la població de Mollerussa i Comarca. 

SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 31 de març de 
2022, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 11 3340 4800042 subvenció nominativa als 
Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys – Grup dels 50 (4.840,00€)  

SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: 

El finançament d'activitats que tinguin com a objectiu el foment de l’activitat cultural i de lleure. 

Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; article 
66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  
 
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant que 
concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com 
l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot 
considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de 
la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei. 
 

VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament en 

els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els convenis i en la normativa 

reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista nominativament, aquella en què 
almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de 
despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament 
en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser 
congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.”. 

 

NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció 
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es 
disposa a la Llei General de Subvencions. 
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DESÈ. Que l’entitat beneficiària declara que compleix amb tots els requisits necessaris per 
tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el 
contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels 
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del 

seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris. 

Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts 

acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents  

CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- Objecte del conveni. 

 En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la 

concessió de subvencions de l’ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció es el 
finançament d'activitats que tinguin com a objectiu el foment del teixit associatiu dels operadors 
culturals, la promoció de les activitats culturals i de lleure.  

SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.  
 

 I.-  Actuacions objecte de la subvenció.  
 
Les actuacions objecte de subvenció seran la participació de la ciutadana en la celebració 

de diverses actuacions i espectacles dels Reis Mags i  la Macrofesta a la ciutat de Mollerussa, 

essent una referent de la Comarca. 

II.- Previsió de costos 
 
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció importa la quantitat 
de 24.907,83€.   

 
TERCERA.-  Quantia de la subvenció.  

 
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà als Mollerussencs i 
Mollerussenques que fem 50 anys – Grup dels 50  4.840,00 €. 
 
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 11.3340.4800042 subvenció nominativa als 
Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys – Grup dels 50.  

 

QUARTA.-  Compatibilitat amb altres ingressos.  
 

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, 
en els termes que determinin els seus instruments reguladors. 

 
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa  en cap cas pot ser de tal 
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de l’activitat subvencionada. 

 
CINQUENA.- Comissió de seguiment.  
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Seguiment i control del conveni 

De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents: 

• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi 
Ajuntament, i en la que es detalli: 

L'activitat efectivament realitzada. 
El cost total de les activitats subvencionades. 
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de 
l'actuació objecte del conveni. 

• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de 
facilitar el treball conjunt i en xarxa. Per assolirà questa finalitat, l'Ajuntament, destinarà els 
serveis propis, coordinats des de la Regidoria d’Atenció Externa, Cultura, Mercats i Fires per a 
efectuar el seguiment i la coordinació de les accions comunes. 

La Comissió de seguiment estarà integrada per :  

Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:  

Regidor/a de l’Àrea de Cultura. 
Coordinador/a de l’Àrea de Cultura. 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:  
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part de l’entitat. 
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza. 

 

SISENA.- Obligacions de l’entitat beneficiària. 
 

Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 
17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents obligacions 
específiques: 

 
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat. 

2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol 

circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels 
requisits exigits per a la concessió de la subvenció. 

3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions 

exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina 

la concessió. 

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.  

6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació 

mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els 

estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la 

concessió. 

7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.  

8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també 

a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En 

el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la 

informació que els sigui requerida. 
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9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 

documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 

finalització del termini de presentació de les justificacions. 

10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació 

la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a 

l’efecte de fer-les públiques. 

11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a 

la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions. 

 

SETENA.- Lliurament de bestretes. 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària, l’Alcalde o 
per delegació la Junta de Govern podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat del total o 
parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir 
garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al compte indicat per l’entitat 

beneficiària. 

En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es 
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  

A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació d’aquestes 
obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint  d’aportació les corresponents certificacions. 

Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable. 

Per autoritzar la bestreta, l’entitat beneficiària, haurà d’haver justificat degudament l’execució de 

les activitats de l’anualitat anterior.  
 
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 

VUITENA.- Justificació de la subvenció. 

 
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia 
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte de 
la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és 
consumidor final i se’l pot deduir.  

Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades a 
partir del primer dia de l’any.  

En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model 
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:  

1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar. 

2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la 

col·laboració de l’Ajuntament. 

3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà: 

- Els cost total de les activitats subvencionades. 

- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i 

altres subvencions . 
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- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de l’entitat 

beneficiària.  

- Comprovant de pagament de les factures presentades. 

- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data 

emissió i data de pagament.  

4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de 

l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes 

des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de 
la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Mollerussa.  

Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a 
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, l’entitat beneficiària en el moment de 
presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.  

L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la 
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord 

d’aprovació de la justificació de l’activitat.  

 
NOVENA.-  Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 

comunicarà a l’entitat beneficiària la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons 

correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
DESENA.- Denúncia o modificació del conveni.  
 

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord. 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà 
de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió 

de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la 

resolució del mateix.  
 
ONZENA.- Resolució del conveni.  

 
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:  
 

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants 

de l’acord.  
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c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 

conveni. 

d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.  

 
 DOTZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.  
 

L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament 
de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que l’entitat beneficiària 
incompleixi les obligacions derivades del mateix.  

En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article 70.3 

del reglament general de subvencions. 
 

 TRETZENA.- Reintegrament.  
 
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el 
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general de 
subvencions. 

 
CATORZENA.- Publicitat 

 
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció concedida, 
es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.   

 
Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys – Grup dels 50, mitjançant la signatura 

d’aquest conveni, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en  la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
i demès normativa d’aplicació, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació 
de la subvenció objecte d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol 
responsabilitat derivada del seu incompliment per part de l’entitat beneficiària.  

Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades personals 

aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en  la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, i demès normativa d’aplicació. 
 
 SETZENA.- Jurisdicció. 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al 

compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
 DISSETENA.- Durada del conveni. 
 
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 

2022. 
 

 DIVUITENA.- Normativa d’aplicació.  
 
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les normes 
reguladores de l’atorgament de subvencions previstes a les bases d’execució del Pressupost 
General de l’Ajuntament per a l’exercici 2022.  Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions; el Reglament de desplegament d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 

887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
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Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 179/1995, de 18 de juny.  

 
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt 

indicat. 

 
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA   MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 

50 ANYS – GRUP DELS 50”              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

17.7.- PRP 2022/1110 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I 
MOLLERUSSA COMERCIAL - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA QUE TÉ 
PER OBJECTE LA MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT 
ASSOCIATIU DELS OPERADORS COMERCIALS I DE SERVEIS. 
 
Es dóna compte del Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i Mollerussa Comercial – Associació 
de Comerciants de Mollerussa que té per objecte la millora del teixit comercial urbà i el foment 

del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 
 
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la promoció del comerç local, la promoció 
econòmica, la dinamització comercial i la col·laboració amb les entitats del municipi en els termes 
previstos en la normativa local. 
 

Vist l’informe de l’Àrea inclòs en l’Expedient 1374-36-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 118/2022, de data 2 de setembre de 2022. 

 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2007/2022, de data 10 de novembre de 2022. 

 
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 
conveni, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret 
de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I MOLLERUSSA COMERCIAL - 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest 
acord. 
 
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i Mollerussa Comercial – 
Associació de Comerciants de Mollerussa d’acord amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2022   14.4314.4800024         12.500,00 € 
 

Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 

menester, per al desplegament d’aquest acord.  
 
Quart. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público). 
 

Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a 
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència 
de l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
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Sisè. Notificar el present acord a Mollerussa Comercial – Associació de Comerciants de 
Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

 
 
 

ANNEX 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I MOLLERUSSA COMERCIAL - 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA  QUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA 

DEL TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS 
COMERCIALS I DE SERVEIS. 

 

A Mollerussa, novembre de 2022 

 
REUNITS 

 

D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, com a Alcalde en nom i representació de 
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

I d'una altra part, C.,M., A., representant de l'entitat MOLLERUSSA COMERCIAL - 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA amb CIF G-25245390 l'objecte social del qual 
és la representació, gestió i foment dels interessos comuns dels associats, industrials i 
professionals establerts a Mollerussa, i autoritzat per subscriure el present Conveni segons 
acredita documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 

necessària per a aquest acte, i lliurement: 

EXPOSEN 

 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ DEL 

COMERÇ LOCAL, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, la dinamització comercial i la col·laboració amb les 
entitats del municipi. 

SEGON. El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la 
participació activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com 
dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. 

TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament 

comercial, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en 
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit 
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l'àmbit del comerç urbà de 
Mollerussa. 

QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les 
actuacions portades per l’associació de comerciants de Mollerussa, en la millora de l'activitat 
envers el manteniment, consolidació i millora de l'oferta comercial. 

CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social LA 
REPRESENTACIÓ, GESTIÓ I FOMENT dels interessos comuns dels associats, industrials i 
professionals establerts a Mollerussa. 

SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 31 de març de 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

2022, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 14 4314 4800024 subvenció nominativa 
MOLLERUSSA COMERCIAL - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA (12.500€)  

SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: 

El finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el 
foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 

VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament en 
els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els convenis i en la normativa 
reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista nominativament, aquella en què 
almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de 

despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament 
en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser 
congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.”. 

NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció 

nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es 
disposa a la Llei General de Subvencions. 

DESÈ. Que l’entitat beneficiària declara que compleix amb tots els requisits necessaris per 
tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el 

contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels 

convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del 
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris. 

Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts 

acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents  

CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- Objecte del conveni. 

 En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l’objecte de la subvenció és el 
finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment 
del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 

SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.  
 

 I.-  Actuacions objecte de la subvenció.  
 

A continuació s’enumeren i es descriuen, cadascuna de les activitats que s’han portat, o es 

portaran a terme, durant l’any 2022, en el marc de la millora del teixit comercial urbà de 

Mollerussa, amb especificació dels projectes, i la determinació de les despeses a la que es destina 

el finançament, conforme allò que preveu l’article 5 de l’Ordenança Reguladora de la concessió de 

subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa: 

DENOMINACIO ACTIVITAT 
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Mercat de Rebaixes d’hivern 

Gimcana lingüística “Ai, quin embolic” 

Mercat de Festa Major 

Open Night 

Mercat de Rebaixes d’Estiu            

Mercat Fora Stoks  

Shop & Music 

Campanya de tardor 

Mercat de Santa Llúcia   

Campanya de Nadal 

Estructura i Gestió 

 
TOTAL DESPESA PREVISTA:        22.500€ 

 
En document Annex s’incorpora MEMÒRIA de les activitats a realitzar. 

 
II.- Previsió de costos 
 
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció importa la quantitat 
de 22.500,00€.   

 

TERCERA.-  Quantia de la subvenció.  
 

L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà a MOLLERUSSA 
COMERCIAL - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA 12.500,00 €. 

 
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 14.4314.4800024 subvenció nominativa 
MOLLERUSSA COMERCIAL - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA.  

 
QUARTA.-  Compatibilitat amb altres ingressos.  
 

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, 

en els termes que determinin els seus instruments reguladors. 
 
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa  en cap cas pot ser de tal 
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de l’activitat subvencionada. 

 
CINQUENA.- Comissió de seguiment 

 
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents: 

• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi 
Ajuntament, i en la que es detalli: 

L'activitat efectivament realitzada. 
El cost total de les activitats subvencionades. 
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de 
l'actuació objecte del conveni. 
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 Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de 
facilitar el treball conjunt i en xarxa. Per assolir aquesta finalitat, l'Ajuntament, destinarà 
els serveis propis, coordinats des de la Regidoria de Promoció Econòmica per a efectuar el 
seguiment i la coordinació de les accions comunes. 

 
La Comissió de seguiment estarà integrada per: 

 
Representant/s de l’Ajuntament de Mollerussa:  
Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa (Cap de Comunicació-Alcaldia) 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:  

President de l’Entitat. 
 
SISENA.- Obligacions de l’entitat beneficiària 

 
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 
17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents obligacions 
específiques: 

 
12. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat. 
13. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol 

circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels 
requisits exigits per a la concessió de la subvenció. 

14. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions 

exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina 
la concessió. 

15. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
16. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.  
17. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació 

mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els 

estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la 
concessió. 

18. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.  
19. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també 

a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En 
el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la 
informació que els sigui requerida. 

20. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

21. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació 
la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a 
l’efecte de fer-les públiques. 

22. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a 
la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions. 
 

SETENA.- Lliurament de bestretes. 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de 

subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud Prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’Alcalde o per delegació la Junta de Govern podrà autoritzar una bestreta o 
pagament avançat del  total o parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, 
sense necessitat de constituir garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al 
compte indicant per l’entitat beneficiària. 

En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es 
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
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A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació d’aquestes 
obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint  d’aportació les corresponents certificacions. 

Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.  

Per autoritzar la bestreta, l’entitat beneficiària, haurà d’haver justificat degudament l’execució de 

les activitats de l’anualitat anterior.  
 
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 

VUITENA.- Justificació de la subvenció. 

 

Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, prèvia justificació de la despesa 
per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte de la subvenció. L’IVA dels 
justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot 
deduir.  

Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades a 
partir del primer dia de l’any.  

En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model 
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:  

1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar. 

2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà: 

- Els cost total de les activitats subvencionades. 

- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i 

altres subvencions . 

- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de l’entitat 
beneficiària.  

- Comprovant de pagament de les factures presentades. 

- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data 

emissió i data de pagament.  

4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de 
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes 
des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de 
la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003 de 17 

de novembre, General de Subvencions. 

Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Mollerussa.  

Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a 
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, l’entitat beneficiaria en el moment de 
presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.  

L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la 

reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord 
d’aprovació de la justificació de l’activitat.  
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NOVENA.-  Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a l’entitat beneficiària la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 

l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons 
correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 

obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
DESENA.- Denúncia o modificació del conveni.  
 

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord. 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà 
de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió 

de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la 
resolució del mateix.  

 
ONZENA.- Resolució del conveni.  

 
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:  

 
e) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants 

de l’acord.  
g) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 

conveni. 
h) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.  

 
 DOTZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.  
 

L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament 
de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que l’entitat beneficiària 
incompleixi les obligacions derivades del mateix.  

En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article 70.3 

del reglament general de subvencions. 
 
 
 TRETZENA.- Reintegrament.  
 
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el 

procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general de 
subvencions. 

 
CATORZENA.- Publicitat 

 
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció concedida, 
es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
QUINTZENA.- Règim de protecció de dades.   
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MOLLERUSSA COMERCIAL - ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA, mitjançant la 
signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en  
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, i demès normativa d’aplicació, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i 

justificació de la subvenció objecte d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de 
qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part de l’entitat beneficiària.  

Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades personals 
aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en  la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, i demès normativa d’aplicació. 

 
 SETZENA.- Jurisdicció. 

 
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al 
compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
 DISSETENA.- Durada del conveni. 

 
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 
2022. 
  

DIVUITENA.- Normativa d’aplicació.  
 
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les normes 

reguladores de l’atorgament de subvencions previstes a les bases d’execució del Pressupost 
General de l’Ajuntament per a l’exercici 2022.  Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions; el Reglament de desplegament d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per 

Decret 179/1995, de 18 de juny.  
 
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt 

indicat. 

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA   MOLLERUSSA COMERCIAL - ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE MOLLERUSSA              

 

 

ANNEX 

 

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR 

 
A continuació s’enumeren i es descriuen, cadascuna de les activitats que s’han portat, o es 
portaran a terme, durant l’any 2022 en el marc de la millora del teixit comercial urbà de 
Mollerussa. 
 

- MERCAT DE REBAIXES D’HIVERN (5 de febrer) 

Un mercat per ajudar a liquidar els articles de rebaixes.  

 

- GIMCANA LINGÜÍSTICA “AI, QUIN EMBOLIC” (del 25 de març al 25 d'abril) 

Desena edició d’aquesta gimcana que promociona els nostres comerços a través de la 
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llengua. Hi participen les escoles de Mollerussa, amb l'objectiu d'apropar els joves a 

conèixer el nostre comerç alhora que aprenen la nostra llengua. 

 

- MERCAT DE FESTA MAJOR (21 de maig) 

Aprofitant la Festa Major, es realitza un mercat per a promocionar la temporada.  

 

- OPEN NIGHT (1 de juliol) 

La gran festa de les rebaixes amb espectacles i música per dinamitzar restauració i 

comerç amb una obertura especial de les botigues de les 00.00 a les 3.00 de la matinada. 

 

- MERCAT DE REBAIXES D'ESTIU (6 d'agost) 

Mercat per poder vendre els articles de rebaixes. 

 

- MERCAT FORA STOKS (4 de setembre) 

Un mercat on els associats en diumenge podran muntar la seva parada al pavelló firal i 

vendre el màxim d’articles d’altres temporades. 

 

- SHOP & MUSIC (24 de setembre) 

Combinació de música i comerç per a dinamitzar restauració i comerç. Les botigues poden 

treure els seus productes al carrer amb taules, burros, maniquins per tal de promocionar 

els seus articles i a més a més ambientat amb música als carrers amb grups locals per a 

dinamitzar bars i restaurants associats. 

 

- CAMPANYA DE TARDOR (del 10 d'octubre al 30 de novembre) 

Campanya publicitària per donar marca a Mollerussa. Promocionarem els nostres 

establiments, a través d’una campanya de publicitat per donar a conèixer la qualitat del 

nostre comerç i les avantatges de comprar a la nostra ciutat. 

 

- MERCAT DE SANTA LLÚCIA (10 de desembre) 

Un mercat nadalenc a la pl. de l'Ajuntament, amb diferents activitats per tal de 

dinamitzar les vendes. 

 

 

- CAMPANYA DE NADAL (del 12 de desembre al 5 de gener) 

Campanya amb diferents activitats per tal de dinamitzar les vendes nadalenques. Tenim 

previst llogar un trenet, espectacle del Caga tió, tallers infantils, sortejos,... activitats en 

les que hi podran gaudir tots aquells els que realitzin les compres als establiments 

associats. 

 

- ESTRUCTURA I GESTIÓ (anual) 

Per dur a terme totes les activitats necessitem d’una infraestructura. Tenim un local en 

lloguer com a punt d’informació a peu de carrer, una secretària que dur a terme totes les 

activitats, despeses de gestoria,... totalment imprescindibles per gestionar l’associació. 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-tres minuts, 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, el Secretari acctal., que en dono fe. 


