AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les catorze hores i deu minuts del dia 28 de desembre de
dos mil disset. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial 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’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin
Llano i Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Excusen l’assistència els regidors Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
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.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen 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. Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 83,80 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

258/2017
CP C/ SANT RAMON, 24 B
C/ Sant Ramon 24 B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

260/2017
MARTÍNEZ FERNANDEZ, ROSARIO
C/ del Palau, 40
7,80
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

261/2017
CAPDEVILA JOUNOU, M. TERESA
C/Sant Antoni, 1
7,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

262/2017
ROMÀ DALMAU, ROMAN
C/ Llorenç Vilaró, 2, 5è
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

263/2017
ROMÀ DALMAU, ROMAN
C/ Llorenç Vilaró, 2, 5è
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ: VIGILÀNCIA
DE LA SALUT, ANUALITAT 2018.

La Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l’article 14, intitulat
“Dret a la protecció enfront dels riscos laborals”, estableix que els treballadors tenen dret a
una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa
l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els
riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les
administracions públiques respecte del personal al seu servei. Això suposa que en
compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes,
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en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos
laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de les
mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les
especialitats en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos,
informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos
d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una
organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix la pròpia Llei. Per a la
realització de les activitats de prevenció, l'empresari pot recórrer a un o diversos serveis de
prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris
per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i
la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i
als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.
Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa
l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent,
entre altres, als àmbits següents:
•

La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

Si l'empresa no porta a terme les activitats preventives amb recursos propis, l'assumpció de
les funcions respecte de les matèries descrites en aquest apartat només podrà fer-se per un
servei de prevenció aliè. Tot això s'entén sense perjudici de qualsevol altra atribució legal o
reglamentària de competència a altres entitats o organismes respecte de les matèries
indicades.
Per la dimensió de l’empresa i considerant allò que s’estableix al Reglament dels Serveis de
Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener), especialment a l’article 16, es donen les
circumstàncies adients per que tot o part de les activitats de prevenció puguin ésser prestats
per empreses alienes. A aquests efectes, s’ha contactat amb l’empresa “SERVEI DE
PREVENCIÓ ALIÈ DE CENTRE MÈDIC PLA D'URGELL, SA.” la prestació parcial de determinats
serveis de prevenció. En aquest sentit, es fa constar que aquesta empresa és una entitat
acreditada per a exercir com Servei de Prevenció conforme a l’article 31 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, desenvolupat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener i gaudeix de la
preceptiva autorització com a servei de prevenció aliè (referència SP-002/2001-LL) amb
data 5 de març del 2001 per la disciplina de vigilància de la salut.
En matèria de vigilància de la salut, l'activitat sanitària que es contracta ha de tractar, tal
com estableix en els articles 22 i 33 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i l’art
20 del RD 39/1997, de 17 de gener, una vigilància de la salut a intervals periòdics dels
treballadores de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquesta activitat s’estén al compromís del
servei de prevenció aliè de revisar l'avaluació de riscos en els casos exigits per l'ordenament
jurídic, en particular, en ocasió dels danys per a la salut dels treballadors que s'hagin
produït.
Resultant que, atès que el pressupost no superarà els 18.000 €, de conformitat amb el que
s’estableix als articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aquesta
contractació pot considerar-se menor per no superar el llindar màxim establert per a
aquesta contractació. L’objecte del contracte s’empara en allò previst als articles 10 i 301 i
ss. del TRLCSP, en tant que contracte de serveis, al tractar-se d’una prestació o
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desenvolupament d’una activitat consistent en serveis de salut, inclosos en la categoria 25,
Ref. CPC 93, de l’Annex II de la llei.
En virtut de tot el que s’ha exposat; a la vista dels informes lliurats al respecte i acreditada
l’existència de suficient consignació pressupostària per a atendre la despesa, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret núm. 325/2015 de
15 de juny, ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa del contracte de serveis SERVEI DE
PREVENCIÓ ALIÈ, VIGILÀNCIA DE LA SALUT, 2018 amb càrrec al pressupost de 2018.
L’objecte del contracte és la VIGILÀNCIA DE LA SALUT dels treballadors/treballadores de
l’ajuntament de Mollerussa a fi i efecte de donar compliment a les obligacions legals que, en
matèria de prevenció de riscos laborals, obliga l’article 31.1. de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, i normativa que la desplega.
En matèria de vigilància de la salut, l'activitat sanitària haurà de tractar, tal com s’estableix
en els articles 22 i 33 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i l’art 20 del RD
39/1997, de 17 de gener, una vigilància de la salut a intervals periòdics dels treballadores
de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquesta activitat s’estén al compromís del servei de
prevenció aliè de revisar l'avaluació de riscos en els casos exigits per l'ordenament jurídic,
en particular, en ocasió dels danys per a la salut dels treballadors que s'hagin produït.
Segon. Abast del contracte serà el següent:
a) Avaluació de la salut inicial dels treballadors després de la incorporació al treball.
b) Avaluació de la salut després de l'assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut.
c) Avaluació de la salut dels treballadors que reprenen el treball després d'una absència prolongada per
motius de salut, amb la finalitat de descobrir els eventuals orígens (professionals) i recomanar una acció
apropiada per protegir els treballadors.
d) Una vigilància de la salut a intervals periòdics.
En relació a l’apartat d), comprendrà el següent:
A) Reconeixents mèdics perfil bàsic: Es realitzarà una anamnesi i exploració general en funció del
riscs existent per a la salut del treballador i de la tasca, aplicant els protocols específic. Les proves a
realitzar en el perfil bàsic seran les següents:
•
•
•
•
•
•
•

tensió arterial,
somatometria,
control visió,
electrocardiograma,
espirometria,
audiometria i
pols.

B) Analítiques específiques: Es determinen les següents:
Lloc de treball
Operari plaguicida
Operari Neteja
Policia Local
Socorrista
Assistent/a Social
Integrador/a i Educador social
Tècnic Joventut

prova
COLINESTERASA
VACUNA HEPATITIS
VACUNA HEPATITIS
VACUNA HEPATITIS
VACUNA HEPATITIS
VACUNA HEPATITIS
VACUNA HEPATITIS

A
B
B
B
B
B

i
i
i
i
i

ANALÍTICA
ANALÍTICA
ANALÍTICA
ANALÍTICA
ANALÍTICA

HEPATITIS
HEPATITIS
HEPATITIS
HEPATITIS
HEPATITIS

B
B
B
B
B
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Monitor

VACUNA HEPATITIS B i ANALÍTICA HEPATITIS B

La vigilància de la salut està sotmesa a protocols específics pel que fa als factors de risc als
quals pugui estar exposat el treballador, d'acord amb els resultats obtinguts de l'avaluació
de riscos.
Durant el període de vigència del contracte s'ha de facilitar a l'empresa contractant la
planificació de les activitats de vigilància de la salut, el certificat d'aptitud dels seus
treballadors i la memòria anual de les activitats que s'han dut a terme. Les activitats
previstes es duran a terme d’acord amb una planificació de l’activitat preventiva facilitada
pel servei de prevenció, d’acord amb la programació anual i aprovades per l’empresa.
Tercer. Adjudicar el contracte de serveis esmentat a favor de “SERVEI DE PREVENCIÓ
ALIÈ DE CENTRE MÈDIC PLA D'URGELL, SA”, amb autorització SP 002/2001-LL, CIF: A25.070.178 , amb domicili social a l'avinguda del Canal, 11 A de Mollerussa (Lleida) sota les
condicions bàsiques següents:
La contraprestació econòmica que Centre Mèdic Pla d'Urgell, S.A. rebrà per la gestió en
vigilància de la salut, serà, conforme allò previst a l’article 302 del TRLCSP, atenent les
prestacions contractades serà per un import de 4.680,00 € que quedarà fixada i
desglossada segons les condicions particulars acceptades per l'empresa contractant, amb les
següent particularitats:
a) El preu a abonar inclourà les activitats següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una vigilància de la salut a intervals periòdics, sobre un total de 90 treballadors/res, i
amb una previsió o estimació de 140-160 treballadors.
Visita inicial a l’empresa.
Lliurament de documentació en relació al servei de vigilància de la salut.
Planificació de les activitats a realitzar.
Reconeixements mèdics específics.
Analítica bàsica.
Promoció individual de la salut.
Lliurament memòria anual d’activitats
Formació col·lectiva en primers auxilis.

En ells preus pactats en aquest contracte no està inclòs l’impost de l’IVA.
b) En el cas en que el Centre Mèdic Pla D’Urgell, S.A. prestés un nombre de serveis
individuals, superior al número de treballadors als que figuren declarats (90), es facturarà
l’excés al final del servei, a raó del preu unitari pactat. Igualment, la no prestació del servei
de vigilància de la salut, un cop programat, per causa imputable al treballador, penalitzarà a
l’Ajuntament en 5,00 €.
IMPORTS
•

Reconeixements mèdics perfil bàsic:

Lloc de treball
Genèric

contingut prova
(*)

preu unitari
52,00 €
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(*) Es realitzarà una anamnesi i exploració general en funció del risc existent per a la salut del
treballador i de la tasca, aplicant els protocols específics. Les proves a realitzar en el perfil bàsic seran
les següents:
•
•
•
•
•
•
•

tensió arterial,
somatometria,
control visió,
electrocardiograma,
espirometria,
audiometria i
pols.

•

Analítiques especifiques:

Lloc de treball
Operari plaguicida

contingut prova
COLINESTERASA

preu unitari
5,00 €

Operari neteja

VACUNA HEPATITIS A

29,00 €

Policia Local

VACUNA HEPATITIS B
ANALÍTICA HEPATITIS B

18,00 €
24,00 €

Socorrista

VACUNA HEPATITIS B
ANALÍTICA HEPATITIS B

18,00 €
24,00 €

Assistent/a Social

VACUNA HEPATITIS B
ANALÍTICA HEPATITIS B

18,00 €
24,00 €

Integrador/a i Educador social

VACUNA HEPATITIS B
ANALÍTICA HEPATITIS B

18,00 €
24,00 €

Tècnic Joventut

VACUNA HEPATITIS B
ANALÍTICA HEPATITIS B

18,00 €
24,00 €

Monitor

VACUNA HEPATITIS B
ANALÍTICA HEPATITIS B

18,00 €
24,00 €

EFECTES: La prestació gaudirà d’efectes des del dia 1 de gener de 2018 i finalitzarà el 31 de desembre
de 2018.

Quart. Aprovar el contracte conforme el model que figura en l’expedient, i facultar el Sr.
Alcalde per a la seva formalització.
Cinquè. Nomenar el/la Regidor/ de Règim Intern responsable del contracte amb les funcions
i facultats que l’article 52 del TRLCSP estableix al respecte. Aquesta figura de responsable
del contracte, es designaria com a Coordinadora de Prevenció i li correspondrà supervisar la
seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, sense perjudici de les facultats
resolutòries atribuïdes a aquesta Regidoria específicament en matèria de Personal. En tot
cas, es deleguen a la Coordinadora de Prevenció, les funcions següents:
-

Comunicació, informació i coordinació amb el Servei de Prevenció.
Efectuar en nom i representació de l’empresa les sol·licituds per a la realització d’aquelles
actuacions del Servei de Prevenció que precisin de sol·licitud prèvia en virtut del contracte subscrit.
Signar la recepció dels informes, instruccions i recomanacions emesos pel Servei de Prevenció en
virtut de la Llei 31/1995 i, en general a quantes persones ostentin responsabilitats en prevenció
dins l’empresa.
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-

Facilitar al Servei de Prevenció la informació que sigui preceptiva.

Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en temps i forma i als efectes oportuns i als
departaments municipals competents per raó de la matèria.”
4.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ: SEGURETAT
EN EL TREBALL, ANUALITAT 2018.

La Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals a l’article 14, intitulat
“Dret a la protecció enfront dels riscos laborals”, estableix que els treballadors tenen dret a
una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa
l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els
riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les
administracions públiques respecte del personal al seu servei. Això suposa que en
compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes,
en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos
laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de les
mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les
especialitats en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos,
informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos
d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una
organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix la pròpia Llei.
Per a la realització de les activitats de prevenció, l'empresari pot recórrer a un o diversos
serveis de prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris
per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i
la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i
als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.
Si l'empresa no porta a terme les activitats preventives amb recursos propis, l'assumpció de
les funcions respecte de les matèries descrites en aquest apartat només podrà fer-se per un
servei de prevenció aliè. Tot això s'entén sense perjudici de qualsevol altra atribució legal o
reglamentària de competència a altres entitats o organismes respecte de les matèries
indicades.
Per la dimensió de l’empresa i considerant allò que s’estableix al Reglament dels Serveis de
Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener), especialment a l’article 16, es donen les
circumstàncies adients per que tot o part de les activitats de prevenció puguin ésser prestats
per empreses alienes. En aquest sentit s’ha contactat amb l’empresa PREVINTEGRAL, SL la
prestació parcial de determinats serveis de prevenció. En aquest sentit, es fa constar que
aquesta empresa és una entitat acreditada per a exercir com Servei de Prevenció i conforme
a l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, desenvolupat pel Reial Decret 39/1997,
de 17 de gener, i gaudeix de la preceptiva autorització S.P. 001/2003-LL, i consta
capacitada per desenvolupar les funcions corresponents als serveis de prevenció aliè.
D’acord amb el capítol III del Reglament de Serveis de Prevenció 39/1997, l’activitat
preventiva que es contracta amb el Servei de Prevenció de PREVINTEGRAL, SL importa el
preu de 5.206,25 €/any, (IVA exclòs) i les especialitats i funcions a realitzar, que suposen
l’objecte del contracte, són les següents:
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Seguretat en el Treball: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís d'identificar, avaluar i
proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per això tots els riscos
d'aquesta naturalesa existents en l'empresa, incloent els originats per les condicions de les
màquines, equips i instal·lacions i la verificació del seu manteniment adequat, sense
perjudici de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de
seguretat industrial, així com els derivats de les condicions generals dels llocs de treball,
locals i les instal·lacions de servei de protecció.
Higiene Industrial: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís d'identificar, avaluar i
proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per això tots els riscos
d'aquesta naturalesa existents en l'empresa, i de valorar la necessitat o no de realitzar
mesures al respecte, sense perjudici de la inclusió o no d’aquestes mesures en les
condicions econòmiques del concert.
Ergonomia y Psicosociologia aplicada: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís
d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant
per això tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa.
Per a les tres especialitats preventives objecte del contracte es realitzaran les següents
funcions de les previstes en l’article 31.3 de la Llei 31/1995:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El disseny, implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració
de la prevenció a l'empresa.
L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors en els
termes previstos en l'article 16 de la Llei 31/1995.
La planificació de l'activitat preventiva i la determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures
preventives i, amb la periodicitat que requereixin els riscos existents, l'activitat de seguiment i
valoració de la implantació de les activitats preventives derivades de l'avaluació.
La informació i la formació dels treballadors, en els termes previstos en els articles 18 i 19 de la Llei
31/1995. Queden específicament excloses aquelles formacions a les que s'obligui per compliment
de Convenis Laborals o altres reglamentacions diferents a la Llei 31/1995.
La redacció de plans d’emergència segons la LPRL. Aquests es realitzaran a partir del segon any,
podent-se avançar el seu període de realització en funció de les necessitats de l'Empresa
contractant, o per expressa comunicació de l'Autoritat competent.
Assessorament a l'empresari, treballadors i als seus representants i als òrgans de representació
especialitzats, als termes establerts a la normativa aplicable.
Control de la documentació, segons l’article 23 de la LPRL.
Investigació d’accidents. Greus o molt greus. Revisió de la investigació dels accidents lleus.
Elaboració de la memòria anual de les activitats desenvolupades per PREVINTEGRAL a l'empresa
incloent la valoració de l'efectivitat de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema
general de gestió de l'empresa a través de la implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos
laborals en relació amb les activitats preventives concertades.
Planificació de l'activitat preventiva i programació anual proposada per PREVINTEGRAL SL.

Resultant que, atès que el pressupost no superarà els 18.000 €, de conformitat amb el que
s’estableix als articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aquesta
contractació pot considerar-se menor per no superar el llindar màxim establert per a
aquesta contractació.
L’objecte del contracte s’empara en allò previst als articles 10 i 301 i ss. del TRLCSP, en
tant que contracte de serveis al tractar-se d’una prestació o desenvolupament d’una activitat
consistent en serveis de salut, inclosos en la categoria 25, Ref. CPC 93, de l’Annex II de la
llei.
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En virtut de tot el que s’ha exposat; a la vista dels informes lliurats al respecte i acreditada
l’existència de suficient consignació pressupostària per a atendre la despesa, es proposa a la
Junta de Govern que, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret núm.
325/2015 de 15 de juny, adopti els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa del contracte de serveis SERVEI DE
PREVENCIÓ ALIÈ. SEGURETAT EN EL TREBALL. ANUALITAT 2018, amb càrrec al
pressupost de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte de serveis esmentat a favor de PREVINTEGRAL, SL amb
autorització S.P. 001/2003-LL, NIF. B-25.511.601 i domiciliada a Lleida, Parc Empresarial
Entrevies, C/ Llorenç Agustí Claveria, 105, planta 2., sota les condicions bàsiques següents:
•
•
•

Import: 5.206,25 € IVA exclòs
Termini: màxim un any improrrogable
Efectes: La prestació gaudirà d’efectes des del dia 1 de gener de 2018 i finalitzarà
el 31 de desembre de 2018.

Tercer. Aprovar el contracte conforme el model que figura en l’expedient, i facultar el Sr.
Alcalde per a la seva formalització.
Quart. Nomenar el/la Regidor/ de Règim Intern responsable del contracte amb les funcions i
facultats que l’article 52 del TRLCSP estableix al respecte. Aquesta figura de responsable del
contracte, es designaria com a Coordinadora de Prevenció i li correspondrà supervisar la
seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, sense perjudici de les facultats
resolutòries atribuïdes a aquesta Regidoria específicament en matèria de Personal. En tot
cas, es deleguen a la Coordinadora de Prevenció, les funcions següents:
-

-

Comunicació, informació i coordinació amb el Servei de Prevenció.
Efectuar en nom i representació de l’empresa les sol·licituds per a la realització d’aquelles
actuacions del Servei de Prevenció que precisin de sol·licitud prèvia en virtut del contracte subscrit.
Signar la recepció dels informes, instruccions i recomanacions emesos pel Servei de Prevenció en
virtut de la Llei 31/1995 i, en general a quantes persones ostentin responsabilitats en prevenció
dins l’empresa.
Facilitar al Servei de Prevenció la informació que sigui preceptiva.

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en temps i forma i als efectes oportuns i als
departaments municipals competents per raó de la matèria.
5.

COMUNICACIÓ
D’EXERCICI
D’ACTIVITATS,
EXPEDIENT
NÚM.:
2582
(50/2017), ELABORACIÓ I VENDA DE PIZZA PER EMPORTAR, AVINGUDA DE
LA PAU, 2, LOCAL 1 A PETICIÓ DE PIZZERIA LUCA, SCP.

En data 20 de novembre de 2017 el Sr. Octavio Atilio Landucci, en representació de la
societat Pizzeria Luca, SCP presenta la comunicació d’exercici d’activitat per a elaboració i
venda de pizzes per emportar a l’avinguda de la Pau, 2, local 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’activitat següent:
Número d’expedient: 2582/50/2017
Titular: PIZZERIA LUCA, SCP
Denominació: elaboració i venda de pizza per emportar
Emplaçament: avinguda de la Pau, 2, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT X

“INFORME RESOLUCIÓ
PIZZERIA LUCA, S.C.P.
ELABORACIÓ I VENDA DE PIZZA PER EMPORTAR
Av. de la Pau núm. 2 local 1
Mollerussa
2582/C/2017
MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 14 de desembre de 2017 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera municipal,
atesa la documentació presentada en l’expedient tramitat en règim de comunicació d’inici d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Eugeni Aparicio Tudela visat núm. 2017/03693 en
data 09.11.2017, així com la certificació tècnica signada per Eugeni Aparicio Tudela visat núm.
2017/03695 en data 09.11.2017.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 15.11.17 de caràcter favorable.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable que emeti l’Agència de
Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
i/o infraestructures de transport existents
-

60

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús del local confrontant
Habitatge o ús residencial
Administratiu i d’oficines

Dependències
Sales d’estar
Dormitoris
Despatxos professionals
Oficines

50
segons

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

35
30
35
40

35
30
35
40

30
25
35
40
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Ús del local confrontant
Hospitalari
Educatiu o cultural

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)

Zones d’estada
40
Dormitoris
35
Aules
35
Sales de lectura, audició i
30
exposició

Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

40
35
35

30
25
35

30

30

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls realitzats per una
Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les mesures correctores que siguin
necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera: fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres
separadors de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
Paper, cartró, plàstics d’embalatges i resta de domèstics: a recollida selectiva
municipal.
- Residus orgànics: a contenidors recollida selectiva municipal
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: Elaboració de plats precuinats
amb venda al mateix establiment.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
No s’autoritza a disposar de taules per al públic ni cap zona de consum d’aliments a
l’establiment, pel que caldrà tramitar nova llicència de restaurant.
Adequat sistema de ventilació del lavabo i de l’establiment.
Compliment de la normativa d’horaris comercials.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, climatització, gas butà, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
-

6.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM.: 2587 (55/2017). DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE
PERRUQUERIA I ESTÈTICA. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 14, LOCAL
1. TITULAR: KEVIN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ.

En data 1 de desembre de 2017 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a serveis de perruqueria i estètica a l’avinguda de la
Pau, 14, local 1.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 1 de
desembre de 2017, següent:
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Número d’expedient: 2587/55/2017
Titular: Kevin Leonardo PEREZ LOPEZ
Denominació: serveis de perruqueria i estètica
Emplaçament: avinguda de la Pau, 14, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total destinada a l’activitat de 24,70 m2.
7.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ SENEGALESA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR ELS BAIXOS DE L’EDIFICI SANT JORDI ELS
DISSABTES I DIUMENGES DEL DIA 1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Amadou Dia, en representació de
l’Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar un espai/sala
de l’Edifici Sant Jordi els dissabtes i diumenges a partir del dia 1 de gener fins al 31 de
desembre de 2018, de les 15.00h fins a les 18.00h, per poder donar continuïtat al projectes
associatiu “Aprenem Junts” dirigida a 38 participants (nens i nenes).
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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Senegalesa de Mollerussa, la utilització de la sala 1 dels
baixos de l’Edifici Sant Jordi els dissabtes i diumenges a partir del dia 1 de gener fins al 31
de desembre de 2018, de les 15.00h fins a les 18.00h, per poder donar continuïtat al
projectes associatiu “Aprenem Junts”.
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.
•
El nombre màxim d’ocupació de la sala 1 serà de 34 persones adultes o 25 infants.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT DE RESIDUS. EXERCICI 2014.

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de novembre de 2013 va acordar delegar la gestió del
servei públic de recollida, transport i tractament de residus al Consell Comarcal de Pla
d’Urgell.
El Ple del Consell Comarcal en sessió de 27 de gener de 2014 va acordar l’acceptació de la
delegació de competències de la gestió del servei públic citat anteriorment amb efectes 1
febrer.
Amb data 21 d’abril de 2015, el coordinador del Servei de Medi Ambient del Consell
Comarcal emet un informe justificatiu de la liquidació de l’exercici 2014 (gener a desembre)
que s’adjunta a l’expedient, i del qual es desprèn:
-

Despesa total per import:
Aportació mensualitats :
Ingressos per retorn:

664.927,17 €
700.862,59 €
87.619,19 €
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Saldo a favor Ajuntament:

47.928,99 €

És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el document de liquidació de l’exercici 2014, compressiu dels mesos de
gener a desembre, amb un saldo d’explotació favorable a l’Ajuntament per import de
47.928,99 €.
Segon. Sol·licitar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el reconeixement formal en
comptabilitat del romanent per import de 47.928,99 € a favor de l’Ajuntament.
Tercer. Destinar aquests romanents a aportacions a la futura construcció d’un nou
abocador.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell als efectes
oportuns.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al Servei d’Intervenció als efectes oportuns .
9.

PADRÓ MERCAT SETMANAL GENER 2018.

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de gener de 2018, per un import de
11.658,57 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de gener de 2018.
Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

10.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint-i-cinc 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, la Secretari, que en dono fe.
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