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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 22 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 sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència 
dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé 

Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 
 
Excusa l’assistència, la Interventora de fons, Sra. Montse Guans Ros. 
 

Assisteix a la sessió la Interventora acctal., Sra. Isabel Anaya Quirós. 
 
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 2022/1240 PROPOSTA DE FINIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EXP. RRP 1366-6-2022 PER LA APLANAMENT 

PARCIAL . PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU ABREUJAT  NUM 405/22 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU LLEIDA.  

 

ANTECEDENTS: 

1-. En data  de 11 de octubre de 2022 el Sr. C.G., L.J. va presentar demanda davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu de Lleida, contra l’Ajuntament de Mollerusa,  la qual va tenir entrada al 

registre de l’Ajuntament en  data de 10 de novembre de 2022, numero  2022-15268. 

La reclamació objecte de la demanda presentada es l’anulació de les multes interposades per 

l’Ajutament  al Sr. Cobo,  deixant-les sense efecte, i decretar nul·les les diligencies d’embargament 

practicades, i la condemna a l’Ajuntament  a la devolució de les quantitats embargades de 62,66 

euros, a més de totes  les emeses anteriorment així com les possibles futures que es puguin produir.  

El Sr. Cobo acredita la seva situació d’inembargabilitat per manca d’ingressos.  

2-. Atesa la quantia de la  unica multa acreditada en la demanda per import de  62,66 euros, i 

acreditada la situació d’inembargabilitat  l’Ajuntament creu convenient retornar l’import de la multa 

cobrat per via de constrenyiment que acredita a la seva reclamació judicial, numero de butlletí 

027524 de data de 16 de desembre de 2019, per import de 62,66 euros.  

 

FONAMENTS DE DRET : 

 

Primer.-   L’article  75 Llei 29/1998 de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, de 13 juliol,  

estableix que  els demandats podran aplanar-se  en compliment dels requisitis establerts a l’article 

74.2 Llei  29/1998.  

De conformitat amb l’art. 74.2 perque l’aplanament de l’Administració Pública tingui efectes, 

s’haurà de presentar testimoni  del acord adoptat per l’orga competent, de conformitat  als requisits 

establerts  a les lleis i reglaments respectius.  

 

 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

En virtut de quant s’ha exposat, atès el contingut dels antecedents, la Junta de Govern en 

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

juny, i a proposta de l’Alcalde, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 

Primer.- Atorgar autorització per tal d’aplanar-se  parcialment a la reclamació presentada pel 

Sr. C.G., L.G. en el retorn de la multa acreditada al procediment judicial ( butlletí 027524 de data 

de 16 de desembre de 2019, per import de 62,66 euros. ) cobrada per via de constrenyiment,  ja 

que ha quedat acreditada davant l’administració la situació de inembargabilitat del reclamant.  

Segon.- Facultar als advocats  Sr. R.J., C., col·legiat núm. 744  i Sra.  V.C., M. 1.363, col·legiats 

de l’Il·lustre. Col·legi de l’Advocacia de Lleida, qui tenen assumida la direcció lletrada del 

procediment judicial, per tal que presenti i signi tots els escrits i documents que convinguin per tal 

de formalitzar l’esmentada transacció.  

Tercer.- Notificar aquest acord a l’advocat Sr. Carles Roiger i Juny i Sra. V.C, M. , col·legiats núm. 

744  i 1.363 respectivament  de  l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida. 

3. PRP2022/1251  ACTES URBANÍSTICS  
 
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la 

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

la Regidoria de Planificació Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
*************************************************** 

 
Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat 
que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de propietat 

i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i 
les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment 

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

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

 
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 62,18€. 
 
4. PRP 2022/1246 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA GRAN I LA SALA POLIVALENT DEL TEATRE 

L’AMISTAT DEL DIA 10 AL 20 DE MARÇ DE 2023. 
 
Vista la sol·licitud presentada per el Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització per 
utilitzar la sala gran i la sala polivalent del Teatre l’Amistat del dia 10 al 20 de març, per realitzar-

A)Expedient: 2410/50/2022  
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Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAIC D’AUTOCONSUM 
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Ref. cadastral: 3898506CG2039N0001FM 
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hi diferents actes i jornades tècniques de la Fira de Sant Josep. 
 
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i l’objecte 
de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats següents: 

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

 

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 12.12.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent 
en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització la sala teatre de l’Amistat i la sala 
de ball del dia 10 al 20 de març, per realitzar-hi diferents actes i jornades tècniques de la Fira de 

Sant Josep. 
 
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. 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

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

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

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

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

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

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

• Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
• Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
• Tenir localitzada una farmaciola 
• Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 

• Prohibit fumar 
• Respectar aforament total 500 
• Aportar pòlissa i rebut RC 
• Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
• En cas d’emergència trucar al 112 

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

l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat. 
 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 
5. PRP 2022/1248 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL DEL DIA 
14 AL 20 DE MARÇ DE 2023. 

 
Vista la sol·licitud presentada per el Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització per 
utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural del dia 14 al 20 de març, per realitzar-hi diferents actes 
i jornades tècniques de la Fira de Sant Josep. 
 

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

• Educatives, 

• Culturals, 
• Artístiques,  
• Esportives i 

• Altres similars de caràcter social. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 12.12.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent 
en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització la sala d’actes del Centre Cultural 
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del dia 14 al 20 de març, per realitzar-hi diferents actes i jornades tècniques de la Fira de Sant 
Josep. 
 
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.  
• Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19.-Respectar els espais assignats per al públic.  

• Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
• Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 
• Tenir localitzada una farmaciola 

• Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis. 
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• Prohibit fumar 
• Respectar aforament total 199 
• Aportar pòlissa i rebut RC 
• Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

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

Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat. 
 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 

competents als efectes oportuns. 
 
6. PRP 2022/1238 SOL·LICITUD DE MJDG DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
 
Vista la instància presentada per D.G., M.J. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la 
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per 

transmissió “mortis causa”, per l’herència del senyor G.L., P.. 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data 5 de setembre de 2022 va morir del senyor G.L., P.. 
 

En data 16 de desembre de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de 
presentació de la documentació fins al dia 5 de setembre 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, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a D.G., M.J. 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. 
 
7. PRP 2022/1229 RENUNCIA ALS DRETS FUNERARIS DE LA  SRA. C. P. S., SOBRE EL 

NÍNXOLS NÚMS. 173 FILA 3ª, 178 FILA 3ª I 222 FILA 2ª DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P.S., C., en què renuncia, als drets funeraris sobre els 
nínxols núms. 173 fila 3ª, 178 fila 3ª i 222 fila 2ª del Cementiri Municipal, que en l’actualitat van a 

nom de T.V., J. (difunt), familiar de la interessada. 
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Examinada la proposta de la persona interessada, atès que manifesta que al nínxol hi ha restes 

funeràries, però no vol fer-se càrrec ni de les mateixes ni del nínxol, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, 

i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA: 

 

Primer.- Acceptar la renuncia de drets de la persona interessada. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes en 

els llibres de registre, així com la anul·lació de la baixa en el padró fiscal corresponent. 

 
 

 

8. PRP 2022/1237  SOL·LICITUD D’E. J. A., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.210 FILA 5ª, DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per J.A., E., demanant canvi de titularitat de la concessió sobre 

el nínxol 1.210 fila 5ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom de Jaume Jové Agustí 
(difunt), pare de la interessada. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats 
i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de 
juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres 
ACORDA: 

 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.210 fila 5ª del cementiri 
municipal.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 

acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
 

9. PRP 2022/1249 SOL·LICITUD DE M.P. LL. S., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 606 FILA 1ª, DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 

 
S’examina la sol·licitud presentada per LL.S., M.P., demanant canvi de titularitat de la concessió 
sobre el nínxol 606 fila 1ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom de Concepción 

Saporta Moner (difunta), mare de la interessada. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents exposats 
i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de 
juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres 
ACORDA: 
 

Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 606 fila 1ª del cementiri 
municipal.  

 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 
 
10. PRP 2022/1228 DUPLICAT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER 

PERSONES AMB DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-56-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per L.A., J. per a obtenir un duplicat de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat. 
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En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 

normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar el duplicat de la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 
 
Titular: L.A., J. 
Núm. targeta:  25137-2020-0005-2458Q 

Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  1/2030 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
 
11. PRP 2022/1241 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-57-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per B., S. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 

complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 

Titular: B., S. 
Núm. targeta:  25137-2022-00048-0340Y 
Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  12/2032 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
12. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la necessitat de 
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són urgents. 
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels 
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 
 

12.1.- PRP 2022/1230 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ 
DEL PASSEIG ARMENGOL V DE MOLLERUSSA. 
  
L'objecte d'aquest contracte és la reparació de 57 metres lineals del paviment del Passeig del Carrer 
Armengol V, en el tram comprés entre l’Avda. Jaume I i el Carrer Fondarella de Mollerussa. 
 

Els treballs consistiran en: 
 

• Tall de paviment després de la peça de marbre.  

•    Arrencada del paviment de la vorera en la zona d’arbrat, deixant lliure de paviment un 
franja    
      de  3,20 m des de la vorada fins a la peca de marbre inclosa, per tal que l’arbrat no la torni        

           a malmetre. 

      •    Reblert del la zona de paviment aixecat amb un paviment permeable i tou de Sauló. 
      •    Càrrega i transport a abocador de la runa retirada. 

• Reposició del mobiliari urbà existent i que s’hagi hagut de retirar per la reparació del 
paviment. 

 
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 SIMO FARNELL SL 

amb el CIF B25035296, 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 DEL PASSEIG ARMENGOL V DE MOLLERUSSA. Simultàniament, 
 autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal 
vigent. Núm. operació: RC. 220220019364. 
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de SIMO FARNELL, SL amb 
el  CIF: B25035296 en els termes que es descriuen seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  10.055,10 € (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 1 mes.  
 

▪ 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.” 
 
12.2.- PRP 2022/1231 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ 
DE L A VORERA DEL CAP DE MOLLERUSSA. 
  
L'objecte d'aquest contracte és la reparació del paviment de la vorera de davant del CAP, a la 
Carretera de Miralcamp 5 de Mollerussa. 

 

Els treballs consistiran en: 
 

•    Arrencada del paviment de la vorera en la zona d’arbrat, deixant lliure de paviment un 
franja de  1,80 m des de la vorada per tal que l’arbrat no la torni a malmetre. 

      •    Reblert del la zona de paviment aixecat amb un paviment permeable i tou de Sauló. 

  •    Reparació de les zones de vorera amb el paviment deteriorat o enfonsat, per tal de deixar el 
paviment el més continu possible. S’aixecarà doncs el paviment de panot deteriorat per  
            reposar-lo amb un nou paviment de panot a nivell de paviment restant. 

• Reposició del mobiliari urbà existent i que s’hagi hagut de retirar per la reparació del 
paviment. 
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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 CONSTRUCCIONS 
SOLE-FERNANDEZ, SL amb el CIF B25306341, 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 DE LA VORERA DAVANT DEL CAP DE MOLLERUSSA. Simultàniament,  autoritzar 
la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. 
operació: RC. 220220019358. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de CONSTRUCCIONS SOLE-

FERNANDEZ, SL amb el  CIF: B25306341  en els termes que es descriuen seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  24.836,86 € (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 1 mes.  
 

▪ 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: 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

   
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.” 
 
12. 3.-PRP 2022/1232 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES D’ADEQUACIÓ 
DELS LAVABOS PÚBLICS DEL PARC DE LA SERRA I DEL PARC MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. 
  
L'objecte d'aquest contracte és l’adequació dels lavabos públics del Parc de la Serra i del Parc 

Municipal, per tal de poder posar-los en correcte funcionament. 
 
Els treballs consistiran en: 
 

 - Arrencada de material deteriorat i trencat (rajoles, portes, inodors, rentamans,...).  
 - Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació de desguàs.  

 - Reposició de material retirat per noves peces.   
 - Adequació d’instal·lació elèctrica i de fontaneria, per tal de posar-la en correcte   
   funcionament.  
 - Reposició i reparació de portes exteriors i interiors 

 
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 45259000-7 “Reparación y mantenimiento de instalaciones” 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 CONSTRUCCIONS 
SOLE-FERNANDEZ, SL amb el CIF B25306341, 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 
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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 les 
OBRES D’ADEQUACIÓ DELS LAVABOS DEL PARC DE LA SERRA I DEL PARC MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. Simultàniament,  autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec 
del Pressupost municipal vigent. Núm. operació: RC. 220220019357. 

 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de CONSTRUCCIONS SOLE-
FERNANDEZ, SL amb el  CIF: B25306341  en els termes que es descriuen seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  8.940,69 € (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 1 mes.  
 

▪ 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.” 
 
12.4.- PRP 2022/1236 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
D’UN REPARTIDOR DE XARXA, UN ORDINADOR I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC PER LA 

PISCINA COBERTA. 
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L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un equipament informàtic compost d’un 
repartidor de xarxa de 48 ports, un ordinador i altres materials informàtics varis. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb 
allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 30200000-1 
“Equipo material informático” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 
28 de novembre de 2007. 
 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 

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

LCSP.  
 

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

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per part 
de l’empresa BINARI TIC SL amb el CIF B25715160, la qual declara que disposa de la capacitat 
d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del 
contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la Junta 
de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 

2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’adquisició 
D’UN REPARTIDOR DE XARXA, UN ORDINADOR I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC PER LA 
PISCINA COBERTA. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del 

contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC220220019485. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de BINARI TIC SL amb 
el CIF: B25715160 en els termes i condicions que es detallen seguidament: 
 
▪ Preu del contracte: 3.808,14 € (IVA inclòs). 
 

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

▪ Termini de lliurament: 

 
El subministrament s’ha d’executar en el termini de 20 dies des de la recepció de la notificació 
del present acord. 

 
 

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

 
▪ Formalització del contracte:  
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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 als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 

 
12.5.- PRP 2022/1239 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES D’EXECUCIÓ 
D’UN GUAL DE MINUSVÀLIDS I EMBORNALS AL CARRER ARBECA DE MOLLERUSSA. 
  

L'objecte d'aquest contracte és l’execució d’un nou gual de minusvàlids a la cruïlla del carrer camí 
Arbeca amb el carrer Sant Jordi i nous embornals per evacuació d’aigües al carrer Camí d’Arbeca. 
 
Els treballs consistiran en: 
 

• Arrencada de paviment de vorera i vorals existents.  
• Rebaix del nivell de la vorera, nova subbase de formigó.  

• Col·locació de nova vorada rebaixada, paviment podotàctil i paviment de panot per reposar 
la vorera i executar la rampa del gual de minusvàlids.  

• Arrencada de paviment de carrer per ubicació d’embornals i canonada de desguàs.  
• Execució de rases per ubicació d’embornals i canonades.  
• Col·locació d’embornal i tub de PVC de desguàs.  
• Reblert de les rases amb tot-ú compactat.  

• Execució de nou paviment de formigó. 
 
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 PARRA SANTIAGO, 
CASIMIRO amb el CIF 43713830F, 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 dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de 
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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  
L’EXECUCIÓ D’UN GUAL DE MINUSVÀLIDS I EMBORNALS AL CARRER ARBECA DE 
MOLLERUSSA. Simultàniament,  autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec 
del Pressupost municipal vigent. Núm. operació: RC. 220220019498. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de P.S., C. amb el  CIF: 
xxxxxxxxx, en els termes que es descriuen seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  9.665,27 € (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 1 mes.  
 

▪ 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.” 
 
12.6.- PRP 2022/1242 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI D’EDICIÓ I 
IMPRESSIÓ DEL LLIBRE “ELS PRESIDIS DE MONTCLAR I LA CONSTRUCCIÓ DEL CANAL 
D’URGELL”. 

 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’edició i impressió del llibre “Els 
presidis de Montclar i la construcció del canal d’Urgell” dels autors G., F. i LL., V.. 
 
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 
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Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 79800000-2” Servicios de 
impresión i servicios conexos” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 
28 de novembre de 2007. 
 

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

desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP.  
 

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

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de PAGES EDITORS, 
SL amb el CIF B25431719, el qual es considera per part de l’òrgan de contractació la millor oferta 
en termes de qualitat-preu. L’empresa 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 
la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
l’EDICIÓ I IMPRESSIÓ DEL LLIBRE “ELS PRESIDIS DE MONTCLAR I LA CONSTRUCCIÓ DEL 
CANAL D’URGELL”. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a 

càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC220220019036. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de PAGES EDITORS, SL  
amb el CIF:B25431719 en els termes que es descriuen seguidament: 
 
▪  Característiques tècniques: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
▪ La retribució del contracte:  6.254,10 € (4% 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 finalitzarà el 31 de març de 2023. 
 

▪ Pròrroga del contracte i revisió de preus:  



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

 
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. 
 
12.7.- PRP_2022/1244 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE 

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. PRIMER 
TRIMESTRE 2023. 
 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent el la prevenció i control de 
la legionel·losi a les instal·lacions d’aigua sanitària freda i calenta dels diferents equipaments 
municipals. La prestació del servei és necessària per donar compliment al Reial Decret 865/2003, 
pel qual s’estableix les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 

legionel·losi.  
 
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 CPV90920000-2 “Servicios de 
higienización de instalaciones” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 
28 de novembre de 2007. 

 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe 
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat 
d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la 

incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de 
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la 
LCSP.  
 
L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat 
fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que 
la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici 

següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin 
en les normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de contractació 
pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament els contractes 
l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…). 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ECOSTUDI SIMA 
SLP amb el CIF B64642325 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.  
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de 
la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE MENOR del 
SERVEI que té per objecte la PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LOSI ALS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS. PRIMER TRIMESTRE 2023.  
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ECOSTUDI SIMA SLP  
amb el CIF:B64642325 en els termes que es descriuen seguidament: 

 
▪ Instal·lacions objecte del contracte:  

 

 - Pavellons poliesportius (19 de Març i 11 de Setembre)  
 - Camp de Futbol - Pavelló firal.  
 - Teatre l’Amistat i Museu Vestits de Paper. 
 - Piscines cobertes.  

 - Escola Ignasi Peraire.  
 - Escola Les Arrels.  
 - Escola Pompeu Fabra.  
 - Escola SILOE.  
 - Centre Cultural  
 – Biblioteca.  
 - Ajuntament.  

 - Escola Municipal de Música.  
 - Edifici Sant Jordi.  
 - Casal de la Gent Gran. 

 
▪ La retribució del contracte:  1.448,42 € (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:  
 
El servei de la prestació es durà a terme de 01/01/2023 fins el 31/03/2023. 
 

▪ 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. De conformitat amb l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera de la LCSP, es tracta 
d’una contractació de tramitació anticipada per la qual cosa l'execució del contracte resta 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del contracte en l'exercici pressupostari 2023. 

Quart. 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. 
 
Cinquè. 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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Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als serveis 
municipals competents als efectes oportuns.” 
 

12.8.- PRP 2022/1255 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2022/2359 
 
Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2022/2359, de 20 de 
desembre, relatiu a aprovació de serveis extraordinaris de personal. 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,  

 
ACORDA:  
 

Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2022/2359, de 20 de desembre:  

“DECRET D’ALCALDIA  

Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.11.2022 a 
30.11.2022) 
 
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats durant 
el període comprès entre els dies  01-11-2022 a 30-11-2022. 
 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos els 
informes favorables que obren en l’expedient. Informe d’intervenció núm 2214/2022.  

Atès que la seva aprovació no pot ajornar-se per raons d’urgència. 

Per tot això, i en virtut de les facultats que legalment m’han estat conferides, aquesta Alcaldia 

DECRETA: 

Primer.-  Aprovar   la   relació   de   serveis    extraordinaris   i   imports   de   les   gratificacions, 
efectuats   durant   el   període   comprès   entre   els   dies  01.11.2022  a  30.11.2022   i  que 

corresponen al personal següent: 
 
ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

SEGURETAT CIUTADANA 

 A.R., J. 302,19 € 

 B.M., N. 366,61 € 

 C.C., C.  15,33 € 

 F.P., M. 349,97 € 

 F.M., E. 550,67 € 

 F.P., D. 1.786,08 € 

 F.P., R. 544,38 € 

 L.O., A. 1.552,23 € 

 M.E., S.  1.016,39 € 

 M.V., J. 613,47 € 

 O.L., E. 1.699,21 € 

 P.M., J. 617,64 € 

 P.C., C. 2.476,37 € 

 R.N., J. 620,73 € 
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 S.V., J. 1.065,10 € 

 T.M., S. 371,39 € 

 TOTAL ÀREA 13.947,76 € 

 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent 
pressupostordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient. 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al servei de Intervenció per a la seva tramitació. 

Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern, a la propera sessió que se celebri, 
per a la seva ratificació.” 

12.9.- PRP 2022/1259 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA 5 DEL TEATRE L’AMISTAT . PER PART DE 
L’ASSOCIACIÓ DENTAL FOULBHE DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 389-2022. 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per D., S., en representació de l’Associació Dental 
Foulbhe de Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala  5 del teatre l’Amistat el segon 
diumenge de cada mes, de gener a desembre de 2023 en horari de 14.30h a 18.00, per tal de dur 
a terme les reunions mensuals de la junta de l’Associació.   

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

• Educatives, 
• Culturals, 
• Artístiques,  

• Esportives i 
• Altres similars de caràcter social. 

 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb 
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a l’Associació Dental Foulbhe de Mollerussa, disposar de la sala 5 del Teatre 
l’Amistat el segon diumenge de cada mes, de gener a desembre de 2023  en horari de 14.30h a 
18.00,  per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades 

a ús o servei públic,  

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

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

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

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

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

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

per a la transformació o la modificació d’aquell. 

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

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

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

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

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

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

• Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals 
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització. 

• L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, 

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

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

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

• Fer entrada i sortida de forma esglaonada.  
• Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.  
• Tenir localitzada una farmaciola 

• Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.  
• Prohibit fumar  
• Aportar pòlissa i rebut RC  
• Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
• En cas d’emergència trucar al 112 
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Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

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

previst en aquest acord. 

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

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

competents als efectes oportuns. 

 

12.10.- PRP2022/1261 RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL PROPOSTA 2022/1214 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: VIVENDA 5211709CG2151S0413DZ 

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 15 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 5211709CG2151S0410PK 

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

de les corresponents liquidacions tributàries. 

 

de les corresponents liquidacions tributàries. 

12.11.- PRP 2022/1265 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.  

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

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

 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 26.530,21€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 2146 DATA 15/12/2022 RELACIÓ F/2022/883 EXP.  1657-1175-2022 7.854,90 €  

INF. 2173 DATA 19/12/2022 RELACIÓ F/2022/832 EXP.  1657-1102-2022 45,92 €  

INF. 2207 DATA 19/12/2022 RELACIÓ F/2022/784 EXP.  1657-1046-2022 10.285,00 €  

INF. 2215 DATA 19/12/2022 RELACIÓ F/2022/884 EXP.  1657-1176-2022 1.993,11 € 

INF. 2216 DATA 19/12/2022 RELACIÓ F/2022/903 EXP.  1657-1197-2022 900,24 €  

INF. 2217 DATA 19/12/2022 RELACIÓ F/2022/895 EXP.  1657-1189-2022 626,57 €  

INF. 2218 DATA 19/12/2022 RELACIÓ F/2022/857 EXP.  1657-1140-2022 4.824,47 €  
 

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

Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  26.530,21 euros de les relacions 
de factures següents: 

  

F/2022/784 10.285,00 €  

F/2022/832 45,92 €  

F/2022/857 4.824,47 €  

F/2022/883 7.854,90 €  

F/2022/884 1.993,11 € 

F/2022/895 626,57 €  

F/2022/903 900,24 €  
 
L’import que s’especifica en les relacions F/2022/784, F/2022/832 i F/2022/883, són una part de 

la despesa total de la relació a la que corresponen.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
12.12.- PRP 2022/1266 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 163,30€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 2195 DATA 19/12/2022 RELACIÓ F/2022/743 EXP.  1657-999-2022 163,30 €  
 
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 163,30€ de 
les despeses contingudes a la relació següent: 

 

RELACIÓ F/2022/743 163,30 €  
 
L’import que s’especifica en la relació son una part  de la despesa total de la relació a la que 
corresponen. 
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Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
12.13.- PRP 2022/1267 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, FOOD 

TRUCK SRA. VLLLL, EXP. 2334-548-2022 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. LL.LL., V., demanant autorització municipal 
per a la instal·lació d’una food truck a la via pública o espai d’ús públic. 

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

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

proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

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

 
1.- Dades de l’ocupació: 
• Titular peticionari: LL.LL., V. 
• Nom Comercial: Food Truck 
• Ubicació: Av. del Canal s/n – Fora del pavelló firal 
• Metres lineals: 3 ml 

• Període autoritzat: del 26 al 31 de desembre de 2022 
• Núm. Expedient: 2334-548-2022 

 
2.- Condicions generals de la llicència:  
• La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 

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

el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública 
o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús 

privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini 
públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

 

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

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

• S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents: 
- Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal. 

- En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic. 
 

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19. 

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

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

del sòl. 

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

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

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

Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió 

Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns. 
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I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre del Sr. Alcalde es dóna per 
finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà signada pel Sr. President juntament amb 
mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 


