AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa
CERTIFICO:
Que el dia 7 de maig de dos mil vint la Junta de Govern local va celebrar sessió de carácter ordinària
(SESSIÓ NÚM. 2020/15), adoptant-se els acords que es transcriuen a continuació:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PRP 2020/379 LLICÈNCIES D’OBRES

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detalla als seus respectius
expedients, 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:

Marc Solsona Aixala

Segon.- Condicionar l’eficàcia de l’atorgament de la llicència municipal d’obra en
qüestió al compliment de la present condició suspensiva (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, modificada per l’ordre SND/385/2020, de 2 de maig): que es tracti d’obres que
suposin 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 referides en l'apartat anterior en les quals, per la
mena d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació
d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no
relacionades amb l'activitat de l'obra. També queden exceptuades aquelles obres que es
realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals
no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les
següents condicions:
a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i
s'adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la
jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.
b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització
de la jornada laboral.

Antoni Garcia Jiménez
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Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obres, conforme els
expedients que es relacionen a l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret
de propietat i sense perjudici de tercers, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
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c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades
per les autoritats sanitàries.
Així mateix, també s’exceptuen els 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.
En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l'accés a zones no sectoritzades de
l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis
de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

14/05/2020 ALCALDE

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 en modifiqui els seus termes.
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
12.262,62 euros.
ANNEX I:

Marc Solsona Aixala

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

75/2020
PARIS MONTSERRAT JORDI
C/ LA FORESTAL D’URGELL 28-30
8.006,74
4.003,37
11,50
4.003,37
0,00

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

86/2020
MINGUELL JORBA JORDI
TRAV. DOMÈNECH CARDENAL, 1 1-A
40,00
20,0
0,00
0,00
0,00
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Marc Solsona Aixala

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

87/2020
MARTÍ PADULLÈS ANA MARIA
C/ TARRAGONA, 45
0,00
0,00
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:

90/2020
ROMERO ROURE EDUARD
C/ ENRIC GRANADOS, 12 2-2
22,86
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:

91/2020
C.P PASSEIG LA SALLE, 14
PS. LA SALLE (C.ARAGÒ, 20)
44,30
22,15
0,00
2.000,00
0,00

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

92/2020
VILA PONS MARIA DOLORS
AV. DE LA PAU, 13
10,90
12,00
0,00
0,00
0,00
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residus:
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de
residus:

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

14/05/2020 ALCALDE

3.

93/2020
ESCOLA CABAÑAS XAVIER
RONDA SANT PERE, 44
37,86
18,93
0,00
0,00
0,00

PRP 2020/264 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICÓ D’UN LOT DE TAULES PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN ELS ESDEVENIMENTS
QUE S’ORGANITZEN AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un lot de taules per a la seva utilització en els
esdeveniments culturals, esportius, … etc que s’organitzen al municipi de Mollerussa.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb allò
establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 39121200-8 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.

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per part de
CAPDEVILA LOFT, SLU amb el CIF: 43707051J, la qual disposa de la capacitat d’obrar i habilitació
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix 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
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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 d’estar
certificada per part de la Intervenció de fons.
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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, així com la resta de legislació aplicable, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de
21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:

14/05/2020 ALCALDE

Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’ADQUISICIÓ
D’UN D’UN LOT DE TAULES PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN ELS ESDEVENIMENTS QUE
S’ORGANITZEN AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que
comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de CAPDEVILA LOFT, SLU
amb el NIF: 43707051 en els termes i condicions que es detallen seguidament:



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

Marc Solsona Aixala
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Preu del contracte: 4.833,95 € (IVA inclòs).

Termini de lliurament:
El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils, el còmput del qual
s’iniciarà en el moment en el que perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o en el
seu cas, les seves pròrrogues, conforme estableix la seva Disposició Addicional Tercera.



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.

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

4. PRP 2020/265 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINITRAMENT:
ADQUISICIÓ D’UN LOT DE CADIRES PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN ELS DIFERENTS
ESDEVENIMENTS QUE S’ORGANITZEN AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.

Marc Solsona Aixala

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb allò
establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 39112000-0 que estableix el
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a la
tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar
l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de
la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei
estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha d’estar
certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per part de
CAPDEVILA LOFT, SLU amb el CIF 43707051J, la qual disposa de la capacitat d’obrar i habilitació
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix 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, així com la resta de legislació aplicable, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de
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L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’un lot de cadires per a la seva utilització en els
diferents esdeveniments culturals, esportius, … etc que s’organitzen al municipi de Mollerussa.
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21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:

Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’ADQUISICIÓ
D’UN LOT DE CADIRES PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN ELS DIFERENTS ESDEVENIMENTS QUE
S’ORGANITZEN AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que
comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de CAPDEVILA LOFT, SLU
amb el NIF: 43707051J en els termes i condicions que es detallen seguidament:

14/05/2020 ALCALDE



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


Marc Solsona Aixala

Termini de lliurament:
El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils, el còmput del qual
s’iniciarà en el moment en el que perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o en el
seu cas, les seves pròrrogues, conforme estableix la seva Disposició Addicional Tercera.



Signatura 2 de 2

Preu del contracte: 10.898,23€ (IVA inclòs).

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.

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.”

Antoni Garcia Jiménez
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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.
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5.

PRP 2020/280
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINITRAMENT:
ADQUISICIÓ D’EQUIPS DE REPROGRAFIA PER A LES DIFERENTS OFICINES DE
L’AJUNTAMENT.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’equips de reprografia amb destinació a les diferents
oficines de l’Ajuntament.

Marc Solsona Aixala
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb allò
establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 30121100-4 que estableix el
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a la
tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un informe
justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar
l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de
la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei
estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat
informada per part de la Intervenció de fons.
Han estat sol.licitats pressupostos a tres empreses del sector i únicament OFI-CENTRE MOLLERUSSA,
SL amb el CIF B25338617 l’ha presentat, la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
empresarial necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix 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.

14/05/2020 SECRETARI

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de
21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’ADQUISICIÓ
D’EQUIPS DE REPROGRAFIA PER A LES DIFERENTS OFICINES DE L’AJUNTAMENT.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent
Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de OFI-CENTRE
MOLLERUSSA, SL amb el NIF: B25338617 en els termes i condicions que es detallen seguidament:
Preu del contracte: 8.349,00 € (IVA inclòs).

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


Termini de lliurament
El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils, el còmput del qual
s’iniciarà en el moment en el que perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o en el
seu cas, les seves pròrrogues, conforme estableix la seva Disposició Addicional Tercera.



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.

Marc Solsona Aixala

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.”
6.

PRP 2020/380 PRÒRROGA DEL CONTRACTE _DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
ELABORACIÓ D’INFORMES RELACIONATS AMB LES LLICÈNCIES AMBIENTALS
D’ACTIVITATS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ.

I
I

En la data 10 d’abril de 2015, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i ACTICLIC ENGINYERIA
S.C. PROFESSIONAL, el contracte que té per objecte el SERVEI D’ASSESSORAMENT I ELABORACIÓ
D’INFORMES
RELACIONATS
AMB
LLICÈNCIES
AMBIENTALS
I
D’ACTIVITATS
I
PLANS
D’AUTOPROTECCIÓ, establint-se el termini d’execució de quatre anys amb efectes des de la data de
signatura del contracte, amb possibilitat de pròrroga per comú acord entre les parts pel termini màxim
d’un any.
Atès que el RDLLEI 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19, modificat pel RDLLEI 11/2020, de 31 de març, estableix a
l’art. 34.1 que en aquells contractes de serveis i subministrament de prestació successiva, quan al
venciment del contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la
prestació com a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació derivada d’allò
disposat al RDLLEI 463/2020, de 14 de març, i no es pogués formalitzar el corresponent nou contracte,
es prodrà aplicar allò previst a l’art. 29.4 de la LCSP, amb independència de la data de publicació de la
licitació de l’esmentat nou contracte. En conseqüència, per raons d’interès públic és procedent
l’atorgament d’una pròrroga fins que que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un
període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte.

Antoni Garcia Jiménez
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la Regidoria
de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. PRORROGAR el contracte del SERVEI D’ASSESSORAMENT I ELABORACIÓ D’INFORMES
RELACIONATS AMB LES LLICÈNCIES AMBIENTALS I D’ACTIVITATS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ, atesa
la manca de mitjans personals adequats per part de l’Ajuntament per a la correcta prestació del servei,
amb posterioritat a la data d’extinció del mateix, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec la prestació
del servei i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del
contracte.

Marc Solsona Aixala
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Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

PRP 2020/381 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ I INSPECCIÓ
DELS TREBALLS DE JARDINERIA. AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT I
MODIFICACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

Antecedents:
En la data 12/03/2020, la Junta de Govern va autoritzar la licitació del contracte que té per objecte el
SERVEI DE DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES
VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, pel procediment obert simplificat i la tramitació
administrativa ordinària, la publicació del qual al Perfil del contractant va quedar suspesa a l’empara
d’allò establert a la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, de 14 de març.
La clàusula 6.2 del plec de les administratives particulars que regeixen l’esmentat procediment, disposa
que “una vegada acabades les actuacions anteriors, és a dir, l’accés al sobre digital que conté l’oferta
econòmica i la documentació avaluable de forma automàtica, les empreses licitadores presents poden
fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta”, la qual cosa pressuposa que la celebració d’aquest acte és de caràcter
públic, conforme allò que estableix l’art. 159.4.d) de la LCSP en el seu redactat anterior a la seva
modificació.

I. El RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en la seva Disposició Addicional Tercera la suspensió de
termes i la interrupció de terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic,
el còmput dels quals es reprendrà en el moment que perdi vigència l’esmentat reial decret o les seves
pròrrogues. No obstant, l’apartat quart de la mateixa Disposició Addicional estableix que les entitats del
sector públic podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments que siguin
indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
II. Vist el RDLLEI 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia que en la seva Disposició Final Tercera modifica, amb efectes
des de la seva entrada en vigor -el 30/04/2020- i vigència indefinida, les lletres d) i f) de l’art. 159.4 de
la LCSP, eliminant l’especialitat respecte el caràcter públic de l’obertura dels sobres en aquest
procediment simplificat.

Antoni Garcia Jiménez
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Atès que el SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA no ha resultat d’impossible execució com a conseqüència de la situació excepcional
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es considera procedent i indispensable per a la protecció
de l’interès general i per al funcionament bàsic dels serveis, la tramitació de l’expedient de contractació
de la del servei que té per objecte la direcció i inspecció dels esmentats treballs de manteniment.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en desplegament de les
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AIXECAR la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació del SERVEI DE DIRECCIÓ
I INSPECCIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL
MUNICIPI DE MOLLERUSSA.

14/05/2020 ALCALDE

Segon. MODIFICAR el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen l’expedient de
contractació del servei esmentat, en els termes següents:
On hi diu:
...//...
Clàusula 6.2:

Marc Solsona Aixala
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Una vegada acabades les actuacions anteriors, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar
reflectides en l’acta.
...//...
Ha de dir:
...//...
Clàusula 6.2:
L’obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin la part de l’oferta avaluable a través de
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, no es realitzarà en acte de caràcter
públic.

Tercer. PUBLICAR l’anunci de licitació del SERVEI DE DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS DE
MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA al
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
8.

PRP 2020/385 TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA DELS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS PER
ATENDRE NECESSITATS DERIVADES DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES I ALTRES
MESURES PER A FER FRONT AL COVID-19.

Antoni Garcia Jiménez
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Antecedents:
La crisi sanitària ocasionada pel la infecció del SARS-CoV-2 (COVID-19), fa necessari el
subministrament de béns i la prestació de serveis per part de l’Ajuntament de forma immediata, tots
ells encaminats a l’adopció de mesures per a la protecció de les persones enfront al COVID-19, com és
la compra d’equips i material de protecció (mascaretes, guants, solució hidroalcohòlica), testos
serològics, instal·lació de mampares i altres de naturalesa similar.

Marc Solsona Aixala
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Fonaments de dret:
El Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a
l’impacte econòmic del COVID-19, modificat pel Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix a l’article
16 l’aplicació de la tramitació d’emergència a l’empara de l’art. 120 de la Llei 9/2017, de Contractes del
sector Públic (en endavant LCSP), per a la contractació de tot tipus de béns o serveis que precisi
l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic, per a atendre
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures que adoptades per a fer front
al COVID-19.
L’article 120.1.a) de la LCSP estableix que quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a
causa d’una situació d’emergència provocada per esdeveniments catastròfics o de situacions que
suposin greu perill, l’òrgan de contractació, sense l’obligació de tramitar expedient administratiu, podrà
ordenar l’execució d’allò que sigui necessari per esmenar l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat
sobrevinguda o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits
formals establerts en la present Llei, inclòs l’existència de crèdit suficient. En el cas de que no existeixi
crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, es procedirà a la seva dotació de conformitat
amb allò establert a la Llei General Pressupostària.
El termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, des de l’adopció de
l’acord i en el cas de que excedís aquest termini, la contratació de les esmentades prestacions requerirà
la tramitació d’un procedimient ordinari. Una vegada executades les actuacions objecte d’aquest règim
excepcional, s’observarà allò disposat a la Llei de Contractes en relació al compliment dels contractes,
recepció i liquidació de la prestació, conforme estableix l’art. 120 apartats c) i d) de la LCSP.
En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagués realitzat a justificar, transcorregut el
termini establert, es rendirà el compte justificatiu del mateix, amb reintegrament dels fons no invertits.

Primer. AUTORITZAR la TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA per a la contractació dels SUBMINISTRAMENTS I
SERVEIS per atendre necessitats derivades de la PROTECCIÓ DE LES PERSONES I ALTRES MESURES
PER A FER FRONT AL COVID-19, conforme allò establert a l’art. 120 de la LCSP i concordants.
Segon. El termini d’inici de l’execució de les prestacions contractades mitjançant aquest règim
excepcional no podrà ser superior a un mes, des de la contractació del subministrament o servei, sense
la necessitat de la seva formalització prèvia.
Tercer. Donar trasllat de la present resolució al Departament d’Intervenció i als Serveis municipals
competents, als efectes oportuns.”

Antoni Garcia Jiménez
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la Regidoria
de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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9.

PRP 2020/372 SOL·LICITUD DE PERMÍS DE LACTÀNCIA SRA. GGR

Es dona compte a la Junta de Govern de la sol·licitud de permís de lactància presentada per la Sra.
GEMMA GABARRA ROSINACH, en la modalitat compactació en jornades consecutives senceres en
base a allò que s’estableix a l’article 48.f del RDLEG 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic [TR LEBEP] i en l’article 14 de la Llei 8/2006, de 5
de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya. La interessada sol·licita el gaudiment amb inici immediat al
finiment del permís de maternitat (21/5/2020).

Marc Solsona Aixala

Tenint en consideració les dates de naixement del filla/a i el finiment del permís de maternitat,
l’Àrea
de Gestió de Personal ha lliurat informe jurídic en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques, en el qual es posa de manifest que la
substitució del temps de lactància pel gaudiment d’un permís retribuït, tal i com sol·licita la interessada,
suposa un total de 24 dies laborables, en jornades senceres consecutives.
Atès el que s’ha exposat, i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. GEMMA GABARRA ROSINACH, integrant de la Plantilla de personal de
l’Ajuntament [RLT 099], la substitució del temps de lactància pel gaudiment d’un permís retribuït fixat
en 24 dies laborables en jornades senceres consecutives, amb inici immediat al finiment del permís de
maternitat.
Segon. Les condicions de gaudiment d’aquest permís, són les següents:
a) Modalitat de gaudiment: compactació en jornades consecutives senceres.
b) Durada: La durada del permís serà de 24 dies hàbils.
c) Període de gaudiment: L’inici del període del permís retribuït, a petició de la interessada, serà
consecutiu al finiment del permís de maternitat.
 Inici:
22/05/2020
 Final:
25/06/2020
d) Incorporació: dia laboral immediat a la finalització del permís, llevat que la persona interessada
sol·liciti el gaudiment d’altres permisos i/o vacances.
Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals oportuns i
es lliurarà testimoni a les Àrees i Serveis afectats, perquè en tinguin constància i als efectes oportuns.
10.

PRP 2020/376 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SR. JASA

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient de reconeixement de serveis previs perquè es
reconeguin els serveis prestats en les administracions públiques, i determinació de triennis consolidats,
a la persona que seguidament s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc
de treball següent:

Antoni Garcia Jiménez
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Es fa constar, als efectes oportuns, que la Sra. GEMMA GABARRA ROSINACH, forma part de la plantilla
de personal funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa, en el lloc de treball RLT 099, TAG Comptabilitat,
adscrita a la Unitat Intervenció.
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Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Núm. RLT
Data presa de possessió:

JOSE ANTONIO SOLÍS AYALA
43714823B
Funcionari en Pràctiques
Administració Especial
Serveis especials
Agent Policia Local
144
16/03/2020

El Sr. SOLIS AYALA, José Antonio, presenta certificació de serveis prestats i llocs ocupats a les
administracions següents:

Marc Solsona Aixala
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Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
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Mollerussa
La Seu d’Urgell
Tàrrega
Calafell

En aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis
previs a les administracions i Reial decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de
l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. SOLIS AYALA, José Antonio, integrant de la plantilla de personal
funcionari d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Agent de la Policia Local en pràctiques [RLT 144],
els serveis prestats en diverses administracions públiques, anteriors a la data de presa de possessió a
l’Ajuntament de Mollerussa, (16/3/2020), que suposen un total acumulat de 22 anys i 5 mesos, amb
retroacció al dia 13 d’octubre de 1997
Segon Reconèixer a favor del Sr. SOLIS AYALA, José Antonio, un total de 7 (set) triennis consolidats,
dels quals 5 han estat perfets al Subgrup D/C2 (triennis 1 a 5), i 2 han estat perfets al Subgrup C1
(triennis 6 i 7). Els efectes econòmics del reconeixement es retrotreuen a les nòmines corresponents
des del dia 16 de març de 2020, data de presa de possessió de l’interessat en el Lloc de Treball
d’Agent en pràctiques de la Policia Local [RLT 144]. A efectes informatius, es fixa la data de venciment
del proper trienni (8è d’ordre), el dia 13 d’octubre de 2021.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes legals
oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
11.

PRP 2020/373 DESESTIMACIÓ LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES
I CADIRES. EXPEDIENT 2334- 45-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Eduardo Josue Rosales Cruzate, per a l’establiment AS
DE COPES, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació s’efectuaria en
les següents zones i períodes:
Del 1/3/2020 al 31/10/2020 20m2 de terrassa.

Antoni Garcia Jiménez
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Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en desplegament
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública que es sol·licita, ja que
segons informe del Departament d’Activitats l’establiment encara té la llicència d’activitat en tràmit.
Segon.- 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.

Marc Solsona Aixala
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12.

PRP 2020/374 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 41-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Pere Abello Vidal, per a l’establiment El Krostó,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació s’efectuaria en
les següents zones i períodes:


40 m2 de l’1/3/2020 al 31/10/2020.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en desplegament
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Pere Abello Vidal
Nom comercial: El Krostó
Ubicació: Pl. Major, 17, local 4
Metres quadrats: 40 m2
Període autoritzat: Des de què les autoritats competents permetin l’obertura i fins el 31
d’octubre de 2020
Núm. Expedient: 2334-41-2020

-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de
terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús
privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini
públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

Antoni Garcia Jiménez
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2. Condicions generals de la llicència:
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-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

14/05/2020 ALCALDE

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 metres de
vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot comportar
determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el titular de l’autorització
haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal d’obres.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions fixades en
el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1.

Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar la via
pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim horari de
tancament:

Marc Solsona Aixala
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De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació de la via
pública.
2.

4.
5.

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

Antoni Garcia Jiménez
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3.

Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, es tancaran
perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral
haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi
sigui la calçada de les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o
esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 1,80 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda a
la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

13.

PRP 2020/375 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.
EXPEDIENT 2334- 38-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Joan Ramon Parra Santiago, per a l’establiment Bar del
Canal, demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús
públic.

14/05/2020 ALCALDE

Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació s’efectuaria en
les següents zones i períodes:




40 m2. FEBRER, ABRIL, OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2020.
76 m2. MARÇ de 2020.
56 m2. MAIG, JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2020.

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en desplegament
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i cadires, següent:

Marc Solsona Aixala
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1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: Joan Ramon Parra Santiago
Nom comercial: Bar del Canal
Ubicació: Ctra. Miralcamp, 3, Bxos.
Metres quadrats: 40 m2
Període autoritzat: Febrer, Abril, Octubre, Novembre i Desembre de 2020
Metres quadrats: 76 m2
Període autoritzat: Març de 2020
Metres quadrats: 56 m2
Període autoritzat: Maig, Juny, Juliol, Agost i Setembre de 2020
Núm. Expedient: 2334-38-2020

2. Condicions generals de la llicència:

-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de
terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús
privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini
públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

Antoni Garcia Jiménez
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-

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

89b73fb3f030402cba36555c440ce1fa001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

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

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

14/05/2020 ALCALDE

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals reflectants i aïllantlo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00 metres de
vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot comportar
determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el titular de l’autorització
haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal d’obres.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 (article 6 i
concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions fixades en
el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1.

Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar la via
pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim horari de
tancament:

Marc Solsona Aixala
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De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència d’ocupació de la via
pública.
2.

4.
5.

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

Antoni Garcia Jiménez
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3.

Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires, es tancaran
perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral
haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi
sigui la calçada de les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes finalitats,
procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les condicions estètiques
adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o similars.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o
esdeveniment públic.
S’haurà de deixar 1,80 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda a
la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
14.

PRP 2020/ 323 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD ESGLESIA EVANGELISTA PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DE L’EDIFICI
CULTURAL ELS DIUMENGES DE L’ANY 2020 PER A CELEBRACIONS PRÒPIES, XERRADES
I CONFERÈNCIES CULTURALS

Marc Solsona Aixala
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Liliana Novello Roiger, en representació de
l’Església Evangèlica, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes l’Edifici Cultural els
diumenges de l’any 2020 des de les 09:30 i fins les 14:30 h per a celebracions pròpies, xerrades i
conferències culturals.
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.- Cedir temporalment a l’Església Evangèlica, la utilització de la sala d’actes de l’Edifici Cultural
els diumenges des de les 09:00 i fins les 14:30 h., sempre i quan l’Ajuntament i cap altra entitat de la
ciutat la necessiti. En el cas contrari, que aquesta sala fos requerida per alguna altra entitat o pel propi
ajuntament, s’informaria en la major brevetat de temps (sense especificar de quants dies hauria de ser
aquest període) a l’Església Evangèlica per a que no utilitzés la sala en aquest dia assenyalat. Període
màxim d’un any, fins trobar local nou, però aquest període podria ser molt més baix si trobessin un
local en un període més curt de temps.
Segon.- S’estableixen les condicions d’utilització següents:



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.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

14/05/2020 SECRETARI

Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
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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.

Marc Solsona Aixala
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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.

-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112

Antoni Garcia Jiménez
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Condicions específiques:
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Tercer.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de l’espai
com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les autoritats
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart.- Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Cinquè.- Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les instal·lacions.
Sisè.- Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
15.

PRP 2020/377 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 2/2020

14/05/2020 ALCALDE

Vista la relació número 2/2020, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de
construcció, que inclou 35 expedients i que importa la quantitat de 1.580,23 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

16.

PRP 2020/378 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ NÚM. 1/2020

Vista la relació número 1/2020, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de
construcció, que inclou 7 expedients i que importa la quantitat de 285,40 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés en
la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de recaptació.

17.

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.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

14/05/2020 SECRETARI

Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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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 el següent assumpte:
17.1.- PRP 2020/388 ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NO
SUBSTANCIAL DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE FORTUNE PIG, SL (EXP. 2553-22020). ACTIVITAT: ESCORXADOR I SALA DE DESFER. EMPLAÇAMENT: CARRETERA DE
TORREGROSSA, 63. TRÀMIT INFORME MUNICIPAL.
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Es posa en coneixement de la Junta de Govern que ha tingut entrada la sol·licitud d’informe de
competència municipal, respecte a l’actuació de modificació no substancial de l’autorització ambiental
de l’empresa Fortune Pig, SL, emesa per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de
Territori i Sostenibilitat.
D’acord amb l’exposat, s’emeten l’informe de competència municipal corresponents a l’enginyera
municipal d’activitats que es transcriuen a continuació:

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
FORTUNE PIG, SL
ESCORXADOR I SALA DE DESFER
Ctra. Torregrossa 63
Mollerussa
2553-2-2020 (exp. OGAU L1CNS200003)
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CANVI NO SUBSTANCIAL X

REVISIÓ PERIÒDICA

CANVI DE NOM

En relació amb l’expedient de modificació no substancial de l’autorització ambiental per enderroc de
caseta de captació i tractament d’aigües, construcció nou edifici tractament aigües,
adequació urbanització exterior zona futura nau congelació, construcció nau amb 4 túnels
congelació en PB i magatzems P1, ampliació nau instal·lació túnel congelació portàtil i
ampliació passadís cambra congelació de frescos, s’emet aquest INFORME sobre els temes
ambientals de competència municipal:
- ACTIVITAT: Escorxador i sala de desfer.
- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ACTUAL: Resolució TES /2016, d’autorització ambiental de 6 d’octubre de
2016, atorgada a l’anterior titular Càrnicas Solà, S.A., per a escorxador i sala de desfer (exp.
L1CS150400), amb canvi no substancial i canvi de nom de 18 de juny de 2018 per modificació de
l’estació depuradora d’aigües residuals a tipus biològic (exp. 2616/L/ 18,, exp. OGAU L1CNS180094).
Resolucio Territori de modificació no substancial ambiental per ampliació zona matança en data
05.07.2019 (exp. 2553-7-2018,, OGAU L1CNS180755).
- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
- Projecte tècnic de modificació no substancial redactat per Isaac Becerril Toro en data gener de 2020.
Annex al projecte de data abril de 2020.
- PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER MUNICIPAL:
- L’activitat s’ubica en una zona classificada com a “Zona de sensibilitat acústica baixa (C) de predomini
del sòl d’ús industrial (C2)”.
- L’activitat haurà de donar compliment als valors límits d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora dels soroll i les vibracions.
- Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran els valors límit d’immissió
diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d’ús
sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en
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el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d’acord amb els
criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i
se n’adapten els seus annexos, ni els valors fixats en l’Ordenança Municipal corresponent:

Valors límit d’immissió en dB(A)

Zones de sensibilitat acústica i usos del
sòl

Ld (7 h – 21 Le (21 h –

Marc Solsona Aixala

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i
cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
MODERADA (B)
(B1) Coexistència ús residencial amb
activitats
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent
a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents
afectades per sòl d’ús industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

23 h)

Ln (23 h – 7 h)

50

50

40

52
55

52
55

42
45

60

60

50

60

60

50

60

60

50

63
65

63
65

53
55

* Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament
- En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions i/o olors, es realitzaran
per part de l’empresa actuacions de control a càrrec d’una Entitat Ambiental de Control, imposant-se
aquelles mesures correctores que es considerin adients per respecte els límits màxims permesos per les
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA Ordenances Municipals en les condicions de màxima capacitat de treball,
garantint que no existeix cap possibilitat d’afectació al veïnat i al medi.
- Compliment de les condicions de l’autorització d’abocament d’aigües residuals atorgada pel Consell
Comarcal del Pla d’Urgell amb destí final l’EDAR de Fondarella.
S’informa als efectes oportuns i per tal que la Junta de Govern Local doni trasllat dels acords al
Departament de Territori i Sostenibilitat en referència a la petició d’informe de l’expedient
L1CNS200003 d’autorització ambiental.”

Antoni Garcia Jiménez
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17.2.-PRP 2020/389 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ, I
L’AJUNTAMENT
DE
MOLLERUSSA,
PER
AL
LLIURAMENT
DE
DISPOSITIUS
TECNOLÒGICS I DE DOSSIERS EN PAPER PER A L’ALUMNAT EN EL MARC DEL PLA
D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA

I.

L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de mesures
extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva han generat la necessitat de
garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament pel que fa als col·lectius
més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a prioritat el fet de poder
proporcionar als centres educatius les eines digitals i els recursos necessaris que puguin donar
continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i de qualitat.

II.

Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament d’Educació va
facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i concertats.
Aquest qüestionari abordava, entre altres qüestions, l’accés a la connectivitat i la disponibilitat
de tecnologia per part d’aquell alumnat més vulnerable.

III.

Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’acció: centres
educatius en línia, mitjançant el qual posa a disposició dels centres educatius de més
complexitat i de l’alumnat més vulnerable un seguit de mesures que permetin garantir que les
oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en el nou escenari lectiu que es va iniciar a
partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la declaració de l’actual estat d’alarma.
En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la comunitat
educativa. D’una banda, a famílies que no tenen connexió a Internet o que evidencien una
manca de dispositius a les seves llars, sense els quals no es podria tenir una comunicació amb
elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge que s’impulsaran en les properes
setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en tot cas fins que es reobrin els centres
educatius, seguint les orientacions ja publicades. De l’altra, també es té en compte aquell
alumnat que es troba en la fase de finalització d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i de
cicles formatius.

Marc Solsona Aixala
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FETS

Així, les mesures inicials d’aquest Pla, per tal de garantir l’equitat digital, tenen la finalitat de
posar a disposició de l’alumnat esmentat els recursos següents durant el període referit:



IV.

20.000 línies de connectivitat (Departament d’Educació)
2.000 línies de connectivitat per a alumnat de Batxillerat i Formació Professional
(Ministeri d’Educació)
tauletes facilitades per la Fundació Pro Futuro.
Un total de 100.000 dispositius que es troben en els centres educatius públics.

De l’anàlisi de les necessitats detectades es desprèn que aquestes sobrepassen els recursos de
què disposa el Departament d’Educació per cobrir-les per la qual cosa el Departament
d’Educació necessita de la col·laboració d’altres entitats tant públiques com privades per poder
cobrir-les íntegrament.

Antoni Garcia Jiménez
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V.

L’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat al Departament d’Educació la seva voluntat de
col·laborar en aquest Pla pel que fa al lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en
paper per a aquest alumnat.

VI.

L’article 89.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Departament
d’Educació ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i
telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, i al seu torn l’article
191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que l'Administració de la Generalitat i els ens locals
poden establir convenis sobre assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar fórmules
d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.

14/05/2020 ALCALDE

Aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa per al lliurament de
dispositius tecnològics i de dossiers en paper per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres
educatius en línia.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist la resposta efectuada del Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic en data 6 de
maig, en què exposa que el tractament de dades personals és perfectament legítim i correcte si es
cenyeix únicament a la recollida de dades dels alumnes i dels tutors legals en el moment de la recollida
i per tal de portar un control de l’entrega dels mateixos i la seva devolució quan correspongui.

Marc Solsona Aixala
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Vist els informes d’Ensenyament en data 6 de maig i de Secretaria General en data 7 de maig de 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
1.

Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals formalitzar
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que
no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de
transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin encomanat, amb l'abast,
efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli.

2.

Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents.

Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER AL
LLIURAMENT DE DISPOSITIUS TECNOLÒGICS I DE DOSSIERS EN PAPER PER A L’ALUMNAT EN EL MARC
DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA.
Segon. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. alcalde, tan àmpliament com en dret
sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.

Antoni Garcia Jiménez
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Tercer. Inscriure el 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).
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de la
Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament).
Cinquè. Notificar el present acord al Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX

Marc Solsona Aixala
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Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en
paper per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres educatius en línia

Reunits:
Pel Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la senyora Núria Cuenca León,
secretària general d’aquest Departament, nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634 de
4.6.2018) i que actua en l’exercici de les facultats delegades per la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de
delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930 de 28.7.2011).
I d’una altra part, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, elegit en la sessió del Ple de la Corporació de
15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest
acte i
Manifesten:
1. L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de mesures extraordinàries com el
tancament de les escoles que se’n deriva han generat la necessitat de garantir la igualtat de tots els alumnes en
l’educació, específicament pel que fa als col·lectius més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a
prioritat el fet de poder proporcionar als centres educatius les eines digitals i els recursos necessaris que puguin
donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i de qualitat.

3. Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’acció: centres educatius en línia,
mitjançant el qual posa a disposició dels centres educatius de més complexitat i de l’alumnat més vulnerable un
seguit de mesures que permetin garantir que les oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en el nou
escenari lectiu que es va iniciar a partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la declaració de l’actual estat d’alarma.
En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la comunitat educativa. D’una banda,
a famílies que no tenen connexió a Internet o que evidencien una manca de dispositius a les seves llars, sense els
quals no es podria tenir una comunicació amb elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge que
s’impulsaran en les properes setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en tot cas fins que es reobrin els centres
educatius, seguint les orientacions ja publicades. De l’altra, també es té en compte aquell alumnat que es troba en la
fase de finalització d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius.
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2. Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament d’Educació va facilitar un qüestionari
a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i concertats. Aquest qüestionari abordava, entre altres
qüestions, l’accés a la connectivitat i la disponibilitat de tecnologia per part d’aquell alumnat més vulnerable.
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Així, les mesures inicials d’aquest Pla, per tal de garantir l’equitat digital, tenen la finalitat de posar a disposició de
l’alumnat esmentat els recursos següents durant el període referit:


20.000 línies de connectivitat (Departament d’Educació)



2.000 línies de connectivitat per a alumnat de Batxillerat i Formació Professional (Ministeri d’Educació)



1.000 tauletes facilitades per la Fundació Pro Futuro.



Un total de 100.000 dispositius que es troben en els centres educatius públics.
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4. De l’anàlisi de les necessitats detectades es desprèn que aquestes sobrepassen els recursos de què disposa el
Departament d’Educació per cobrir-les per la qual cosa el Departament d’Educació necessita de la col·laboració
d’altres entitats tant públiques com privades per poder cobrir-les íntegrament.
5. L’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat al Departament d’Educació la seva voluntat de col·laborar en aquest Pla
pel que fa al lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en paper per a aquest alumnat.
6. L’article 89.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Departament d’Educació ha de
facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el
desenvolupament de l’activitat educativa, i al seu torn l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que l'Administració de la
Generalitat i els ens locals poden establir convenis sobre assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar fórmules
d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les següents:

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Clàusules
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa per al lliurament de dispositius tecnològics i de
dossiers en paper per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres educatius en línia.
Segona. Compromisos del Departament d’Educació
El Departament d’Educació es compromet a:
a) Facilitar a l’Ajuntament de Mollerussa el lloc de recollida dels dispositius tecnològics als efectes que els puguin
lliurar als alumnes destinataris.

c) Facilitar a l’Ajuntament de Mollerussa les dades de contacte estrictament necessàries d’aquests alumnes
destinataris, als únics efectes que l’Ajuntament de Mollerussa en pugui efectuar el lliurament corresponent.
d) Fer les configuracions necessàries en els dispositius tecnològics, prèviament a deixar-los en el lloc de recollida
esmentat, perquè quan arribin als alumnes destinataris no s’hagi de configurar ni cap xarxa ni cap dispositiu.
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa
a) Efectuar el lliurament dels dispositius tecnològics i els dossiers en paper esmentats als alumnes destinataris dins
del seu àmbit territorial.
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b) Determinar els alumnes destinataris dels dispositius tecnològics i de dossiers en paper en l’àmbit territorial de
l’Ajuntament de Mollerussa.
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b) Observar la deguda confidencialitat de les dades de caràcter personal que transfereixi el Departament d’Educació
a l’Ajuntament de Mollerussa, als únics efectes d’efectuar el lliurament dels dispositius tecnològics i els dossiers en
paper als seus destinataris, i de conformitat amb la clàusula sisena relativa a l’encàrrec de tractament de dades així
com la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Quarta. Comissió de seguiment
Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en aquest conveni es constituirà una comissió de
seguiment, integrada per un representant del Departament d’Educació, un dels quals en serà el president o
presidenta, i per un representant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Aquesta comissió actuarà, segons el règim de funcionament que hi estableixi.
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Així mateix, aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació del conveni i els possibles casos d’incompliment
de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i n’establirà les conseqüències aplicables en
cas d’incompliment.
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de
caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals;
així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant
la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La
Llei orgànica 3/2018.
Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig,
de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i resta de normativa
d’aplicació.
Sisena. Encàrrec del tractament
Atès que els lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en paper a què s’obliga l’Ajuntament de Mollerussa
comporta la necessitat de tractament de les dades de caràcter personal estrictament necessàries per poder dur a
terme aquests lliuraments en el marc de les actuacions que es deriven d’aquest conveni, el Departament d’Educació
encarrega a l’Ajuntament de Mollerussa el tractament de les dades de caràcter personal referents al tractament
denominat “Gestió de recursos tecnològics en el marc de situacions d’excepcionalitat”, la informació del qual consta
com a annex 1 a aquest conveni, tot això de conformitat amb les clàusules que regeixen aquest encàrrec i que
consten com a annex 2 a aquest conveni.
Setena. Vigència
Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i fins que es reobrin els centres educatius.
Vuitena. Causes de resolució
Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Novena. Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i pel Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació.
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La Comissió avaluarà el desenvolupament del conveni i establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de
les actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració.
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que
no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina en la Comissió de Seguiment que es crea en la clàusula
quarta, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
Departament d’Educació

Ajuntament de Mollerussa

Núria Cuenca León

Marc Solsona Aixalà”
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I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde. A la ciutat de
Mollerussa, a data de la signatura electrònica
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