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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 15 de desembre 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. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. 
Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la Regidora Sra. Ana Maria Carné Baiget. 
 
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 2022/1210 EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

INICIAT PER  SRA. S.M., M. EXPEDIENT  NÚM.  1362-18-2019 
 
Fets 

1.En data 10 de juliol de 2018, la Sra. S.M., M. va presentar reclamació de responsabilitat 

patrimonial, amb registre núm. 2018/6256, pels fets ocorreguts el 16 de juliol de 2017 a les 18.45 

hores, a la piscina municipal descoberta, en què una tanca metálica li va caure a sobre. 

 

2. Amb data 08 de març de 2022, va tenir entrada 2021/2911 al Registre electrònic de l’Ajuntament 
documentació justificativa següent: 
 - DOC 1. Sol·lictud, en imprès de la Piscina Municipal de data 17-7-2017.  

 - DOC 2. Informe d’assistència urgent (19:50h). CAP Mollerussa. Data 16-07-2017. 

Diagnòstic: “cervicàlgia”. Cura: Collaret cervical 4 dies i retirar; i medicació. Prescripció de 
RX.  

- DOC 3. Informe ICS, NOTES SEGUIMENT 16 juliol 2017. Amb antecedents de “cervicalgia” 
previs.  Recomana 4 dies collaret cervical i retirar. Pauta RX i medicació. 
NOTES SEGUIMENT 17 juliol 2017, Valoració resultat RX (radiografia) Resultat: RX columna 
cervical: rectificació de la curvatura cervical fisiològica. Pauta: mantenir el mateix tractament 

d’ahir.  
- DOC 4. Informe clínic. Data 11-04-2018.  “va seguir tractament amb collaret de descàrrega 

durant 10 dies i tractament amb antiinflamatoris durant 3 setmanes, amb milloria lenta 
però paulatina i completa.” 

-  

3. En data 20 d’octubre de 2022 per Alcaldia es va decretar la rectificació de l’error material patit 

en el decret d’Alcaldia Núm. Resolució 2021/787 de 22 d’abril de 2021, dictat en aquest expedient, 

en el sentit que on deia “DESISTIDA”, ha de dir “DESESTIMADA”.  

Aquesta resolució va ser notificada a la Sra. S.M., M., així com al seu representant el Sr. S.P., A. 

en data de 21 d’octubre de 2022 i 24 d’octubre de 2022 respectivament.  

 

L’esmentat Decret de l’Alcaldia Núm. Resolució 2021/787 fonamenta en el punt 6è respecte la 

manca d’acreditació de l’import de la indemnització reclamada:  
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“Per tant, en cap moment s’acredita, com diu l’advocat, “que les lesions produïdes són 3 setmanes 

de baixa com consta en document 4 de la reclamació, es reclama 1.050 euros per dies de baixa” 

. Recordem que no existeix ni part de baixa ni part d’alta mèdica. L’informe clínic (11-04-2018) 

diu “tractament amb antiinflamatoris durant 3 setmanes”.  

En conclusió, no existeix cap part de baixa, ni d’alta mèdica. La valoració de la indemnització no 

queda justificada (inexistent).”  

4.En data de 21 de novembre de 2022 l’advocat S.P., A. va presentar recurs de reposició contra el 

Decret de l’Alcaldia que desestima la reclamació patrimonial, demanant  que s’admeti la reclamació 

patrimonial  sol.licitada i que s’indemnitzi a la Sra.  S.M.  en la quantia de 1050,00 euros.  

 

5. En datà de 23 de novembre de 2022, el Jutjat del Contenciós Adminsitratiu núm. 1 de Lleida  va 

resoldre per sentència el  recurs administratiu interposat  per la Sra. S.M., S. en la que en el seu 

fonament jurídic SEGON, estableix:  

En segundo lugar, por la parte recurrente  se ha recurrido el Decreto de fecha de 22 de abril de 

2021 que ha sido objeto de modificación por Decreto de fecha de 20 de octubre de 2022, 

procediéndose a la rectificación del mismo en el sentido que en lugar de tenir por desistida a la 

recurrente de la reclamacion efectuada, se rectifica en el sentido de tener por desestimada la 

reclamación patrimonial efectuada por la parte recurrente.  

Acordant la pèrdua sobrevinguda de l’objecte respecte les pretensions sol.licitades per la recorrent,i 

desestimant la  concurrència de l’aplanament   demanat per la recorrent, i desestimant les seves 

pretensions.  

Fonaments de dret  

I.- Interposició de recurs de reposició. 

 

 L’art. 123 i 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, estableixen que “Los actos administrativos que pongan fin a la vía 

administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 

hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso”. 

 

 II.- Els requisits de responsabilitat patrimonial de l’Administració. 

La pretensió indemnitzadora interposada per la presumpta concurrència d’una suposada 

responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Mollerussa s’empara a l’art. 106.2 de la Constitució 

e 1978, en disposar que: 

"Els particulars, en els termes establerts a la Llei, tindran dret a ser indemnitzats per tota lesió que 

pateixin en qualssevol dels seus béns i drets, llevat d’en els casos de força major, sempre que la 

lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.” 

En els mateixos termes s’expressa l’article 174 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 -TRLMRLCC-. 

 

La previsió constitucional esmentada està desenvolupada als articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP- i concordants de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-, així 

com els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
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administracions públiques de Catalunya -LRJPAPC- 

 

D’acord amb la legislació aplicable, la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora i la jurisprudència 

dels tribunals, per tal que es pugui reclamar responsabilitat patrimonial a l’Administració i, per tant, 

la persona perjudicada tingui dret a ser indemnitzada de tota lesió que pateixi en qualsevol dels 

seus béns i drets, és necessària la concurrència de determinats requisits , que són, en síntesi: 

l’existència d’un dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat que el perjudicat no tingui 

l’obligació de suportar i que hi hagi una relació de causalitat entre el funcionament, normal o 

anormal, dels serveis públics i el fet constitutiu del dany, excepte els casos de força major. 

Ara bé, no tots els accidents pel fet d’haver-se produït en bens de titularitat pública, han de ser 

responsabilitat de l’Administració, atès que “la responsabilitat objectiva no converteix 

l’Administració Púbica en una asseguradora universal  de tots els riscos” (dictàmens de la Comissió 

Jurídica Assessora 82/2009, 175/2012, 421/2012, 290/2013, 76/2015 i 140/2017 i jurisprudència 

diversa, entre la qual destaca la Sentència del Tribunal Suprem de 5 de juny de 1998:“la prestación 

de un servicio público por la Administración y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura 

material no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las 

Administraciones Públicas conviertan a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con 

el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda 

producirse con independencia del actuar del administrado, porque de lo contrario, aquél se 

transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”. 

A més, l’Administració quedarà exonerada, tot i que la seva responsabilitat patrimonial sigui 

objetiva, quan és la conducta del perjudicat o d’un tercer l’única determinant del dany produït tot 

i que el funcionament del servei públic no hagi estat el correcte (sentències del Tribunal Suprem 

de data 21 de marzo, 23 de maig, 10 d’octubre i 25 de novembre de 1995; 25 de novembre i 2 de 

desembre de 1996; 16 de novembre de 1998; 20 de febrer i 13 de març de 1999; 15 d’abril i 9 de 

maig de 2000)  

De manera que, la càrrega de la prova, recau en aquell que la planteja, que és qui ha d’acreditar, 

la relació causal, els danys patits i l’avaluació econòmica (STSJ de Catalunya de 8 de febrer de 

2012 és molt explícita:"Cabría añadir que en todo caso, la carga de la prueba corresponde a quien 

reclama, en este caso los actores, sin que se puedan limitar a invocar el carácter objetivo de la 

responsabilidad." També els dictàmens de la Comissió Jurídico Assessora núm. 327/2018, 13/2019 

i 49/2019, entre d’altres. I preceptes processals bàsics i màximes tradicionals, com l'article 217 de 

la Llei d'Enjudiciament Civil que atribueix a la part actora la càrrega de provar la certesa dels fets 

que al·lega, materialitzant l'onus probandi que conté el vell aforisme: "afirmanti incumbit 

probatio"). 

 

-. De la documentació aportada per la sol.licitant,  no queda acreditada la valoració econòmica de 

la pretensió, doncs si bé si aporta justificants mèdics referents a la patologia de la que va ser  

tractada la Sra. S.M., M., no s’aporta cap documentació relativa a la baixa mèdica de la Sra M.,  ni  

tampoc de l’alta mèdica. Per tal  la valoració econòmica  en import de 1050,00 euros no queda 

acreditada. 

 

-. De la documentació incorporada a l’expedient, en concret de la sentència de data de 23 de 

novembre de 2023, es fa palès que la sol·licitud de reclamació patrimonial  presentada per la Sra. 

S.M., M. ja va ser resolta  per  Decret de data de 22 abril de 2021  i rectificat per posterior Decret 

de 22 d’octubre de 2022,  que desestima  la sol·licitud  presentada.  
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Per tot l’exposat, emeto INFORME per tal que s’adopti la següent proposta. 

 

Es DESESTIMA EL RECURS DE REPOSICIÓ interposat per l’advocat S.P., A. per falta d’objecte, 

donat que la reclamació presentada ja va quedar resolta per Decret d’Alcaldia Núm. Resolució 

2021/787 de 22 d’abril de 2021. 

  

Es reitera la DESESTIMACIÓ de la sol.licitud de responsabilitat patrimonial  presentada per la 

Sra.S.M., M. donat la no acreditació de la quantificació econòmica de la pretensió,   que esdevé 

inexistent.  

 

Atès que, no s’acredita la relació causa-efecte en els danys soferts per part de la Sra.  S.M., M.  no 
procedeix indemnitzar d’acord amb allò que preveu l’article 32 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre 
de Regim Jurídic del Sector Públic 

 
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- No reconèixer l’existència d’una relació causa-efecte en els danys soferts per la Sra. S.M., 
M. 
 
Segon.- Desestimar la quantia indemnitzatòria sol·licitada. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. S.M., M. així com a l’advocat  S.P., A.  amb oferiment dels 
recursos adients. 
 
3. PRP 2022/1213 RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL PROPOSTA 2022/1186 ACTES 

URBANÍSTICS  
 

Fets 
 
En data 01 de desembre de 2022 la Junta de Govern d’aquest Ajuntament va adoptar l’acord que 
es transcriu a continuació: 

 
Dades de l’expedient: 

Expedient: 2410-154-2022  
Interessat: G.T., R. 
Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
Emplaçament: CARRER FERRAN PUIG 13 1-1 
Ref. cadastral: Urbana 4508607CG2140N0004TB 

Havent estat detectat un error material en la transcripció de les dades de l’expedient. 

Fonaments de dret 
De conformitat amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i l’art. 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 

i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,  

 

En ús de les facultats legalment atribuïdes i vistos els informes corresponents, ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar la rectificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 01 de desembre de 

2022 en els següents termes: 

Dades de l’expedient: 
Expedient: 2410-154-2022  
Interessat: G.T., R. 
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Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
Emplaçament: CARRER FERRAN PUIG 13  3-1 
Ref. cadastral: Urbana 4508607CG2140N0008OQ. 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a recaptació municipal per a l’emissió 
de les corresponents liquidacions tributàries. 

 

4. PRP2022/1214 RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL PROPOSTA 2022/731 ACTES 
URBANÍSTICS  

 
Fets 
 

En data 07 de juliol de 2022 la Junta de Govern d’aquest Ajuntament va adoptar l’acord que es 

transcriu a continuació: 
 

Dades de l’expedient: 
Expedient: 2410-97-2022  
Interessat: R.S., J. 
Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
Emplaçament: CARRER MONTSEC, 8 4-1 

Ref. cadastral: Urbana 5211709CG2151S0172XU 

Havent estat detectat un error material en la transcripció de les dades de l’expedient. 

Fonaments de dret 
De conformitat amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i l’art. 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 

i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,  
 

En ús de les facultats legalment atribuïdes i vistos els informes corresponents, ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar la rectificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 01 de desembre de 
2022 en els següents termes: 

Dades de l’expedient: 
Expedient: 2410-97-2022 
Interessat: R.S., J. 
Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
Emplaçament: CARRER MONTSEC, 8 4-1 

Ref. cadastral: VIVENDA 5211709CG2151S0413DZ 

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a recaptació municipal per a l’emissió 
de les corresponents liquidacions tributàries. 

5. PRP2022/1222 ACTES URBANÍSTICS 

 

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

la Regidoria de Planificació Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
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Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al llistat que 
es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, 
havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el seu cas, 

s’especifiquen singularment.  
 

 
*************************************************** 
 
 
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat 
que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de propietat 
i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i 

les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 
 
A)Expedient: 2410/173/2022  

Titular: CONGREGACIÓ DELS GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES 

– LA SALLE 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 28.386 € 

Emplaçament: Carrer FERRER I BUQUETS 17 

Ref. cadastral: Urbana 4411814CG2141S 0001 IL 

 

 
A)Expedient: 2410/218/2021  

Titular: M.F., R. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 9.269,04 € 

Emplaçament: Carrer DEL TOSSAL BLANC 32 

Ref. cadastral: Urbana 3601760CG2130S 0001 SZ 

 

 
 

A)Expedient: 2410/219/2021  

Titular: R.A., M. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.514,08 € 

Emplaçament: Carrer DEL SEGRIA 21 

Ref. cadastral: Urbana 4198104CG2049N0001ER 

 

A)Expedient: 2410/226/2022 

Titular: F.P., J. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 3.710,00 € 

Emplaçament: carrer LA MALLOLA 18 

A)Expedient: 2436/91/2022  

Titular: M. I J. GRUAS, S.A. 

Descripció:   OBRES I INSTAL·LACIONS D'UN LOCAL PER AL SERVEI DE 

REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE SALUT MENTAL, SRC 

MOLLERUSSA 

Pressupost: 287.242,47 € 

Emplaçament: Carrer Ferrer i Busquets, 96 

Ref. cadastral: 4910103CG2141S0001QL 
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Ref. cadastral: Urbana 44313701CG2141S0001QL 

 

 

A)Expedient: 2410/229/2021  

Titular: P.A., J.M. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 2.710,00 € 

Emplaçament: Carrer DEL TOSSAL BLANC 5, 

Ref. cadastral: 4099424CG2049N0001HR  

 
 

A)Expedient: 2410/248/2021  

Titular: T.O., S. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.989,56 € 

Emplaçament: Carrer TARRAGONA 23 

Ref. cadastral: Urbana 4503726CG2140S0001YW 

 

 
A)Expedient: 2410/207/2022  

Titular: M.H., S. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.361,03€ 

Emplaçament: C/ VILANOVA DE BELLPUIG, 10 

Ref. cadastral: Urbana 4099405CG2049N0001FR 

 

 
 

*********************************************************** 
 
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis 
existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no 

relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les mesures 
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres, en 
virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre 
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, 
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la 
transició a una nova normalitat.  
 

Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es disposa 
en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 9.332,11€. 

 
6. PRP2022/1133 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE 

PRIVAT DE PATROCINI PUBLICITARI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A LA SRA. 
ARES LAHOZ RUBIO PILOT D’AUTOCROSS DE L’ESCUDERIA DE MOLLERUSSA. 

 

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de patrocini publicitari de l’Ajuntament 
de Mollerussa a la sra. L.R., A., pilot d’Autocross de l’Escuderia de Mollerussa. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert als 
articles 17 i el 26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 79341400-0 “Servicios de campañas de 

publicidad” establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 
2007. En conseqüència, la preparació i adjudicació del contracte està sotmesa al règim jurídic 
establert per les seccions 1a i 2a del Capítol I el Títol I del Llibre Segon de la LCSP i els seus efectes, 
modificació i extinció al dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la mateixa llei.  
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 

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

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

 
Vista la proposta de patrocini presentada per part de L.R., A. amb el CIF: xxxxxxxxx, la qual 
declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les 
prestacions objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP. 

 
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 contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR l’expedient de contractació del CONTRACTE PRIVAT DE PATROCINI 
PUBLICITARI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A LA SRA. ARES LAHOZ RUBIO PILOT 

D’AUTOCROSS DE L’ESCUDERIA DE MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la despesa 
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 
220220016374. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de  L.R., A. amb  CIF 
xxxxxxxxx en el termes que es descriuen seguidament: 

 
▪ La retribució del contracte: 8.000,00 € (EXCEMPT D’IVA). 

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

▪ Termini d’execució/durada del contracte: 

 
La durada del contracte serà durant l’any 2022. 
 
 

▪ Pròrroga del contracte i revisió de preus:  
 
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per 

aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

▪ Formalització del contracte:  

 
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació 
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva 

existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP. 
 
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
7. PRP2022/1203 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ 

DEL PAVIMENT DEL CARRER CAMÍ D’ARBECA. 
  
L’objecte de la present contractació és la reparació del paviment del carrer Camí d’Arbeca en el 
tram comprès entre la cruïlla del carrer Sant Antoni i el carrer Tarragona. 
 
Els treballs consistiran en: 

 

• Fresat de calçada i encaixos de carrers adjacents amb transport a l'abocador.  
• Subministrament, transport, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent (M.B.C.) 

tipus AC 16 Surf BC 50/70 amb un gruix de 5 cm. i p.p. de regs inclosa. 
• Repintat de senyalització vial existent amb pintura blanca 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò establert 

a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). La 
codificació CPV del contracte és la 45233200-1 “Trabajos diversos de pavimentación” que estableix 
el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 

justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 

d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les obres. 

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

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF A25012386, el qual es considera per part de 
l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa acredita que disposa 
de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte 
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la 

REPARACIÓ DEL PAVIMENT DEL CARRER CAMÍ D’ARBECA. Simultàniament,  autoritzar la 
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. 

operació: RC. 220220019080. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el  CIF:A25012386 en els termes que es descriuen 
seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  26.280,73 € (21% IVA inclòs). 
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El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent. 

▪ Termini d’execució:  
 

Els treballs s’executaran en el termini en 3 dies.  
 

▪ Supervisió de les obres:  
 
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.  
 

▪ Seguretat i salut en el treball:  
 

L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria de 
seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent. 
 

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

 
▪ Formalització del contracte:   

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

 

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

Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i donar-
ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
8. PRP2022/1204 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ 

AVINGUDA JAUME I. 
  

L'objecte d'aquest pressupost és la reparació del paviment de l’Avda. Jaume I, concretament en el 
lateral sud de l’Avinguda comprès entre la rotonda de la Ronda Ponent i l’Avda. Ermengol V, del 
municipi de Mollerussa. 

Els treballs consistiran en: 
 

• Fresat de calçada i encaixos de carrers adjacents amb transport a l'abocador.  
• Subministrament, transport, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent (M.B.C.) 

tipus AC 16 Surf BC 50/70 amb un gruix de 5 cm. i p.p. de regs inclosa. 
• Repintat de senyalització vial existent amb pintura blanca. 

 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò establert 
a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). La 
codificació CPV del contracte és la 45233200-1 “Trabajos diversos de pavimentación” que estableix 
el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 

d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 
d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les obres. 

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

 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF A25012386, el qual es considera per part de 
l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa acredita que disposa 
de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte 
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 

En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la 
REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE L’AVINGUDA JAUME I. Simultàniament,  autoritzar la despesa 
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. operació: 
RC.220220019079. 
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU amb el  CIF: A25012386  en els termes que es descriuen 
seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  12.804,03 € (21% IVA inclòs). 

 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la forma 

contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent. 
 

▪ Termini d’execució:  
 
Els treballs s’executaran en el termini de 3 dies.  
 

▪ Supervisió de les obres:  
 
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.  
 

▪ Seguretat i salut en el treball:  

 

L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria de 
seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent. 
 

▪ Pròrroga del contracte i revisió de preus: 
   
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per 

aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

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

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

 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i donar-
ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

 
9. PRP2022/1211 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES DE 

PAVIMENTACIÓ APARCAMENT CRUÏLLA CARRER COMERÇ AMB CARRER SANT 
ISIDORI. 

  
L’objecte de la present contractació és la pavimentació amb un reg asfàltic i posterior pintura de 
les places d’aparcament de la parcel·la que s’està utilitzant com aparcament d’ús públic a la cruïlla 
dels carrers Comerç amb Sant Isidori, en el municipi de Mollerussa . 
 
Els treballs consistiran en: 
 

• Reperfilat de l’esplanada amb motoanivelladora i compactació de terres amb compactadora.  
• Subministrament, transport, estesa i compactació de M.B.C. tipus AC16 Surf B50/70 amb 

gruix de 5 cm i p.p. de regs inclosa. 
• Treballs de pintura de les places d’aparcament amb pintura blanca. 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò establert 

a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). La 
codificació CPV del contracte és la 45233200-1 “Trabajos diversos de pavimentación” que estableix 
el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 

justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 
incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 
d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les obres. 

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

d’estar certificada per part de la Intervenció de Fons.  

 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF A25012386, el qual es considera per part de 
l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa acredita que disposa 
de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte 
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 

En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents 
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ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la 
PAVIMENTACIÓ APARCAMENT CRUÏLLA CARRER COMERÇ AMB CARRER SANT ISIDORI. 
Simultàniament,  autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost 
municipal vigent. Núm. operació: RC.220220019077. 
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el  CIF: A25012386  en els termes que es descriuen 
seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  16.886,47 € (21% IVA inclòs). 

 

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent. 
 

▪ Termini d’execució:  
 
Els treballs s’executaran en el termini en 3 dies.  
 

▪ Supervisió de les obres:  
 
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.  
 

▪ Seguretat i salut en el treball:  

 
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria de 
seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent. 
 

▪ Pròrroga del contracte i revisió de preus: 

   
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per 

aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

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

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

 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i donar-

ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 

10. PRP2022/1212 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES DE FORMACIÓ 
D’UN NOU RESALT DE VELOCITAT AL CAMÍ D’ARBECA. 

  
L’objecte de la present contractació és el de realitzar un pas elevat a la calçada del camí Arbeca, 
amb asfalt en calent, segons la normativa vigent d’accessibilitat, en el municipi de Mollerussa. 

 
Els treballs consistiran en: 
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• Formació de ressalt amb una plataforma de 4 m. I les rampes de 2 m. amb un gruix de màxim 
de 10 cm. Amb M.B.B. inclou pintat del pas de vianants. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò establert 
a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). La 
codificació CPV del contracte és la 45233261-6 “Trabajos de construcción de pasos elevados de 
peatones” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 

2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 

justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 

incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP. Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 
d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les obres. 

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

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF A25012386, la qual declara que disposa de la 
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del 
contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la un 
NOU RESALT REDUCTOR DE VELOCITAT CAMÍ ARBECA. Simultàniament,  autoritzar la 
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. 
operació: RC. 220220019078. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el  CIF: A25012386  en els termes que es descriuen 

seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  3.873,21 € (21% IVA inclòs). 

 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent. 
 

▪ Termini d’execució:  
 
Els treballs s’executaran en el termini en 2 dies.  
 

▪ Supervisió de les obres:  
 

Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.  
 

▪ Seguretat i salut en el treball:  
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L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria de 
seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent. 
 

▪ Pròrroga del contracte i revisió de preus: 

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

▪ Formalització del contracte:   
 

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

 
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 
 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i donar-
ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
 

11. PRP2022/1215 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. COORDINACIÓ 
I MONITORATGE DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABES DINS L’AVENTURA 

DEL PARC DE NADAL 2022-2023. 
 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de coordinació i monitoratge de les 

atraccions mecàniques i inflables dins de l’Aventura del Parc de Nadal 2022-2023 a Mollerussa. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 

a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 92331000-2 “Servicios de 
parques de atracciones” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007, segons es desprèn de l’informe de necessitat del contracte. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 

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

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha 
estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de LLEURE QUALIA 
SCCL amb el CIF F25850421, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació 

professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix 
l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, 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 
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la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte els 
SERVEIS DE COORDINACIÓ I MONITORATGE DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I 

INFLABLES DINS L’AVENTURA PEL PARC DE NADAL 2022-2023. Simultàniament, autoritzar 
la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. 
RC 220210017805. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de LLEURE QUALIA, SCCL  
amb el CIF: F25850421 en els termes que es descriuen seguidament: 

 
▪ Serveis inclosos:  

 

✓ Formació de riscos laborals. 

✓ Coordinació i comunicació amb representants del Parc  del Nadal 

✓ Contractació sota conveni de lleure i seguretat social del monitor. 

✓ Assegurança monitoratge. 

✓ Substitució en cas de baixa. 
 
 
 

▪ La retribució del contracte:  17.718,33 € (21% IVA inclòs). 
 

      El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma  
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.  

 
▪ La durada de la prestació:   

  
La durada de la prestació del servei serà del 26/12/2022 fins el 04/01/2023. 

 

Concepte Dates Total hores 

1 Coordinador/a 22 desembre al 4 de gener 70h 

17 Monitor/a 26 desembre al 4 de gener 47h 

 
 
▪ Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

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

 
▪ Formalització del contracte:  

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

 

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació 
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de 
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
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12. PRP2022/1207 ASSABENTAT DE LA SOL·LICITUD D’INFORME MUNICIPAL DE 
REVISIÓ ANTICIPADA D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL. EXP. 2553-17-2022. 
ACTIVITAT: INDÚSTRIA DE PRODUCCIÓ DE SUCS DE FRUITA, INSTAL·LACIONS 
FRIGORÍFIQUES I INSTAL·LACIÓ DE COGENERACIÓ. EMPLAÇAMENT: CTRA. PALAU, 

KM. 1. TRAMIT INFORME MUNICIPAL. 
 
Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal en 
relació amb la sol·licitud d’informe municipal per la tramitació de revisió anticipada d’autorització 
ambiental de l’empresa Ctra. Palau, km. 1, que ha sol·licitat el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, per la tramitació de l’expedient esmentat i que es transcriuen a 

continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 

 

TITULAR:           SAT 1.596 NUFRI 

ACTIVITAT:     INDÚSTRIA DE PRODUCCIÓ DE SUCS DE FRUITA, INSTAL.LACIONS  
                        FRIGORÍFIQUES I INSTAL.LACIÓ DE COGENERACIÓ 
ANNEX:              I EPÍGRAF:  7.2b       
EMPLAÇAMENT: Ctra. Palau km 1     Mollerussa 

EXPEDIENT:       2553-17-2022       L1RA190731 

 

 

NOVA ACTIVITAT                 REVISIÓ  X                CANVI DE NOM               

 

 
En relació amb l’expedient de sol·licitud de revisió anticipada d’autorització ambiental de 
l’activitat de referència, s’emet aquest INFORME sobre tots aquells aspectes ambientals de 
l’activitat que afecten temes de competència municipal: 
- ACTIVITAT: Indústria de producció de sucs de fruita. 

- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL: 
Resolució d’autorització ambiental d’1 de setembre de 2010 (LA20090014); amb resolució 

de 2 de febrer de 2012 (L1CNS110029-LA20110141) de modificació no substancial per 
modificacions en els motors de cogeneració, caldera de recuperació i biomassa i alta del focus 
emissor associat a l’assecador de polpa; resolució de 24 de juliol de 2012 (L1CNS120185) 
de modificació no substancial per tal de realitzar millores per reduir les emissions de males 
olors de la planta depuradora consistents en el cobriment de les basses del reactor aerobi amb 
construcció d’un sistema d’aspiració i depuració amb biofiltres i instal·lació d’una nova torre de 
rentat; resolució de 3 de juliol de 2013 (L1CNS130010) de modificació no substancial de 

l’autorització ambiental per a la comercialització d’adob orgànic obtingut per tractament dels 
llots  de la EDAR pròpia i actualització de la producció de residus; resolució  de 1 d’abril de 
1014 (L1CNS130360) de modificació no substancial per nova nau de 4.000 m2 destinada a 
cambres frigorífiques per a sucs i elaboració de preparats per a bases de begudes refrescants; 
resolució de 12 de febrer de 2015 (L1CNS140295) de modificació no substancial per 
instal·lació de dipòsit de gas oil de 40.000 l, construcció de moll de càrrega de camions 

frigorífics, instal·lació de 120 tancs d’emmagatzematge de producte asèptic, nova nau 
d’emmagatzematge de bidons i nau annexa de 283 m3; resolució de 5 de març de 2018 

(L1CNS170368) de modificació no substancial per actualització de la capacitat productiva, 
consum d’aigua, residus i emissions a l’atmosfera; resolució de 8 d’octubre de 2018 
(L1CNS180181) de modificació no substancial per construcció de nova nau de cremogenats, 
canvi d’ubicació del tanc contra incendis, ampliació frigorífica i maquinària de procés; resolució 
de 22 de gener de 2019 (L1CNS180474) de modificació no substancial per construcció d’una 

nova nau de bidons i ampliació de la bodega asèptica; resolució de 9 de novembre de 2021 
(L1CNS200339) per emmagatzematge de peròxids; resolució de 13 de juliol de 2022 
(L1CNS220084) de modificació no substancial per substitució de motors de cogeneració. 

- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
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- Memòria de revisió anticipada de l’autorització ambiental redactada en data juliol de 2019. 
Annex de febrer de 2020. Annex de juliol de 2021. Annex de setembre de 2021. Annex de març 
de 2022. Annex de maig de 2022. Informe base de situació del sòl de setembre de 2022. 

- PRESCRIPCIONS A L’AUTORITZACIÓ DE CARÀCTER MUNICIPAL: 

- L’activitat s’ubica en una zona classificada com a “Zona de sensibilitat acústica baixa (C) de 
predomini del sòl d’ús industrial (C2)”. 

- L’activitat haurà de donar compliment als valors límits d’immissió sonora aplicable a l’ambient 
exterior segons ordenança municipal reguladora dels soroll i les vibracions. 

- Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran els valors límit d’immissió 
diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions 

d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del 
municipi o en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica 
determinades d’acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 

176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos, ni els valors 
fixats en l’Ordenança Municipal corresponent: 

 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7 h – 21 

h)  
Le (21 h – 23 

h)  
Ln (23 h – 7 

h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural  

50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural   52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA 
(B) 

   

(B1) Coexistència ús residencial amb activitats 

 
60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  60 60 50 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d’ús industrial 

60 60  50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 

       * Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, 
respectivament. 
- En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions i/o olors, es 

realitzaran per part de l’empresa actuacions de control a càrrec d’una Entitat Ambiental de 

Control, imposant-se aquelles mesures correctores que es considerin adients per respecte els 
límits màxims permesos per les Ordenances Municipals en les condicions de màxima capacitat 
de treball, garantint que no existeix cap possibilitat d’afectació al veïnat i al medi. 

- Les aigües residuals sanitàries de l’edifici administratiu d’oficines s’abocaran a clavegueram 
municipal amb destí final EDAR Fondarella i compliran les limitacions del Reglament dels Serveis 
Públics de Sanejament del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

 

INFORME TÈCNIC:        FAVORABLE   X               DESFAVORABLE        

 
S’informa als efectes oportuns i per tal que la Junta de Govern Local doni trasllat dels acords al 
Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la petició d’informe de l’expedient 
L1RA190731 de revisió anticipada d’autorització ambiental.” 
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13. PRP2022/1208 ASSABENTAT DE LA SOL·LICITUD D’INFORME MUNICIPAL DE 
MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL. EXP. 2553-16-2022. ACTIVITAT: FABRICACIÓ DE 
PAPER I CARTRÓ. EMPLAÇAMENT: CTRA. L-200, S/N. TRAMIT INFORME MUNICIPAL. 

 

Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal en 
relació amb la sol·licitud d’informe municipal per la tramitació de la modificació no substancial de 
l’autorització ambiental de l’empresa Ctra. L-200, s/n, que ha sol·licitat el Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per la tramitació de l’expedient esmentat i que es transcriuen 
a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 
 

TITULAR:             RDM PAPRINSA, S.A.U. 

ACTIVITAT:         FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ 
EMPLAÇAMENT:  Ctra. L-200 s/n         Mollerussa 
EXPEDIENT:        2553-16-2022 

 

NOVA ACTIVITAT                 MODIFICACIÓ  X                CANVI DE NOM               

 
En relació amb l’expedient de modificació no substancial de l’autorització ambiental per canvi del 
cremador de gas de la caldera de vapor per un cremador dual gas natural/gasoil i nou 
dipòsit aeri de gasoil, s’emet aquest INFORME sobre els temes ambientals de competència 
municipal: 

- ACTIVITAT:  
- Fabricació de paper i cartró. 
- Capacitat productiva: 147.000 t/any bobinat de cartronet i fulles de cartronet. 
- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL: Resolució d’autorització ambiental de 07.04.2021 del 

Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’activitat de fabricació de paper i cartró amb una 
capacitat superior a 20 tn/dia (exp. L1CS180756). Resolució de modificació no substancial de 

05.05.2021 per ampliació de la capacitat productiva i actualització de consums de matèries 

primeres (exp. L1CNS210083). Resolució de modificació no substancial de 02.08.2021 per 
ampliació de la capacitat d’emmagatzematge de producte acabat (exp. L1CNS210014). 
Comunicació de canvi de titularitat de 23.02.2022 (exp. L1CT210473). 

- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
- Projecte de canvi no substancial ambiental redactat per Xavier Sabaté Carnicer en data 

17.10.2022. 
- PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL: 

- L’activitat s’ubica en una zona classificada com a “Zona de sensibilitat acústica baixa (C) de 
predomini del sòl d’ús industrial (C2)”. 

- L’activitat haurà de donar compliment als valors límits d’immissió sonora aplicable a l’ambient 
exterior segons ordenança municipal reguladora dels soroll i les vibracions. 

- Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran els valors límit d’immissió 
diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions 

d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del 
municipi o en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica 
determinades d’acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 

176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos, ni els valors 
fixats en l’Ordenança Municipal corresponent: 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 
 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural  

50 50 40 
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(A3) Habitatges situats al medi rural   52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

   

(B1) Coexistència ús residencial amb activitats 
 

60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  60 60 50 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per 

sòl d’ús industrial 
60 60  50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA 
(C) 

   

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 

       * Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 
- En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions i/o olors, es 

realitzaran per part de l’empresa actuacions de control a càrrec d’una Entitat Ambiental de 
Control, imposant-se aquelles mesures correctores que es considerin adients per respecte els 

límits màxims permesos per les Ordenances Municipals en les condicions de màxima capacitat 
de treball, garantint que no existeix cap possibilitat d’afectació al veïnat i al medi.  

- Compliment de les mesures relatives a l’emissió d’olors d’acord amb la MTD 7. Evitar i reduir 
les emissions de compostos olorosos del sistema d’aigües residuals. 

- Compliment de les mesures relatives a l’emissió de sorolls d’acord amb la MTD 17. Reducció de 
les emissions de sorolls generades per la fabricació de pasta i paper. 

- Per tal de minimitzar les afectacions per soroll de l’activitat per sota dels límits màxims 

permesos per les Ordenances Municipals cal funcionar sempre amb portes i finestres tancades 
i en qualsevol cas en període estival ha d’instal·lar un sistema de climatització o renovació 
d’aire interna a l’establiment. 

- El pla d’inspeccions de l’autorització ambiental analitzarà de forma específica l’aplicació de les 
mesures anteriors d’emissió acústica i d’odorífera. 

- Compliment de les condicions de l’autorització d’abocament d’aigües residuals atorgada pel 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell amb destí final l’EDAR de Fondarella. 

 

 INFORME TÈCNIC:              FAVORABLE   X               DESFAVORABLE        

 
 
S’informa als efectes oportuns i per tal que la Junta de Govern Local doni trasllat dels acords al 
Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la petició d’informe de l’expedient 
L1CNS220370 d’autorització ambiental.” 

 
14. PRP2022/1218 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS PELS 
DIVERSOS CERTÀMENS FIRALS DE L’ANY 2023 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Roure Greoles, Director de la Fira de Mollerussa, en 
què demana autorització per a la utilització de les instal·lacions municipals, relacionats amb els 

diversos certàmens firals que s’organitzen per part del Patronat Municipal de Fires de Mollerussa 
en el decurs de l’any 2023. 
 
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Patronat Municipal Fires de Mollerussa, la utilització de les instal·lacions i 
equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica: 

 
FIRA DE SANT JOSEP: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del dia 
1 al 31 de març de 2023. 
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AUTOTRAC: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del dia 17 al 26 
d’abril de 2023. 
 

EXPOCLÀSSIC: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del dia 11 al 
20 de setembre de 2023. 
 
AUTOTARDOR - MOLLERUSSA LAN PARTY: Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari 
i Pavelló Verd, del dia 16 d’octubre al 20 de novembre de 2023. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons 

d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 
• L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i 

serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic. 
• La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat 

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

Compensació de despeses 

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

instal·lacions, equipaments o serveis. 
• Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança 

fiscal corresponent. 

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

destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 
• 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.  
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• Els responsables del Patronat s’hauran de posar en contacte amb la Regidoria d’Esports per 
coordinar-se per tal de minimitzar les afectacions als entrenaments dels clubs. 

• Pòlissa i rebut RC en vigor 
• PAU en vigor. 

• 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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 

Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 

15. PRP2022/1220 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA 
FIRA DE SANT JOSEP DE L’ANY 2023 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització per a 
la utilització de les instal·lacions i serveis municipals, amb motiu de la 150ª edició de la FIRA DE 
SANT JOSEP 2023. 
 
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització de les instal·lacions i equipaments 
municipals, per a les finalitats que s’hi indica: 
 

RECINTE PISCINES I PARC, per ubicar-hi els expositors d’automoció, des del dia 1 al 25 
de març de 2023. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència 
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• 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.  
• Els responsables hauran de vetllar que l’entrada i sortida dels cotxes es realitzi evitant el 

pas de vehicles pesats per les platges de les piscines. 
• 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 R.C. en vigor. 
• Complir amb el PAU de la Fira de Sant Josep. 
• 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. Notificar els presents acords al Director de la Fira de Mollerussa, i donar-ne trasllat als 
serveis municipals competents als efectes oportuns 

 
16. PRP2022/1205 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-17-2022 
 

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. 

 
En referència a la explotació de la zona blava de Mollerussa s’adjunta a l’expedient les següents 
liquidacions a favor de Dornier SAU: 

 
• Liquidació de l’exercici 2022, a data 31 d’octubre , per import total de 554,39 euros. 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

 

 
 
Atès que DORNIER SAU, a data 30 de setembre de 2022, té pendent d’ingressar 12.873,95 euros 
corresponent a la recaptació de l’explotació de la zona blava de Mollerussa. 

 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent de pagar les següents factures a DORNIER, SAU 

per import de 13.428,34 euros 

N. de factura Data doc. 
Import 
total 

2507015754 31/10/2022 13.428,34 

 TOTAL 13.428,34 

   
 

Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, per import total de 
12.873,95 euros. 
 
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, es proposa la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris entre DORNIER, SAU i aquest Ajuntament, 
per import total de 12.873,95 €, 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, segons el següent desglossament, 

 

 

N. de factura Data doc. Import total 
Import a 
compensar 

Import 
pendent 

2507015754 31/10/2022 13.428,34 12.873,95 554,39 

 TOTAL 13.428,34 12.873,95 554,39 

     
 
 
 

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 

 
17. PRP2022/1216 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 10/2022 
 
Vista la relació número 10/2022, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials 

de construcció, que inclou 5 expedients i que importa la quantitat de 44,33 €. 
 

MES  1a.QUINZ. 2a.QUINZ. TELPARK T. BANCARIA TOTAL Fra. Data Total Fra. Excedent Resultat AC

OCTBRE.     5.732,45 €     2.455,35 €       3.389,20 €         1.296,95 € 12.873,95 € 2507015754 31-10-22 13.428,34 € -554,39 -554,39

5.732,45 € 2.455,35 € 3.389,20 € 1.296,95 € 12.873,95 € 13.428,34 €
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La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  

Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 

18. PRP2022/1217 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ NÚM. 10/2022 

 

Vista la relació número 10/2022, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de 
construcció, que inclou 22 expedients i que importa la quantitat de 1.269,04 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  

Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés  
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.  
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 

19. PRP2022/1219 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 22/2022. 

 

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 22/2022, que inclou 20 expedients i que importa la quantitat 
6.090,38 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés  
en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.  
 
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

20. PRP2022/ 1221 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 7/2022 
 

Vista la relació núm. 7/2022 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 1 expedient i que importa 
la quantitat de 566,50 €. 
 

Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents del 
Reglament General de Recaptació. 
 

Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que s’estableix a 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que figuren 

en els expedients inclosos en la relació número 7/2022, així com la determinació del nombre de 
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quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada 
un dels expedients aprovats. 
 
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris 

beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, amb 
determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, nombre de 
quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment 
dels recursos legals adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
21. PRP2022/1223 SOL·LICITUD DE HQC DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 
Vista la instància presentada per Q.C., H. 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 de la senyora C.F., R.M.. 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 15 de juliol de 2022 va morir la senyora C.F., R.M.. 
 
En data 13 de desembre de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 

presentació de la documentació fins al dia 15 de juliol 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 Q.C., H.  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. 
 
22. PRP2022/1224 SOL·LICITUD DE JMQC DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 

 
Vista la instància presentada per Q.C., J.M. 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 de la senyora C.F., R.M.. 

 
ANTECEDENTS: 

 
En data 15 de juliol de 2022 va morir la senyora C.F., R.M.. 
 
En data 13 de desembre de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 15 de juliol 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 Q.C., J.M.  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. 

 
23. PRP2022/1227 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 8/2022 
 
Vista la relació núm. 8/2022 de devolució d’ingressos , que inclou 13 expedients i que importa la 

quantitat de 3.048,34 €. 
 
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern 
adopta els següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en la 
relació número 8/2022, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva. 
 
Segon.- Aprovar la desestimació de la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients 
inclosos en la relació número 8/2022. 
 

Tercer.- 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. 
 
Quart.-  Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones interessades 
incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals adients. 
 
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
24. PRP2022/1209 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-54-2022 
 

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

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

que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 

altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: C.P., J.M. 

Núm. targeta:  25137-2022-47-7031H 
Modalitat: Titular conductor 
Data de caducitat:  11/2032 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 

 
25. 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: 
 
25.1.- PRP 2022/1233 APROVACIÓ DESPESES.  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern l’aprovació 

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

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 422,06€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 2098 DATA 09/12/2022 RELACIÓ F/2022/827 EXP.  1657-1097-2022 29,06 €  

INF. 2125 DATA 09/11/2022 RELACIÓ F/2022/765 EXP.  1657-1025-2022 393,00 €  

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 422,06€ de 
les despeses contingudes a la relació següent: 

 

F/2022/765   393,00 €  

F/2022/827   29,06 €  

 
L’import que s’especifica en les relacions son una part  de la despesa total de la relació a la que 

corresponen. 
 

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
25.2.- PRP 2022/1234 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA I EL CIRCUIT URGELLENC SA, ANUALITAT 2023.- 
 

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Circuit Urgellenc SA per la 
utilització del Centre Cultural per a l’exhibició per part de “CIRCUSA” de pel·lícules de llargmetratge 
d’estrena i de caire comercial durant el 2023. (Exp. 1374-63-2022). 
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L’objectiu principal és la promoció cultural i donar al nostre territori, especialment la nostra ciutat, 
la possibilitat de visualitzar cinema en una sala adequada amb tots els aspectes, tècnics i 
d’acomodament. És l’única sala de cinema de la comarca adequada amb l’equipament necessari 
per projectar amb totes les garanties que un espai d’aquestes característiques requereix. 

 
Vist l’informe de l’Àrea de Cultura inclòs en l’expedient 1374-63-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 149/2022, de data 13 de desembre 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 el Circuit Urgellenc 
SA per la utilització del Centre Cultural per a l’exhibició per part de “CIRCUSA” de pel·lícules de 
llargmetratge d’estrena i de caire comercial durant el 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 al Circuit Urgellenc SA, als efectes oportuns i donar-ne trasllat 
als serveis municipals competents.  

 
“ANNEX 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CIRCUIT 
URGELLENC SA, ANUALITAT 2023 
 

 

A Mollerussa, desembre de 2022 
 
 

REUNITS:  
 
D’una banda, l’Ajuntament de Mollerussa, amb domicili social a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 
1 de MOLLERUSSA  CIF núm. ********** representat pel Sr. *********** major d’edat, amb 

DNI núm. *********, i amb qualitat d’alcalde, i que manifesta que el seu càrrec és de plena 
vigència i el faculta per a atorgar el present document, anomenant-lo en endavant “AJUNTAMENT” 
  

D’una altra, Circuit Urgellenc, SA, Societat de Responsabilitat Limitada, amb domicili social a 
Afores, s/n de 25335 PENELLES amb CIF *********,  representada pel Sr. ***********, major 
d’edat, amb DNI ********, i amb qualitat d’administrador solidari, i que manifesta que el seu 

càrrec és de plena vigència i el faculta per a atorgar el present document, anomenant-lo en 
endavant “CIRCUSA”. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb suficient capacitat legal per a atorgar el present 
conveni de les seves lliures i espontànies voluntats,  
 

EXPOSEN: 
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PRIMER.- Que “CIRCUSA” és una empresa d’exhibició cinematogràfica que té per objecte la 
distribució i la exhibició pública de llargmetratges cinematogràfics de tot tipus i d’altres productes 
audiovisuals, que compta amb els permisos i autoritzacions necessaris per tal de dur a terme 
projeccions cinematogràfiques al CENTRE CULTURAL de Mollerussa 

 
SEGON.- Que “l’AJUNTAMENT de MOLLERUSSA” està interessat que a la ciutat de Mollerussa es 
pugui tornar a veure cinema d’estrena o de caire comercial, ja que des del  tancament dels cinemes 
Urgell hi ha un buit en aquest àmbit i que disposa d’un espai, el CENTRE CULTURAL, on es podrien 
realitzar sessions de cinema. 
 

TERCER.- Que el CENTRE CULTURAL està equipat amb les infraestructures tècniques necessàries. 
 
QUART.- Que ambdues parts estan d’acord que les tasques d’exhibició cinematogràfica i 

audiovisual les dugui a terme “CIRCUSA” en qualitat d’empresa exhibidora, segons les condicions 
que s’exposen en aquest CONVENI. 
 
CINQUÈ.- Que es projectin pel·lícules que representin a tots els sectors socials i a totes les edats: 

cinema d’autor, cinema infantil, cinema en català, estrenes etc.  
L’objectiu principal és la promoció cultural i donar al nostre territori, especialment la nostra ciutat, 
la possibilitat de visualitzar cinema en una sala adequada amb tots els aspectes, tècnics i 
d’acomodament. És l’única sala de cinema de la comarca adequada amb l’equipament necessari 
per projectar amb totes les garanties que un espai d’aquestes característiques requereix. 
 
I conformes amb les intencions i objectius exposats, les parts subscriuen el present conveni 

d’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA DE CINEMA COMERCIAL d’acord amb els següents: 
 

CLÀUSULES: 
 
 
PRIMERA.-  Objecte 

 
El present Conveni té per objecte l’exhibició per part de “CIRCUSA” de pel·lícules de llargmetratge 
d’estrena i de caire comercial al CENTRE CULTURAL de Mollerussa, de manera continuada. 
 
SEGONA.-  Obligacions de les parts  
 
Per a facilitar que “CIRCUSA” pugui desenvolupar les activitats consistents en la projecció i exhibició 

de les pel·lícules, “L’AJUNTAMENT” posa a la seva disposició el CENTRE CULTURAL, situat al c/ 
Ferran Puig, 15 de Mollerussa, amb un aforament màxim de 187 espectadors i que reuneix les 
condicions tècniques necessàries per a dur a terme la projecció i exhibició pública de pel·lícules de 
cinema i d’audiovisuals. 
  
Atès que al lloc on s’hi projectaran les pel·lícules és un CENTRE CULTURAL i que “l’AJUNTAMENT” 
l’utilitza per a realitzar-hi diferents activitats culturals, els termes d’aquest conveni, no és en 

exclusiva i en qualsevol horari, sinó  només per als dies, les hores i en les condicions que per a 
l’exhibició de pel·lícules i/o productes audiovisuals s’estableixen més endavant, i que en cap cas no 
han d’afectar els altres usos i compromisos del CENTRE CULTURAL.  

 
“L’AJUNTAMENT” titular del CENTRE CULTURAL, en virtut d’aquest conveni  hi aporta, les 
instal·lacions i el seu òptim manteniment, així com la conservació i la revisió de la pantalla de 

projecció, l’equip de so, l’equip de llums, la neteja i, en general, el bon estat del CENTRE CULTURAL. 
 
“L’AJUNTAMENT” es farà càrrec de la despesa elèctrica de la sala i les despeses de manteniment i 
equips de l’espai. 
 
“CIRCUSA” aporta per a cada passi, el personal necessari per a les projeccions, la venda de les 
entrades, pel servei de bar de productes típics de cinema (crispetes, llaminadures, etc.), i per a 
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una correcta acomodació i vigilància de la sala, mentre duri l’activitat, a més de realitzar la neteja 
de les sessions de cinema que s’hi realitzin.   
 
La forma d’exhibició de les pel·lícules serà en el sistema digital. El CENTRE CULTURAL ha de tenir 

com a equipaments tècnics una pantalla de 6x3,50, un projector digital i un sistema d’amplificació 
de so professionals i tècnicament homologats amb les característiques de ressonància de la sala. 
 
L’exhibició de les pel·lícules serà oficial. Això implica que el CENTRE CULTURAL, ha d’estar donat 
d’alta com a sala d’exhibició cinematogràfica en el Registre Oficial del Departament de Cultura. En 
qualsevol cas, “CIRCUSA” haurà de complir amb la normativa que sigui aplicable. 

 
“CIRCUSA” es fa responsable de les despeses pròpies de l’activitat de cinema, com els impostos 
pertinents, despeses i costos salarials, costos dels drets d’exhibició de les pel·lícules, la logística i 

transport de les pel·lícules, la publicitat i difusió. 
 
TERCERA.- Publicitat 
 

“CIRCUSA” es compromet a difondre la realització de les activitats de projecció que són objecte 
d’aquest Conveni a través del seu gabinet de premsa i relacions públiques, i a portar a terme la 
publicitat i la divulgació en els mitjans televisius, radiofònics, premsa escrita, etc. tant a les xarxes 
locals com nacionals. 
 
- Per aquest motiu, “CIRCUSA” posarà a disposició de “L’AJUNTAMENT” de forma periòdica els 
dossiers promocionals de les pel·lícules i altres elements publicitaris necessaris per a la seva 

divulgació.  
 
“CIRCUSA” també ho anunciarà a la seva pàgina web on es podrà consultar tota la programació i 
s’hi especificaran les característiques de les pel·lícules exhibides. 
 
L’AJUNTAMENT també es compromet a donar totes les facilitats de divulgació de les pel·lícules 

exhibides a través dels mitjans habituals de difusió. 
 
QUARTA.- Programació habitual 
 
“CIRCUSA” es compromet a projectar cinema d’estrena llargmetratge els divendres nit, dissabtes 
tarda i nit, els diumenges i festius, així com els dilluns, que serà el Dia de l’Espectador. Aquesta 
quantitat es pot ampliar en qualsevol moment i establir-ne una quantitat superior, sempre de mutu 

acord entre ambdues parts. 
 
En cas que la pel·lícula sigui de molt èxit o per qualsevol altre motiu d’interès, “CIRCUSA” i 
“L’AJUNTAMENT” podran establir i prorrogar, de mutu acord, els dies de projecció, al marge dels 
pactats explícitament en aquest apartat. 
 
La programació de les pel·lícules serà de “CIRCUSA”, també s’encarregarà de fer la gestió de 

recerca de les pel·lícules, el lloguer, les còpies necessàries i els transports. 
 
“CIRCUSA” es compromet a que totes aquelles pel·lícules que disposin de còpia de doblatge en la 

llengua pròpia de Catalunya, es projectaran en llengua catalana. 
 
CINQUENA.- Gestió d’entrades  

 
S’estableix el preu de les entrades per a les sessions en 7,50€ , amb preus reduïts de 5’50€ pels 
següents col·lectius: famílies nombroses i monoparentals, menors de 12 anys i majors de 65, essent 
el dilluns el Dia de l’espectador amb un preu de 5,00€  i d’acord amb el que contempla la legislació 
vigent per a aquests tipus d’explotació. 

  
 SISENA.- 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 la comissió de seguiment i control del conveni següent: 

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’entitat o President o qui es delegui per part de l’entitat. 
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza. 
 

SETENA.- 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.  

 
VUITENA.- 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.  

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.  

 
NOVENA.- Vigència 
 
El present CONVENI D’EXHIBICIÓ DE CINEMA COMERCIAL entrarà en vigor des de la seva signatura 

i tindrà una durada d’un any (des del dia 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023)  
 
DESENA.- Jurisdicció Competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al 
compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
 
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat el present conveni, en el lloc i en 
la data indicada a l’encapçalament. 

 
Per l’Ajuntament,     Per Circuit Urgellenc, SA 
 

 
 
Alcalde      Administrador solidari” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

25.3.- PRP 2022/1235 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.  
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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 123.827,16€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 2097 DATA 07/12/2022 RELACIÓ F/2022/810 EXP.  1657-1078-2022 693,40 €  

INF. 2100 DATA 09/12/2022 RELACIÓ F/2022/849 EXP.  1657-1132-2022 690,35 €  

INF. 2118 DATA 09/12/2022 RELACIÓ F/2022/849 EXP.  1657-1128-2022 513,04 €  

INF. 2119 DATA 09/12/2022 RELACIÓ F/2022/849 EXP.  1657-1128-2022 142,60 €  

INF. 2120 DATA 09/12/2022 RELACIÓ F/2022/850 EXP.  1657-1134-2022 514,25 €  

INF. 2141 DATA 14/12/2022 RELACIÓ F/2022/869 EXP.  1657-1161-2022 68,00 €  

INF. 2142 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/872 EXP.  1657-1164-2022 2.605,61 €  

INF. 2143 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/872 EXP.  1657-1164-2022 1.103,87 €  

INF. 2144 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/883 EXP.  1657-1175-2022 58,79 €  

INF. 2146 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/883 EXP.  1657-1175-2022 135,75 €  

INF. 2147 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/863 EXP.  1657-1146-2022 907,50 €  

INF. 2148 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/843 EXP.  1657-1124-2022 4.927,81 €  

INF. 2149 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/806 EXP.  1657-1073-2022 128,08 €  

INF. 2150 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/806 EXP.  1657-1073-2022 1.156,76 €  

INF. 2151 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/814 EXP.  1657-1083-2022 1.800,00 €  

INF. 2152 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/2158 EXP.  1657-1109-2022 2.500,00 €  

INF. 2153 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/890 EXP.  1657-1183-2022 77.350,00 €  

INF. 2154 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/876 EXP.  1657-1168-2022 19.323,70 €  

INF. 2156 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/876 EXP.  1657-1168-2022 5.826,56 €  

INF. 2157 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/860 EXP.  1657-1143-2022 3.381,09 €  
 

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

 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  123.827,16 euros de les relacions 
de factures següents: 

  

F/2022/2158   2.500,00 €  

F/2022/806   128,08 €  

F/2022/806   1.156,76 €  

F/2022/810   693,40 €  

F/2022/814   1.800,00 €  

F/2022/843   4.927,81 €  

F/2022/849   690,35 €  

F/2022/849   513,04 €  

F/2022/849   142,60 €  

F/2022/850   514,25 €  
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F/2022/860   3.381,09 €  

F/2022/863   907,50 €  

F/2022/869   68,00 €  

F/2022/872   2.605,61 €  

F/2022/872   1.103,87 €  

F/2022/876   19.323,70 €  

F/2022/876   5.826,56 €  

F/2022/883   58,79 €  

F/2022/883   135,75 €  

F/2022/890   77.350,00 €  

 
 
 

L’import que s’especifica en la relació F/2022/850, F/2022/869, F/2022/883, F/2022/ 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.  
 

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinc 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. 

 


