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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 29 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 de la tinent d’alcalde Sra. Ana Maria Carné Baiget i 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 el regidor Sr. Pere Garrofé Cirés. 
 
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz. 
 

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 2022/1254 EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

INICIAT PER SRA. MARIA DOLORS COLOMINA REY. NÚM.  EXP. RP 1362-21-2021 
 
 
ANTECEDENTS 

 
1. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Dolors Colomina Rey   de data de registre 
d’entrada 10 de desembre de 2021,  d’indemnització per danys soferts el dia 2 d’octubre de 2021  
quan circul.lava pel Camí Arbeca amb el vehicle BMW 118D  matrícula 5623LRX, que va sofrir danys 
la llanta davantera dreta.  
El informe de la Policia Local emés el dia 2 de desembre de 2021 conclou que els desperfectes a la 
llanta del vehicle van ser  deguts al mal estat de la via.  

La Sra.  Maria Dolors Colomina va presentar factura del taller Clarisó Xapa i Pintura, núm  454 de 
data de 8 d’octubre per un import a liquidar de 8,00 euros.    
 
2. En data 26 d’octubre  de 2021 es va requerir a la Sra.  Maria Dolors Colomina Rey  que esmenés 
els defectes existents en la seva reclamació, atorgant un termini de 10 dies per presentar  justificant 
del pagament de la factura referent a la reparació dels danys soferts a la llanta del vehicle.  
 

3. En  el termini atorgat  l’interessat va presentar  justificant bancari de pagament de la factura 

indicada, per import de 8,00 euros. Si bé l’ordenant del pagament es   MUTUA MADRILEÑA 

AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS, a favor de Clarisó  Xapa i Pintura., així com rebut  de 

pagament de data de 8 d’octubre de 2021 de la sol.licitant a CLARISO XAPA I PINTURA,per import 

de 200,00 euros.  

4. Vist l’ informe  per la Policia Municipal de data de 2 d’ocubre de 2021, núm. 142854 el qual 

estableix : “Personada al lloc la patrulla formada pels agents 1017/1037 poden comprovar que 

efectivament els danys han sigut causats pel mal estat de conservació de la via, realitzant 

fotografies del lloc i dels danys al vehicle, concretament rascada a la llanta de la roda davantera 

esquerra del vehicle BMW model 118D amb matrícula: 5623LRX. 
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FONAMENTS DE DRET 

La normativa reguladora del contingut de la resolució que posa fi al procediment es la establerta 

als articles 88 i 91 de la llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú. 

Donat el contingut de l’informe de la Policia Municipal de data de 2 d’octubre de 2021 , que estableix 

de forma exrpessa que els danys han sigut causats pel mal estat de conservación de la via, així 

com de la documentació presentada per la reclamant,  queda acreditada la relació de causalitat que 

s'exigeix per al reconeixement de la indemnització,  

Atès que, s’acredita la relació causa-efecte en els danys soferts per part del Sr. i l’actuació de 
l’Ajuntament i en conseqüència 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.- Reconèixer l’existència d’una relació causa-efecte en els danys soferts per la Sra. MARIA 
DOLORS COLOMINA REY 
 
Segon.-Estimar la quantia indemnitzatòria sol·licitada, que ascendeix a 200,00 euros, segons  
rebut del pagament efectuat per la Sra. Colomina. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat d’assegurances amb oferiment dels recursos adients. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Sra. MARIA DOLORS COLOMINA REY amb oferiment dels 
recursos adients. 

 

3. PRP2022/1268 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: GESTIÓ I 

SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. PRIMER 
TRIMESTRE 2023. 

 
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió i seguiment de les informacions 
que envers Mollerussa apareixen en els mitjans de comunicació en tots els formats (premsa escrita, 

premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes socials).  
 
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). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat que li correspon 
el codi CPV 75130000-6 “Servicios de apoyo a los poderes públicos” 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, en el cas de que el seu valor s’hagi 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 
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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 MY NEWS, SL amb 

el CIF B60834645, 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 

la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE MENOR del 

SERVEI DE GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT “MY NEWS”. 
PRIMER TRIMESTRE 2023. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa MY NEWS, 

SL amb el CIF B60834645, d’acord amb els termes següents: 
 
▪ La retribució del contracte:  1.470,15 € ( 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.  
 

▪ Durada del contracte:  
 

Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 01.01.2023 al 
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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució 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. 
 

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

 

4. PRP2022/1269 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSCRIPCIÓ 
DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. ANUALITATS 

2023-2026. 
 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

L’objecte del present contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos escrits 
d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i imatges qualitat 
web de producció pròpia de l’Agència Catalana de Notícies. 
 

El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a) segon paràgraf, 
estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte la subscripció de 
revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la seva preparació i 
adjudicació es regeix per allò establert al Llibre Primer i al Llibre Segon de la LCSP. Pel que fa 
referència als seus efectes i extinció, li seran d’aplicació les normes de dret privat, d’acord amb allò 

disposat a l’art. 26.2 de la LCSP. 
 
D’acord amb allò establert a l’apartat primer de la Disposició addicional novena de la LCSP, la 

subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport, així com la contractació 
de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la mesura en que 
resultin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la seva subscripció i 
contractació, podran  efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia, sempre que no tinguin el 

caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les normes establertes en 
aquesta llei per als contractes menors i amb subjecció a les condicions generals que apliquen els 
proveïdors, incloses les relatives la les formes de pagament. 
 
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 Llei 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 INTRACATALONIA 

SA- Agencia Catalana de Noticies- amb el CIF A61844411, 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 
la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE que té per objecte 
la SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. 

ANUALITATS 2023-2026.  
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE a favor de INTRACATALONIA, SA amb el CIF A-61844411 

d’acord amb els termes següents que es descriuen seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  815,01 €/ anual (21 %IVA inclòs). 
 

Desglossament  del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries: 

Anualitat 2023: 01/01/2023 - 31/12/2023 815,01 euros 
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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 i pròrrogues: 

 

La durada del contracte s’estableix en 4 anys sense possibilitat de pròrroga. 
 
▪ 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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució 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. 

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

 
5. PRP2022/1263 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT 
EL DIA 19 DE GENER DE 2023. EXPEDIENT 1599- 328-2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Laura Bota Moliner, en representació de l’Institut 
Terres de Ponent de Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala de ball del Teatre l’Amistat 
el dia 19 de gener de 2023 en horari de 15.30 a 19.30 aproximadament, per dur a terme la Copa 
Cangur, el concurs de matemàtiques on participen nois i noies dels centres educatius de Mollerussa 
i comarca.  

 
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’Institut Terres de Ponent, disposar de la sala de ball del Teatre l’Amistat el 

dia 19 de gener de 2023 en horari de 15.30 a 19.30 aproximadament, per a l’activitat descrita. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

Anualitat 2024: 01/01/2024 - 31/12/2024 815,01 euros 

Anualitat 2025: 01/01/2025 - 31/12/2025 815,01 euros 

Anualitat 2026: 01/01/2026 – 31/12/2026 815,01 euros 
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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:  
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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. 

• Tenir localitzada una farmaciola  

• Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc  

• Tenir localitzats els extintors de la instal·lació  

• Respectar aforament total 150 persones 

• 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. 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. 

 

6. PRP2022/1264 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE COLOR 
VERD. EL DIA 4 DE FEBRER DE  2023. PER PART DE L’ASSOCIACIÓ ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÀNCER. EXPEDIENT 1599-396-2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Francesc Maranges Granja en representació de 

l’Associació Espanyola Contra el Càncer, en què demana s’il·lumini de color verd la façana de 
l’Ajuntament el dia 4 de febrer de 2023, per dur a terme la commemoració del Dia Mundial Contra 
el Càncer.  
 
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  la il·luminació  de la façana de l’Ajuntament de verd  el dia 4 de febrer de 2023, 
per a l’activitat descrita 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor 

en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, per la 
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que 
estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 
 
-Les adaptacions de la il·luminació hauran de ser fetes sota la supervisió i/o execució del tècnic 
electricista de l’Ajuntament de Mollerussa 
-En cas d’emergència trucar al 112 
 

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



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

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. 

 
7. PRP2022/1252 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A 

TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-407-2022  
 
El Sr. Pere Vidal Abello presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per  
poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a l’establiment “Krostó”. 

Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient. 

De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de 
Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals, 
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i 
similars i altra normativa aplicable. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública, 
amb taules i cadires, següent:   

1. Dades de l’ocupació: 

- Núm. Expedient: 2334-407-2022 
- Titular peticionari: Pere Vidal Abello 
- Nom comercial: “Krostó” 
- Ubicació: Plaça Major, 17 

- Metres quadrats terrassa: 50 m2  
- Període autoritzat: Octubre de 2022 
- Metres quadrats terrassa: 25 m2  
- Període autoritzat: Novembre i desembre de 2022 

- NO es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per 
l’altre. 
 

2.- Condicions generals de la llicència:  
- 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. Conseqüentment les sol·licituds de llicències 
d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de l’ocupació 

- 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. 

- Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser 
revocada, sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès 
públic, per ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de persones 

i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes. 
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3. Condicions particulars de la llicència:  

Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a: 
• Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència. 

• Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència 
d’ocupació temporal i precària. 

• Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements 
que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes 
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la 
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions 

• No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns. 

• Respectar els horaris que es fixin. 
• Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi 

puguin incloure per raons d’interès públic. 
• Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la 

totalitat del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols 
que et tot cas caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es 

podran deixar apilades taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte 
autorització expressa en espai habilitat a tal efecte. 

• Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic 
per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa. 

• Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança. 
• No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada 
• Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments 

o altres serveis 
• públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva 

ocupació. 
• Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa, 

derivats de la seva utilització. 

•  

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants). 

Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableix el següent: 

1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les 

normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria  
Excepcionalment, i en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al 
veïnat, l’Ajuntament podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i 
efecte de garantir el descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents. 
S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic. 
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució 
posterior degudament motivada i notificada. 

3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris 

d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via 
pública o del seu vol. 
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà 
autoritzar dins del següent horari: 
De diumenge a dijous (ambdós inclosos)  de 8 hores (*) a 00,30 hores 

Divendres, dissabtes i vetlles de festius  de 8 hores a 1,30 hores 
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es 
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores. 
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i 
vibracions 
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En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls, 
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer 
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses. 
 

Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, 
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per 
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones: 
 
Ocupacions situades damunt la vorera: 
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins 

un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants. 
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles, 
caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements 

de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà 
alineada amb la part interior de la vorada. 
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure 
un espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles. 

 
Ocupacions situades a la calçada: 
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles 
adjacent a la 
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m. 
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o 
zona, per 

criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic. 
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i 
inclouran la 
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació 
específica. 
 

Ocupacions situades als passeigs: 
1. A la part central dels passeigs 
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi 
l’activitat principal. 
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues 
ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m 
d’amplada mínima. 

c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols. 
 
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs: 
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols. 
 
3. En els passeigs amb porxos: 
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos. 

b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels 
porxos. Només estaran permesos els para-sols. 
 

Ocupacions situades a les places: 
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de 
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma 

general l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una 
línia paral·lela separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de 
la plaça a l’espai que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa 
justificada es podrà autoritzar una profunditat superior. 
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la 
superfície de la plaça. 
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els 

quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats. 
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4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació 
d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet 
la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics. 
 

Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic: 
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt 
de la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà 
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats 
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats 
cíviques, lúdiques o esportives. 

2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la 
present normativa. 
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no 

es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a 
realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores. 
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als 
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les 

següents condicions tècniques particulars: 
Taules i cadires: 
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No 
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus. 
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic. 
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 – 
8017 – 8024 –8025 – 8028 – 8029 

- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols , 
para-vents i vetlladors: 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 
senyalització, etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o 
missatges publicitaris de cap tipus. 
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva 

composició no permetrà la propagació de la flama. 
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015 
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres: 
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions 
d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes. 
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de 

senyalització, etc) no ho permeten. 
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar 
elements protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars. 
 
Espai entre ocupacions 
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure 
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o 

aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública. 
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de 
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com 

tots els serveis d’interès públic. 
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient 
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà 

variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals. 
 
Edificis d’interès històric o artístic 
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o 
que d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació. 
 
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments 

d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat, 
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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. 

Sisè.- 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. 

 
8. PRP2022/1256 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT 2065-7-2022 
 
Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari com en 

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

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

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

en l’article 71 LGT. 

 

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

qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic. 

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

Atès que BUILDINGCENTER SAU té pendent d’ingressar unes liquidacions referent a plusvàlues per 
import de 941,21 €. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar unes devolucions d’ingressos aprovades 

per la Junta de Govern amb data: 04-06-2022 per import de 22,69 € i amb data 15-12-2022 per 

import de 590,43 a BUILDINCENTER SAU. 

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

Núm LID Objecte tributari Principal 
Recàrrec  

extemporani 
Recàrrec 
executiu 

TOTAL 

2216000114 

AV DEL CANAL 7 A Esc:1 Pis:01 

Pta:01 354,73  17,74 372,47 

2216000176 
CR ACADEMIA 21 Esc:1 Pis:02 
Pta:02 208,48  10,42 218,90 

2216000286 
CR DE LA MALLOLA 48 Esc:1 
Pis:00 Pta:04 72,26  3,61 75,87 

2216000992 
AV DE CATALUNYA 27 Esc:1 
Pis:03 Pta:01 273,97  0,00 273,97 

  TOTAL 909,44  31,77 941,21 

 
 
 
Pendent pagar: 
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Concepte Data acord JG       Import  

DEVOLUCIO TAXA CLAVEGUERAM 2022 04-06-2022 22,69 

DEVOLUCIO IIVTNU 2216000532 15-12-2022 451,78 

DEVOLUCIO IIVTNU 2216000889 15-12-2022 138,65 

 TOTAL 613,12 

 
A compensar: 
 

Pendent ingressar Pendent pagar A compensar Import LID pendent 

941,21 613,12 613,12 328,09 

 
Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament 
General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat tributari 

podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte 
administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin. La 
compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari. 
 
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici. 
 
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre BUILDINGCENTRER SAU i 
aquest Ajuntament, per import total de 613,12 €, 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, 

 

 Import liquidacions Import a compensar Import pendent 

Núm LID Principal 
Rec.  

ext 

Rec. 

exec 
TOTAL Principal 

Rec.  

ext 

Rec. 

exec 
 Total Principal 

Rec.  

ext 

Rec. 

exec 
 Total 

2216000114 354,73  17,74 372,47 354,73  17,74 372,47 
0,00  0,00 0,00 

2216000176 208,48  10,42 218,90 208,48  10,42 218,90 
0,00  0,00 0,00 

2216000286 72,26  3,61 75,87 
20,71  1,04 21,75 51,55  2,57 54,12 

2216000992 273,97  0,00 273,97 
    273,97  0,00 273,97 

TOTALS 909,44  31,77 941,21 

            

583,92    29,20 613,12 

     

325,52  

     

2,57 328,09 

 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 
 
9. 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: 

 
 
9.1.- PRP2022/1271 COMUNICACIÓ DE LA SUCCESSIÓ A FAVOR DE L’EMPRESA 

ECITYCLIC SOLUTIONS, SL DE L’ADHESIÓ A L’ACM DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 

SISTEMES DE VIDEOACTES, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’ACTES I EL SEU 

MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EX.2019.08). 

Antecedents: 

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

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

el Consorci Català pel Desenvolupament Local, té constituït. 

2.-L’Ajuntament de Mollerussa, va aprovar per Junta de Govern en sessió celebrada el dia 10 de 

novembre de 2022 l’adhesió a l’acord marc del servei de manteniment dels sistemes de videoactes, 

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

de Catalunya (EX.2019.08). 

3.-L’empresa adjudicatària de l’Acord marc pel servei contractat és ‘SERVICIOS 

MICROINFORMÁTICA, S.A’.  

4.- En data 7 de desembre de 2022 i mitjançant instància genèrica (ENTRA 2022-16681) on 

s’informa que ‘SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A’ ha dut a terme una escissió parcial i com 

a conseqüència d’aquest fet hi ha un canvi de titularitat en les relacions comercials fins ara 

mantingudes.  

5.- L’empresa que es subrogarà en la posició comercial, en tots els seus drets i obligacions serà: 

Ecityclic Solutions, SL situada al Parc Tecnològic de Lleida, H1 2, amb codi postal 25003 (Lleida), 

i número d’identificació fiscal: B10687861. 

6.- Atès que l’òrgan de contractació d’aquest contracte és el Consorci Català pel Desenvolupament 

Local, no procedeix per part de l’Ajuntament de Mollerussa la comprovació de les condicions de 

capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència.  

Fonaments de dret: 

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

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

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

contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats 

locals mitjançant els corresponents acords. 

2. Article 98 de la LCSP que regula els supòsits de successió del contractista, continuarà el contracte 

vigent amb l’entitat resultant de l’escissió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 

sempre que reuneixi les condicions necessàries; de capacitat, absència de prohibició de contractar 

i la solvència exigida en el moment de l’adjudicació. 
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3. L’acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen pels 

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

concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals. 

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

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

RES2019/359, de 21 de Juny, adopti el següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentat de la comunicació que ha efectuat l’empresa Ecityclic 

Solutions, SL en base a la successió del contractista d’acord amb l’article 98 de la LCSP. 

Segon.- Notificar aquest acord a Ecityclic Solutions, SL com a empresa adjudicatària de l’Acord 

marc de subministrament del servei de vídeoacta, així com a l’ACM (preferentment a través 

d’EACAT), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius i a les àrees corresponents.  

 

 
9.2.- PRP 2022/1275 ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A L’ACORD 
ENTRE CCOO, UGT, ACM I FMC EN RELACIÓ ALS CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS 
PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, 
QUE RESULTIN D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE 
REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS  
 

El 20 d’octubre de 2022 els sindicats CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya, i les entitats 
municipalistes Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM) i la Federació de 
municipis de Catalunya (en endavant FMC), varen signar un Acord de criteris generals a aplicar als 
processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació 
als ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics.  
 

Atès que la voluntat manifestada pels sindicats més representatius, CCOO i UGT, i les entitats 
municipalistes, és la que aquest acord doti als ens locals catalans de més petita dimensió, d’un 
instrument negociat que els hi permeti simplificar i agilitzar els processos negociadors que 
necessàriament s’han de produir en els processos d’estabilització previstos per la Llei 20/2021. 
Atès l’article 87 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors,  aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2015, de 23 d’octubre, i els articles 33 i 34.2 del text Refós de la llei de l’Estatut de l’Empleat 
Públic. 

 
Atès que aquest acord podrà ser adoptat per aquells altres ens del sector públic local que així ho 
decideixin de forma voluntària en els termes establerts per la normativa sobre la negociació 
col·lectiva que resulti d’aplicació. 
 
Atès que les entitats municipalistes, ACM i FMC, son les entitats associatives dels ens locals que 
promouen  i protegeixen, a Catalunya, els interessos locals. 

 
Per tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta de Govern els següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a l’Acord de Criteris generals a aplicar als 
processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació 
als ens locals de Catalunya que així ho decideixin de forma voluntària en els termes establerts per 

la normativa sobre la negociació col·lectiva que resulti d’aplicació. 
 
Segon. Aprovar que l’adhesió tingui efectes des de la data de la seva aprovació per Junta de 
Govern. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents que sigui necessari per a 
l’efectivitat dels acords adoptats. 
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Quart. Remetre certificat de l’acord a l’ACM i l’FMC, mitjançant la plataforma EACAT, per comunicar 
l’aprovació dels presents acords. 
 

Cinquè. Publicar aquest acord en la seu electrònica i en el portal de transparència de l’ajuntament 
pel seu coneixement general. 
 
9.3.- PRP 2022/1276 EXTINCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A L’HABILITACIÓ DELS 
ESPAIS ADEQUATS A LA CIUTAT DE MOLLERUSSA PER A L’EXECUCIÓ DE LA CAMPANYA 

DE VACUNACIÓ DESTINADA AL CONTROL DE LA COVID-19 EN EL MARC DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE SALUT CATALUNYA. 
 

Vist la comunicació del Servei Català de la Salut en l’àmbit de la Regió Sanitària Lleida en què se’ns 
comunica formalment a l’Ajuntament de Mollerussa de l’extinció del Conveni de col·laboració entre 
el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Mollerussa per a l’habilitació dels espais adequats a 
la ciutat de Mollerussa per a l’execució de la campanya de vacunació destinada al control de la 

Covid-19 en el marc del Sistema públic de salut Catalunya, aprovat en la Junta de Govern del 
passat 10 de març de 2022 (Exp. 1374-9-2022). 
 
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per 
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 

Primer. Aprovar l’extinció del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i 
l’Ajuntament de Mollerussa per a l’habilitació dels espais adequats a la ciutat de Mollerussa per a 
l’execució de la campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema 
públic de salut Catalunya. 
 
Segon. Procedir formalment a la restitució de l’espai del Centre Cultural de Mollerussa en les 

mateixes condicions materials en què va ser rebut. 
 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament 
d’aquest acord. 
 
Quart. Inscriure l’extinció del conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público). 
 
Cinquè. Informar de l’extinció 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. 
 
Sisè. Notificar el present acord al Servei Català de la Salut, als efectes oportuns i donar-ne trasllat 

als serveis municipals competents.  
 
 

9.4.- PRP 2022/1279 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern l’aprovació 

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

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 46.813,83€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 

  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 2239 DATA 27/12/2022 RELACIÓ F/2022/752 EXP.  1657-1010-2022 23.862,51 €  
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INF. 2240 DATA 27/12/2022 RELACIÓ F/2022/752 EXP.  1657-1010-2022 442,66 €  

INF. 2241 DATA 27/12/2022 RELACIÓ F/2022/752 EXP.  1657-1010-2022 137,64 €  

INF. 2244 DATA 27/12/2022 RELACIÓ F/2022/914 EXP.  1657-1211-2022 1.600,00 €  

INF. 2264 DATA 27/12/2022 RELACIÓ F/2022/950 EXP.  1657-1268-2022 2.313,40 €  

INF. 2265 DATA 27/12/2022 RELACIÓ F/2022/950 EXP.  1657-1268-2022 775,01 €  

INF. 2272 DATA 28/12/2022 RELACIÓ F/2022/904 EXP.  1657-1198-2022 45,92 €  

INF. 2273 DATA 28/12/2022 RELACIÓ F/2022/929 EXP.  1657-1236-2022 1.471,36 €  

INF. 2277 DATA 28/12/2022 RELACIÓ F/2021/865 EXP.  1657-163-2022 6.726,90 €  

INF. 2281 DATA 28/12/2022 RELACIÓ F/2022/932 EXP.  1657-1239-2022 51,70 €  

INF. 2292 DATA 28/12/2022 RELACIÓ F/2022/886 EXP.  1657-1179-2022 465,14 €  

INF. 2300 DATA 28/12/2022 RELACIÓ F/2022/937 EXP.  1657-1253-2022 2.266,61 €  

INF. 2307 DATA 28/12/2022 RELACIÓ F/2022/917 EXP.  1657-1220-2022 265,44 €  

INF. 2397 DATA 29/12/2022 RELACIÓ F/2022/913 EXP.  1657-1210-2022 1.739,72 €  

INF. 2398 DATA 29/12/2022 RELACIÓ F/2022/913 EXP.  1657-1210-2022 4.650,27 €  
 

Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  46.813,83 euros de les relacions 

de factures següents: 
  

F/2021/865   6.726,90 €  

F/2022/752   23.862,51 €  

F/2022/752   442,66 €  

F/2022/752   137,64 €  

F/2022/886   465,14 €  

F/2022/904   45,92 €  

F/2022/913   1.739,72€ 

F/2022/913   4.650,27€ 

F/2022/914   1.600,00 €  

F/2022/917   265,44 €  

F/2022/929   1.471,36 €  

F/2022/932   51,70 €  

F/2022/937   2.266,61 €  

F/2022/950   2.313,40 €  

F/2022/950   775,01 €  
 

 
L’import que s’especifica en les relacions F/2022/950, F/2022/904, F/2022/865, F/2022/886, 
F/2022/917 i la F/2022/913 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.  
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-quatre minuts, per Ordre de 
la Tinent d’Alcalde, es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà signada 
per la Presidenta acctal. juntament amb mi, , la Secretària acctal., que en dono fe. 
 


