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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores del dia 16  d’abril de 2020. Des del servei 
de videoconferència LOCALRETMEET, es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria 

la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència 
dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia 
Carnicé Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 

 

 
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
 
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 
 

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

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

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

2. PRP 2020/335 LLICÈNCIES D’OBRES.  

 
Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient, la 
Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 
358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels 
membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme l’expedient 

que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i 
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter 
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 
Segon.- Condicionar l’eficàcia de l’atorgament de la llicència municipal d’obra en 
qüestió al compliment de la present condició (el contingut de la qual es troba regulada 
a l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual es suspenen 

determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les 
quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb l’activitat): 

la suspensió de tot tipus d’obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els 
supòsits en què en l’habitatge on s’hagi d’efectuar s’hi trobin persones no relacionades amb 
l’activitat d’execució de l’obra i que, degut a la seva ubicació permanent o temporal, o a 
necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència 

amb l’activitat d’execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de 
materials.   
 
S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres mencionades a l’anterior apartat en les quals, per 
circumstàncies de sectorització de l’immoble, no es produeixi cap interferència amb les 
persones no relacionades amb l’activitat de l’obra. Així mateix, també s’exceptuen els 
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treballs i obres puntuals que es realitzin als immobles amb la finalitat de realitzar reparacions 
urgents d’instal·lacions i avaries, així com feines de vigilància.  

 
La present condició suspensiva mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència 
de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que existeixin circumstàncies de 
salut pública que justifiquin una nova ordre que modifiqui els termes de l’ordre 
SND/340/2020, de 12 d’abril de 2020.  

 
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 
353,82€. 
 
 

            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 
 
 

Número d’Expedient: 71/2020 
Titular/peticionari: MAVE 93 SL 
Emplaçament: POLIGON PLAURSA, 16 I 26 

ICIO: 31,12 
Taxa: 311,20 

Placa d’obres: 11,50 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Fiança de gestió de residus: 0,00 

  
 

3. PRP_2020/286 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
MANTENIMENT DEL SISTEMA D’AUDIOACTES. ANUALITAT 2020.  

 
La present contractació té per objecte la prestació del servei de manteniment del sistema 
d’audioactes durant l’anualitat 2020. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
50324100-3 que 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.  
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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 informada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del servei per part de 

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA amb el CIF: A25027145, justificant l’òrgan de 
contractació que és l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte, i 
la qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària, conforme 
estableix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
L’òrgan de contractació considera procedent la continuació de la tramitació de l’expedient de 
contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès general i pel 

funcionament bàsic dels serveis, conforme allò que s’estableix la Disposició addicional tercera 
del RDL 463/2020, de 14 de març. 

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 
el SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA D’AUDIOACTES. ANUALITAT 2020. 
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 

Pressupost municipal vigent. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, SA amb el CIF: A25027145 en els termes que es descriuen 
seguidament: 
 
 La retribució del contracte:  4.226,19 € (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 és la següent: 01/01/2020 a 31/12/2020. 
 

 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. 
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Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 

informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.  
 
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 

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

 
 
4. PRP_2020/319 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS 

INFORMÀTICS AL NÚVOL. LLICÈNCIES DE CORREU GOOGLE. ANUALITAT 2020. 
 
L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis informàtics al núvol de la llicència 

d’ús prèviament adquirida.  

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
72000000-5 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’estat informada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del servei per part de 
ALTOSTRATUS SOLUTIONS, SL amb el CIF: B65383085, justificant l’òrgan de contractació 
que és l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte, i la qual 
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària, conforme estableix 
l’art. 131.3 de la LCSP.  

 
L’òrgan de contractació considera procedent la continuació de la tramitació de l’expedient de 
contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès general i pel 
funcionament bàsic dels serveis, conforme allò que s’estableix la Disposició addicional tercera 
del RDL 463/2020, de 14 de març. 

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: 
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Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 

els SERVEIS INFORMÀTICS AL NÚVOL. LLICÈNCIES DE CORREU GOOGLE. 
ANUALITAT 2020. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del 
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ALTOSTRATUS 

SOLUTIONS, SL amb el CIF: B65383085 en els termes que es descriuen seguidament: 
 

 La retribució del contracte: 7.550,40 € (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 és la següent: 01/01/2020 a 31/12/2020. 
 

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

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

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

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

Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i 
als serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 

5. PRP 2020/337 RECONEIXEMENT DEL  12è. TRIENNI AL SR. FRD.  
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 12è trienni a favor del Sr. R.D., F., 
membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, 
Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Cos Policia Local, Escala Bàsica, 
en el lloc de treball d’Agent, Grup C, Subgrup C2 (RLT 019), amb efectes a partir del dia 1 de 
maig de 2020. 
 
En l’Informe Jurídic lliurat al respecte, es fa constar la modificació operada en la Llei 

16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, per l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de 
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març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 6830, de 13/3/2015). En 
aquest sentit, s’ha incorporat una disposició addicional (7a) a la Llei 16/1991, per la qual  els 

funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica 
es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el 
que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. En conseqüència, els triennis 
perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa 
referència aquesta disposició (14/3/2015) s’han de valorar d’acord amb el grup de 

classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. Els 
successius, es valoraran al grup de classificació C1.  

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. R.D., F., (Agent de la Policia Local, Grup C, RLT 019), 
adscrit a l’Escala Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Cos Policia 

Local, Escala Bàsica, de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del 
Subgrup C1, 12è. d’ordre, a partir del dia 1 de maig de 2020, i amb efectes econòmics a la 
nòmina corresponent al mes de venciment. 
 
Les característiques del trienni 12è, són les següents: 

 Venciment trienni 12:  01/05/2020 

 Grup categoria:   C1 [*] 
 Percentatge:    100,00% 
 Venciment proper trienni:  01/05/2023 

[*] Reclassificació del grup C2 al grup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic. Article 65 de la 
Llei  3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Modificació de la Llei 
16/1991 -Policies Locals). 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 

6. PRP 2020/336 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.03.2020 a 

31.03.2020) 

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats 
durant el període comprès entre els dies  01-03-2020 a 31-03-2020. 

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedencia i vist 
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,  
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-03-2020 a 31-03-2020, i que 

corresponen al personal següent: 

 ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

 SEGURETAT CIUTADANA 

 B.M., N. 125,96 € 

 C.E., B. 618,38 € 
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 C.C., C.  56,39 € 

 F.P., M. 116,66 € 

 F.M., E. 117,15 € 

 F.P., D. 468,90 € 

 G.M., M. 181,76 € 

 L.O., A. 149,57 € 

 M.V., J. 125,52 € 

 M.G., V. 293,05 € 

 O.L., E. 66,57 € 

 P.M., J. 140,71 € 

 P.C., C. 177,42 € 

 P.F., D. 38,67 € 

 P.M., I. 125,52 € 

 R.N., J. 47,97 € 

 R.D., F. 79,46 € 

 S.V., J. 94,47 € 

 T.M., S. 170,09 € 

 V.S., C. 227,63 € 

 TOTAL ÀREA 3.421,85 € 

 Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent 
 pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius  

 expedients. 
  
 Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als 
 interessats, als efectes oportuns. 
 

7. PRP 2020/329 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: 
RELACIÓ 06/2020 

 
Vista la relació núm. 06/2020 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua 
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de 
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 26 expedients i que importa la quantitat 
667,11 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació 
número 06/2020, corresponent al període entre els dies 2 de març al 5 d’abril de 2020. 
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Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel 

subministrament  d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i 
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars 
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del 

servei, SOREA SA, als efectes oportuns.   
 

 

8. PRP 2020/334 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 3/2020 

 

Vista la relació núm. 3/2020 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2 

expedients i que importa la quantitat de 9.199,41 €. 

 

Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i 

següents del Reglament General de Recaptació. 

 

Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò 

que s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent. 

 

Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es 

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

 

Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes 

tributaris que figuren en els expedients inclosos en la relació número 3/2020, així 

com la determinació del nombre de quotes, import del principal i dels interessos de 

demora i dates de venciments, que consten en cada un dels expedients aprovats. 

 

Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats 

tributaris beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació 

indicada anteriorment, amb determinació individualitzada de la referència a 

l’objecte tributari de què es tracta, nombre de quotes, import del principal i dels 

interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment dels recursos legals 

adients. 

 

Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
 
9. PRP 2020/281 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-26-2020. 
 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/3175, de data 03/03/2020, el Sr. O., B. sol·licita targeta de resident zona blava. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 

vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin 
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
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Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els 
següents:  

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

zones de vianants envoltades per zona blava;  
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  

- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 
Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment. 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, 
per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

 
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la 
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li 
afecti, amb oferiment dels recursos adients. 

 
 
10. PRP 2020/301 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-27-2020 
 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 

núm. 2020/3484, de data 09/03/2020, el Sr. G., L. sol·licita targeta de resident zona blava. 
 

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

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

zones de vianants envoltades per zona blava;  
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  

- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 
Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment. 
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, 

per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la 
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es 
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li 
afecti, amb oferiment dels recursos adients. 
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11. 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 la presidència exposa la necessitat de sotmetre a 
consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són urgents. 
 

Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels 

membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 
 

11.1.- AJORNAMENT DE L’EXPOSICIÓ DE LA PROPOSTA D’ORGANIGRAMA 
PER PART DE L’EMPRESA D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA. 

 

L’Ajuntament de Mollerussa, per acord de junta de govern de 7 de novembre de 2019, prèvia 
licitació, va acordar ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE CONSULTORIA 
PER A L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISME AUTÒNOM, a favor de l’empresa 
D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA. 

Les prestacions d'aquest contracte es divideixen en les següents fases: 

Fase I. Anàlisi dels llocs de treball, model organitzatiu, dimensionament de la plantilla i fitxes 

descriptives: 6 mesos 

1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual de l’organització i el sistema de recursos 
humans de l’Ajuntament de Mollerussa. 

2. Disseny del model organitzatiu, de l'organigrama i del manual d'estructura. 
3. L'anàlisi dels llocs de treball, definició de funcions i tasques de cada lloc. 

 

Fase II. Relació dels llocs de treball i Valoració dels llocs: 6 mesos 

En execució d’aquest contracte, per part de l’empresa s’ha presentat un document en el que 
s’analitza l’organigrama municipal actual i fruït d’aquest anàlisi, l’empresa ha elaborat una 
proposta d’organigrama. 

En relació a aquesta fase d’execució del contracte, l’Annex del PCAP (Plec de prescripcions 
tècniques) expressament diu en el que aquí importa que: 

1. “Disseny del model organitzatiu, de l'organigrama i del manual d'estructura 

A partir de l'anàlisi i diagnòstic de la situació actual es proposaran les millores del model de 
gestió, de l'estructura i de l'organització amb recomanacions de reestructuració funcional de 
serveis, si s'escau, definició de perfils dels nous llocs de treball: característiques legals, 
dimensionament òptim de les plantilles: recursos necessaris, places adequades, disseny de 

l'estructura funcional i jeràrquica: organigrama convenient. 
 
Desenvolupament dels treballs: 
 
- Presentació de l'esborrany d’organigrama a nivell d’unitats administratives, tant de 
l’Ajuntament de Mollerussa com del seu Organisme Autònom de la Fira Mollerussa, essent el 
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seu objectiu minimitzar els problemes existents detectats i optimitzar els recursos 
organitzatius i humans de millores. La presentació es farà tant als responsables polítics com 

als tècnics que es designaran per part de l’ajuntament. Aquesta presentació haurà de servir 
per explicar els criteris tècnics i organitzatius utilitzats, resoldre dubtes i recollir 
observacions. Tindrà una durada de dues hores.” 

No obstant, l’actual panorama de propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha 

comportat l’adopció de mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics 
municipals i alhora garantir la seguretat de les persones, amb el clar objectiu de reduir al 
màxim la circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en especial a les 
persones integrants de grups de risc. Les mesures adoptades per l’Estat mitjançant la 
declaració de l’estat d’alarma (RD/463/2020), així com altra normativa estatal i catalana que 
al respecte s’ha anat dictant, tenen un impacte en els contractes vinculats a tot tipus de 
serveis i prestacions contractades per l’Ajuntament i les entitats del seu sector públic. 

En aquesta situació d’excepcionalitat, l’actuació administrativa té com a finalitat cabdal 
salvaguardar la protecció de la salut i garantir simultàniament l’adequada prestació dels 

serveis públics municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania, mitjançant 
l’establiment de mesures de racionalització sobre els serveis municipals que es presten i que, 
en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania tot diferenciant entre els serveis essencials 
d’aquells altres que no tenen aquest caràcter. 

Davant d’aquest panorama, i donada la importància de la fase d’execució del contracte de 

SERVEI DE CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT RELACIÓ 

DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISME 
AUTÒNOM, atès que es tracta d’informar a l’equip de govern i tècnics municipals dels 
resultats dels treballs realitzats fins a la data, es a dir, exposar quines han estat les 
mancances trobades en l’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament així com de la 
millora organitzativa proposada, es proposa que la reunió expositiva de la proposta 

presentada, quedi ajornada fins que perdi la seva vigència el Reial Decret 463/2020 de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma. 

A tot l’exposat cal afegir que l’ajornament de la reunió també l’aconsella el fet que  tant 
l’equip de govern i tècnics municipals han de prioritzar altres activitats relacionades amb la 
lluita contra la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), com també les 

limitacions de mobilitat dels treballadors i regidors, que farien necessària la utilització de 
mitjans de comunicació telemàtiques a distància, com les videoconferències, per fer la 
reunió, mitjans en els que la qualitat en l’intercanvi d’informació entre els interlocutors es 
inferior a la que es produeix en les reunions presencials. 

Per l’exposat es proposa l’adopció del següents acords: 

Primer: Ajornar la reunió expositiva per part de l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y 
ORGANIZACIÓN, SA del seu document presentat a l’Ajuntament de Mollerussa en el que 
s’analitza l’organigrama municipal actual i de la proposta d’organigrama fins que perdi la 
seva vigència el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma. 

Segon: Notificar el present acord a l’empresa Daleph amb el peu de recurs pertinent 
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I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta minuts, 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, que en dono fe. 
 


