AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 25 de febrer de
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, amb
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

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

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

PRP 2021/75 APROVACIÓ ACTA COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES
OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE
L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL, FASE 1ª

Fets
Per decret de data 31 de desembre de 2020 l’Alcalde va avocar la competència delegada a la
Junta de Govern Local en matèria de contractació i va adjudicar el contracte d’obres per a
l’execució del PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE L’OFICINA
JOVE DEL PLA D’URGELL, FASE 1A, a favor de l’empresa licitadora REFRIGERACIÓ
MIQUEL GARCIA, SL, per import de 54.306,78 IVA inclòs i un termini d’execució de 8
setmanes.
Amb motiu de donar inici a les obres i a fi d’efectuar la comprovació del replanteig de les
mateixos, es reuneixen en data 21/1/2021, el Sr. Pere Garrofé Cirés, regidor d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Mollerussa, el Sr. M.C., J.O., en representació de l’empresa
REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, SL, i el Sr. G.P., V., arquitecte tècnic, en representació
dels serveis tècnics municipals, manifesten:
“PRIMER. La conformitat amb el replantejament que, d’acord amb l’article 237 de la Llei
9/2017 CSP, s’ha efectuat prèviament en els termes que estableix la normativa vigent.
SEGON. Que les obres definides al projecte són realitzables i que no existeixen impediments
o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les.
TERCER. Que el coordinador en matèria de seguretat i salut de les mateixes, ha informat
favorablement el pla de seguretat i salut de les obres.
QUART. Que la direcció de l’obra, d’acord amb el contractista/adjudicatari, n’autoritza el seu
començament.
CINQUÉ. Que juntament o prèvia a la presentació de les certificacions el
contractista/adjudicatari aportarà els corresponents certificats d’idoneïtat tècnic de les
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partides certificades, segons el previst a l’article 198 de la Llei 9/2017 CSP, el CTE i el plec
de condicions tècniques particulars del projecte.
El termini d’execució de les obres s’estableix en VUIT SETMANES, comptades des de
l’endemà de la
signatura d’aquesta acta”.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’art. 237 de la Llei 9/2017, de 8 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, i l’art. 140 del Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a l’acta de comprovació del replanteig, donant
per iniciades les obres en data 21 de gener de 2021, en els següents termes:
Expedient
Promotor de l’obra
Obra
Contractista
Pressupost del projecte
Pressupost d’adjudicació
Termini d’execució

2398-1-2021
Ajuntament de Mollerussa
Projecte d’adequació d’espais al centre cívic de l’Oficina Jove
del Pla d’Urgell, fase 1
Refrigeració Miquel Garcia, SL
60.340,87 €
54.306,78 €
8 setmanes

Segon. Notificar aquest acord als interessats.

3.

PRP2021/130 LLICÈNCIES D’OBRES.-

Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme
l’expedient que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
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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
722,01€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

1/2021
M.M., V.
CARRER GIRONA, 6, 3-4
SUBSTITUCIÓ DE DOS FINESTRES EXTERIORS.
34,27
17,14
0,00
0,00

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

39/2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS AVDA. LA PAU
AVDA. LA PAU, 31 1 2
Impermeabilització i enrajolat de terrassa comunitària
77,50
38,75
0,00
0,00

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

40/2021
F.F., A.
AVINGUDA LA PAU, 31, 1R. 2A.
Obertura de balconera en finestra, sense modificació d'estructura,
és respecta ample existent.
22,70
12,00
0,00
0,00

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

42/2021
COMUNITAT DE VEÏNS C/ MOLÍ, 64
C/ MOLÍ, 64
ARRANJAMENT DE FAÇANA I EL PATI DE LLUMS.
92,00
46,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

43/2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS FERRAN PUIG
FERRAN PUIG, 26-C
REPASSAR ARREBOSSATS ALS VOLADISSOS DELS BALCONS I
PINTAR-LOS.
0,00
0,00
0,00
0,00

ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

44/2021
C.P LLORENÇ VILARÓ 5
LLORENÇ VILARÓ 5
CATA VORERA PER LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ D’ESCOMESA DE
CLAVEGUERAM
6,00
12,00
0,00
2.000,00

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

45/2021
POMPES FÚNEBRES BAIX URGELL, S.L.
CARRETERA DE LINYOLA, 20 (TANATORI)
ENGUIXAR I ELECTRICITAT
140,00
70,00
0,00
0,00

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

48/2021
R.E., F .
CARRER ARBECA, 4
PINTAR LA FAÇANA DE LA BOTIGA (ELISABETH ROSSINYACH).
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

50/2021
A.A., J.M.
CARRER IVARS D’URGELL, 7
RETIRAR ENVÀ, NO ESTRUCTURAL, I PORTA INTERIOR DE LA
VIVENDA.
23,16

ICIO:
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

12,00
0,00
0,00

ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

51/2021
M.R., M.
PASSEIG DE LA SARDANA, 21
REPARACIÓ D’INSTAL·LACIÓ DE DESGUÀS EN RAMPA D’ACCÉS A
GARATGE
17,78
12,00
0,00
0,00

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

52/2021
EL., K.
CARRETERA DE MIRALCAMP, 3, 4-C
REFORMAR CUINA I FINESTRE. PINTAR LES PARETS.
42,00
21,00
0,00
0,00

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

53/2021
P.T., J .
AVINGUDA JAUME I, 22
ARRANJAMENT DE BALCÓ.
0,00
0,00
0,00
0,00

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

54/2021
B., A.
CARRER FERRAN PUIG, 41
POSAR FALS SOSTRE DE PLADUR A L’ENTRADA DE L’IMMOBLE.
2,60
12,00
0,00
0,00

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

55/2021
M.T., P.
AVINGUDA DE LA PAU 27, 2-3a.
OBRES D’ADAPTACIÓ D’HABITACIÓ I BANY PER DISCAPACITAT
FÍSICA I MOBILITAT REDUÏDA.
11,11
0,00
0,00
0,00

4. PRP 2021/62
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA. EL PLA D’URGELLTV.CAT ANUALITAT 2021.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 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.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 2.080 euros IVA exclòs presentada
per part de GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, SLU, propietària de la web El Pla d’UrgellTV.cat, la
qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
MOLLERUSSA TELEVISIÓ: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2021. Núm.
operació RC:220210000467.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIÓ
PUBLICITAT SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat al Web “El Pla d’UrgellTV.Cat" .
2. Confecció de vídeos informatius de 60’ de notícies sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa.
3. Entrevistes de text i foto.
4. Entrevista de vídeo de 15’.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació del servei ascendeix a la quantia de 2.516,80 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme durant el següent període: de
l’01.01.2021 al 31.12.2021.
4. 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.
5. 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.
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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.”
5.

PRP 2021/63 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. TELEVISIÓ PONENT. ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 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.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per import de 1.000 euros IVA inclòs, per part de MEDIAPONENT, SL propietària de la web
“Televisió Ponent” –www.teleponent.cat- a través de la qual es possible l’emissió de vídeos
notícia, reportatges i publicitat. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar, de l’habilitació
empresarial i professional necessària per a realitzar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que
té per objecte la PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS
INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA AL WEB “TELEVISIÓ PONENT”. ANUALITAT 2021.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2021. Núm. operació RC 220210000173
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MEDIAPONENT,
SL amb el CIF: B25818378 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Televisió Ponent" -www.teleponent.cat2. Publicació de notes de premsa més importants incloses les de l’acn amb suport
audiovisual
3. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa els quals anirien enllaçats en l’espai web municipal de
manera permanent.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació 1.000,00 € IVA vigent inclòs (826,45 € X 21% IVA). El
pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per part de l’òrgan competent.
3. Durada:
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2021 al 31.12.2021.
4. 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.
5. 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 2021/64 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: GESTIÓ I
SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”.
ANUALITAT 2021.
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L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió i seguiment de les
informacions que sobre Mollerussa apareixen en els mitjans de comunicació en tots els
formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes socials).
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 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.
Vist el Pressupost presentat per part de My News, SL, empresa que disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE
GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT “MY NEWS”.
ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2021. Núm. operació: RC
220210000174.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa My
News, SL amb el CIF B-60834645, d’acord amb els termes següents:


Objecte del contracte:

El servei de gestió i seguiment de les informacions que sobre Mollerussa apareixen en els
mitjans de comunicació en tots els formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio,
televisió i xarxes socials).


Retribució del servei: 5.505,50 € (IVA inclòs).

El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent:
01.01.2021 al 31.12.2021.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

7.

PRP 2021/65 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES. ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos
escrits d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i
imatges qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalana de Notícies durant l’anualitat
2021.
El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a)
segon paràgraf, estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte
la subscripció de revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la
seva preparació i adjudicació es regirà per allò establert al Llibre Primer i al Llibre Segon de
la LCSP. Pel que fa referència als seus efectes i extinció, li serà d’aplicació les normes de
dret privat, de conformitat amb allò que estableix l’art. 26.2 de la LCSP.
D’acord amb allò establert a l’apartat primer de la Disposició addicional novena de la LCSP,
la subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport, així com la
contractació de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la
mesura en que resultin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la seva
subscripció i contractació, podran efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia, sempre
que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les
normes establertes en aquesta llei per als contractes menors i amb subjecció a les
condicions generals que apliquen els proveïdors, incloses les relatives la les formes de
pagament.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En conseqüència, la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant
la necessitat d’execució del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els
requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
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.
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.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 455,40 euros IVA exclòs presentada
per part de Intracatalonia, SA -Agència Catalana de Notícies-. Atès que l’empresa disposa de
la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació
objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per
objecte la SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES. ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2021. Núm.
operació: RC 220210000175.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb
el CIF A-61844411 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos escrits
d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i imatges
qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalan de Notícies.
2. Retribució del contracte:
El cost del servei és de 551,03 € (IVA inclòs). El pagament requerirà, en tot cas,
l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 01.01.2021
fins al 31.12.2021.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

4. 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.
5. 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.”
8.

PRP 2021/68 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2021.

L’objecte dels contractes és la utilització publicitària d’unitats d’espai en diversos mitjans de
comunicació escrits, electrònics, orals i audiovisuals, per realitzar accions de promoció
institucional de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2021.
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
79341000-6 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 vigent Pressupost, 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vistos els pressupostos presentats per les empreses contractistes i atès que aquestes
disposen de la capacitat d’obrar, de l’habilitació empresarial i professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR de
SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS
DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT
2021. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec
del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT esmentats en els
termes econòmics següents:
Mitjans escrits:




Adjudicatari: Diari “La Mañana”
Preu del contracte: 8.944,25 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000471





Adjudicatari: Diari “El Segre”
Preu del contracte: 11.162,25 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000472





Adjudicatari: Comarques Ponent
Preu del contracte: 8.068,18 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000473

Mitjans electrònics:




Adjudicatari: Territoris.cat
Preu del contracte: 5.198,00 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000474





Adjudicatari: Lleida.com
Preu del contracte: 266,20 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000475





Adjudicatari: Lleida diari.cat
Preu del contracte: 726,00 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000476

Mitjans orals:


Adjudicatari: Ràdio U-A-1

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______




Preu del contracte: 1.625,03 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000477





Adjudicatari: Ràdio RAC 1/RAC 105
Preu del contracte: 1.742,40 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000478

Mitjans audiovisuals:




Adjudicatari: Lleida Televisió
Preu del contracte: 3.397,68 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000479





Adjudicatari: Programa de Tv on line “Igual que jo”
Preu del contracte: 798,60 € (IVA inclòs).
Núm. operació: RC 20210000480

Tercer. Els contractes resten subjectes a les següents condicions:


Durada del contracte:
El termini d’execució dels contractes s’estableix des de l’01.01.2021 al 31.12.2021.



El pagament de la retribució:
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/res per l’òrgan
competent.



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. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

PRP 2021/115 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA. MOLLERUSSA TV. ANUALITAT 2021.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 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.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 6.000,00 euros IVA exclòs a raó de
500,00 €/mes (IVA exclòs) presentada per part de Mollerussa Audiovisuals, SL propietària
de la plataforma de “Mollerussa Televisió” –www.mollerussa.tv- a través de la qual es
possible l’emissió de vídeos notícia, reportatges i publicitat. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que
té per objecte accions de PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS
INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER MITJÀ DE LA PLATAFORMA MOLLERUSSA TV.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2021. Núm. operació: RC 22210000468.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MOLLERUSSA
AUDIOVISUALS, SL amb el CIF B-25799222 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Mollerussa Televisió" -www.mollerussa.tv
2. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa.
3. Distribució dels vídeos informatius a través de la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya.
4. Entrega a la finalització de la vigència del contracte d’una còpia en digital de tot el
material enregistrat on participi l’Ajuntament de Mollerussa, així com qualsevol
editat o brut que demani aquest.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació serà a raó de 605,00 €/mes IVA inclòs, la qual cosa suposa un cost
total estimat del contracte de 7.260,00 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/es per l’òrgan competent.
3. Durada del contracte:
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: de
l’01.01.2021 al 31.12.2021.
4. 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.
5. 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.”

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

10.

PRP 2021/124 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.:
2544-4-2021. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE ROBA DE SEGONA MA.
EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 13, LOCAL 1.

En data 18 de gener de 2021 presenta comunicació d’inici d’exercici d’activitat innòcua per a
la venda al detall de roba de segona mà a l’establiment de l’avinguda de la Pau, 13, local 1.
El dia 11 de febrer de 2021 presenta el certificat tècnic de posada en funcionament
d’activitat innòcua.
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. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat innòcua, en data
11 de febrer de 2021, següent:
Número d’expedient: 2544-4-2021
Titular: S., E.B.
Denominació: venda al detall de roba de segona mà.
Emplaçament: Avinguda de la Pau, 13, local 1.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 59,3m2.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
11.

PRP 2021/128 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT
TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM.: 2544-5-2021. DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE
PERRUQUERIA CANINA AMB VENDA DE PRODUCTES I ALIMENTACIÓ ANIMAL.
EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 16A, LOCAL 1.

Es presenta, per part de la Sra. K., N., la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic
per a l’activitat de serveis de perruqueria canina amb venda de productes i alimentació
animal a l’avinguda de la Pau, 16A, 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. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-5-2021
Titular: Natalia KABITOVA
Denominació: serveis de perruqueria canina amb venda de productes i alimentació animal
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Emplaçament: Avinguda de la Pau, 16A, 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.
Determinacions de l’activitat:
Superfície construïda total de l’establiment de 118,10m2
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
h)

-

Ús
del
confrontant
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

-

-

-

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
local

Valors límit d’immissió
Dependències

ús Sales d’estar
Dormitoris
i Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris
Aules
Sales de lectura, audició
i exposició

Ld(7

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

h)

30

30

30

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
En cas d’afectacions al veïnat per molèsties per sorolls dels animals caldrà
adoptar les mesures adequades per insonoritzar l’establiment.
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: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i resta de domèstics: dipositar en contenidors
municipals de recollida selectiva.
gestió adequada dels residus de pèls, ungles i altres d’animals a través de
gestor autoritzat.
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-

-

12.

Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica de baixa
tensió, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.

PRP 2021/138 SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE, EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, PER A LA CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES
PROFESSIONALS INCLOSOS EN EL CATÀLEG D’ESPECTACLES PROGRAMA.CAT
PER A L’ANY 2021

Vista la Resolució CLT/200/2021, de 28 gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la
convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no
competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg
d'espectacles Programa.cat per a l'any 2021, publicada al DOGC núm. 8333, de 4 de febrer
de 2021.
Vista la Resolució CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la
contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat,
publicada al DOGC núm. 8053, de 30 de gener de 2020.
Vista la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven
les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de
concurrència, publicada al DOGC núm. 8292, de 11 de desembre de 2020.
L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions en espècie que consisteix en la
contractació de les actuacions d'espectacles d'arts escèniques i concerts professionals
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat que formin part de la programació estable
d'iniciativa municipal. S’exclou allò previst a la base 1.3.
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural abona directament a la companyia, formació
musical o empresa responsable de l'espectacle la part subvencionada del seu cost i la resta
l'ha de pagar l'ens local que l'ha programat.
Es considera despesa subvencionable el cost de l'espectacle contractat, que es pot fixar:
a) Com a caixet, sense que pugui ser superior al caixet màxim declarat per la
companyia o empresa en el catàleg Programa.cat.
b) En funció de la recaptació en taquilla més IVA no repercutible, sempre que en
aquest cas l'import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia o
empresa en el catàleg Programa.cat, i que la taquilla sigui gestionada i comporti un
ingrés per a l'ens local i no per a la companyia o empresa.
c) A través d'una fórmula mixta que combini els dos sistemes a) i b).
Les despeses en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes,
dins dels sistemes de remuneració esmentats.
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La dotació màxima de la convocatòria és d’2.230.000,00 euros. El Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya realitza una aportació de 1.400.000,00€ i la Diputació de
Lleida realitza una aportació de 120.000,00€ per als municipis de la província de Lleida. La
quantia de la subvenció no pot superar el 55% del cost subvencionable de cada espectacle
contractat.
La quantia de la subvenció es determina aplicant sobre el cost de cada espectacle, el
percentatge corresponent, de conformitat amb els barems següents:
Tipologia d'equipaments

Àmbits
Circ

Dansa

Música

Teatre

Municipis de ≤ 5.000 habitants sense
equipaments escènics o musicals

30%

30%

23%

20%

Altres espais escènics i musicals
locals” de l'SPEEM

30%

30%

23%

20%

“Equipaments escènics i musicals
locals bàsics” de l'SPEEM

25%

25%

18%

25%

Suport addicional:
- Espectacles i concerts per a públic familiar: 5%.
- Concerts de música clàssica: 3%.
- Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat de
Catalunya durant els 4 anys anteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin
produccions que reben, durant l'any de concessió de la subvenció, un ajut de la
Generalitat: 2,5%.
- Espectacles i concerts considerats d'especial interès per itinerar pels municipis: 10%,
d'acord amb la classificació del catàleg Programa.cat (no és acumulable al suport
addicional del 2,5% del paràgraf anterior).
En el cas de municipis de la província de Lleida, la quantia de la subvenció es determina
sumant tant els barems indicats a la taula anterior, com els que preveu la taula següent:
Tipologia d'equipaments

Àmbits
Circ

Dansa

Música

Teatre

Municipis de ≤ 5.000 habitants sense
equipaments escènics o musicals

12%

12%

10%

10%

Altres espais escènics i musicals
locals” de l'SPEEM

12%

12%

10%

10%

“Equipaments escènics i musicals
locals bàsics” de l'SPEEM

12%

12%

10%

10%

Suport addicional en el cas de municipis de la província de Lleida:
- Espectacles i concerts considerats d'especial interès per itinerar pels municipis: 10%,
d'acord amb la classificació que estableix el catàleg d'espectacles Programa.cat.
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- Els percentatges de suport es poden reduir o augmentar de manera proporcional
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de la
disponibilitat pressupostària.
- En el cas que l'ens local externalitzi la gestió d'una part o de totes les programacions
estables municipals a través d'un conveni o acord amb institucions o entitats del
municipi, s’aplicarà la base 4.6.
El període per presentar les sol·licituds és del 5 de febrer al 29 d’octubre de 2021 i el
procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de les bases generals reguladores, bases
específiques, la normativa general de subvencions i la convocatòria; i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats fires i protecció animal, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa en la convocatòria,
relativa a la Resolució CLT/200/2021, de 28 gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la
convocatòria de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no
competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg
d'espectacles Programa.cat per a l'any 2021, publicada al DOGC núm. 8333, de 4 de febrer
de 2021.
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya la Subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat per a l’any 2021.
Tercer. Donar compliment com a beneficiari als requisits de la base 4 i a les obligacions de
les bases específiques 3 i 10, la base general 18:
- Les actuacions han de correspondre a espectacles inclosos al catàleg d'espectacles
Programa.cat (https://programacat.cultura.gencat.cat).
- Els sol·licitants han de sol·licitar l'ajut per a un nombre mínim d'espectacles de pagament i
d'espectacles que no formen part del programa de festa major, en funció de la població del
municipi i segons la classificació següent:
a) Fins a 5.000 habitants: 2 espectacles com a mínim.
b) De 5.001 a 10.000 habitants: 3 espectacles com a mínim.
c) De 10.001 a 25.000 habitants: 4 espectacles com a mínim.
d) De 25.001 a 50.000 habitants: 6 espectacles com a mínim.
e) Més de 50.000 habitants: 9 espectacles com a mínim.
- Les entitats sol·licitants i els equipaments on es dugui a terme l'espectacle que opti a la
subvenció han de formar part del SPEEM, com a "equipaments escènics i musicals locals
basics" o com a "altres espais escènics i musicals locals", d'acord amb el Decret 9/2017, de
31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Queden
eximits d'aquest requisit si tota l'activitat es fa en espais que no constitueixen equipaments
escènics o musicals en municipis de menys de 5.000 habitants que no en disposen.0
- La convocatòria de subvencions ha de preveure el període de presentació de sol·licituds.
- Les entitats sol·licitants han de presentar una única sol·licitud de la subvenció en espècie
per al conjunt d'espectacles de la programació estable municipal prevista per a l'any de
concessió de la subvenció, sempre abans de la realització del primer espectacle programat i
dins el període de presentació de sol·licituds. Únicament quan l'espectacle s'ha fet abans o
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dins els primers trenta dies naturals del termini de presentació de sol·licituds de la
convocatòria, es pot tramitar la sol·licitud única després de la realització de l'espectacle.
- Els espectacles s'han de realitzar dins l'any natural de concessió de la subvenció.
- Les entitats beneficiaries poden externalitzar la gestió d'una part o de totes les
programacions estables municipals a través d'un conveni o acord amb institucions o entitats
del municipi en que consti el suport a l'activitat o el finançament municipal.
- Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts pel mateix concepte del
Departament de Cultura o de les diputacions provincials, o de les entitats que hi estan
adscrites o vinculades.
- Les segones funcions i posteriors d'un espectacle al mateix municipi només són
subvencionables si la companyia o empresa ha establert una rebaixa de la remuneració, com
a mínim, del 25% per a dies consecutius i del 50% per a funcions al mateix dia. En tot cas,
els percentatges de suport previstos a la taula de la base 4.3 s'apliquen d'acord amb el cost
de la primera funció.
- Les entitats beneficiàries de les subvencions han d'incloure el logotip del Departament de
Cultura i l'expressió «amb el suport del Departament de Cultura», a tots els elements de
difusió de l’activitat subvencionada, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la
subvenció. Així mateix, cal incloure el logotip de la diputació corresponent a la província del
municipi.
- Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor
amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar la modificació
sol·licitada, en el termini de 15 dies hàbils, si no comporta canvis substancials ni representa
un incompliment dels requisits ni de les condicions que estableixen aquestes bases i les
bases específiques. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera
expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut.
- Proporcionar sempre la informació que els sigui demanada respecte de l'ajut concedit i
sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres
òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
- Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat
objecte de l'ajut, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de
l'ajut. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin, i, en tot cas, abans de la
justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
- Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
- Conservar els llibres, registres i documents que els siguin exigibles per a la justificació de
l'ajut rebut, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions
de comprovació i control.
- Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de
subvencions i les bases específiques corresponents.
- Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i
d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest,
excepte les de l'Institut Ramon Llull. També són incompatibles amb transferències per al
finançament global de l'entitat o amb subvencions nominatives per a qualsevol finalitat que
hagi atorgat el Departament de Cultura o les entitats que s'hi adscriuen. Són compatibles
amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat d'altres
departaments de l'Administració de la Generalitat, ens vinculats o participats per aquests,
altres administracions, ens públics o privats, sense perjudici del que estableix la base 5.7.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Quart. Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats
fires i protecció animal, i als departaments de contractació i l’àrea econòmica als efectes
oportuns.
13.

PRP 2021/139 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH, PER LA IMPLEMENTACIÓ
D'UNA PROVA PILOT PER LA IMPLANTACIÓ DE PAPERERES DE RECICLATGE

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Solar Outdor Media
GmbH, per la implementació d’una prova pilot consistent en Testejar la operativitat de la
implantació de papereres de reciclatge interactives alimentades per energia solar amb
pantalles digitals estàtiques o dinàmiques que proporcionen connexió wifi i carregador de
mòbil del tipus USB (P-REsolidig).
L’objecte del conveni es testejar, en un entorn urbà real, l’optimització de la recollida
selectiva fomentant el reciclatge en els diferents entorns de la ciutat, mitjançant la utilització
de 50 equips “papereres smart”, a fi de poder validar els resultats següents:









Validació de la usabilitat, resistència, i operativitat dels elements en un entorn urbà
real en una tipologia de ciutat com Mollerussa. Obtenció d’informació en vers a
quins són els elements / condicionants que influeixen en la correcta ubicació dels
equipaments (lloc físic, disposició dels elements, agrupació/ proximitat de varis
elements, necessitat d’alimentació de les plaques solars..).
Millora en l’optimització de rutes i freqüències de recollida de les deixalles en els
punts on s’instal·lin els elements.
Facilitat de moviment i trasllat dels elements instal·lats
Increment de la sensibilització de la ciutadania i dels visitants de la ciutat en la
ciutadania que cal reciclar.
Millorar en la comunicació de la informació de la ciutat als seus ciutadans i visitants.
Millorar, en la percepció ciutadana, la sensació de netedat de la ciutat i de l’acció de
reciclatge.
Millora en la comunicació a la ciutadania i visitants.

Vist la memòria justificativa de l’Àrea de Planificació Estratègia i Urbanisme inclòs en
l’Expedient 1374-7-2021.
Vist l’informe jurídic del Vicesecretari.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i solar
OUTDOR MEDIA GmbH, per la implementació d’una prova pilot consistent en Testejar la
operativitat de la implantació de papereres de reciclatge interactives alimentades per
energia solar amb pantalles digitals estàtiques o dinàmiques que proporcionen connexió wifi
i carregador de mòbil del tipus USB (P-REsolidig).
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
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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 a Solar Outdor Media GmbH, als efectes oportuns i donarne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I SOLAR OUTDOR
MEDIA GmbH, PER LA IMPLEMENTACIÓ D'UNA PROVA PILOT CONSISTENT EN :
Testejar la operativitat de la implantació de papereres de reciclatge interactives alimentades
per energia solar amb pantalles digitals estàtiques o dinàmiques que proporcionen connexió
wifi i carregador de mòbil del tipus USB (P-REsolidig)
Mollerussa, XX de febrer de 2021
REUNITS
D’UNA PART el Sr. Marc Solsona Aixalà, en la seva condició d’Alcalde de Mollerussa
D’UNA ALTRA PART el Sr. Luciano Guido, amb passaport de la República Italiana YB3359684 com a
CEO de SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH, amb CIF HRB-190-674-B i domicili social a Kurfurstendamm, 21,
7mo pis Berlín 10719 - BE Alemanya. Segons apoderament suficient que així consta en escriptura
pública, amb número de protocol HRB190474 B-A655497/19, atorgada el 7 de agost de 2019 , davant
el Notari de la ciutat de Berlin, el Sr. Michael Braun
Ambdues parts, és reconeixen mútuament capacitat d'obrar suficient per subscriure aquest acord
els següents antecedents:

EXPOSEN

Que SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH, és una “start-up internacional” amb seu principal a Berlin que
fabrica la línia de productes Solar Powered Wi-Fi Eco Bin.
La tecnologia Solar Wi-Fi Eco Bin utilitza sensors intel·ligents ultrasònics que tenen la solució única del
nivell d’ompliment que tanmateix amb l’ajut del sistema operatiu propi monitoritza l’acumulació de
deixalles en temps real, proporcionant la informació necessària per la pressa de decisions basada en
dades precises que permeten l’optimització de les rutes i freqüències de recollida de residus. Aquesta
optimització permet la reducció dels costos logístics i de la disminució de les emissions de carboni
derivades.
La prova pilot P-REsolidig consisteix en:
Testejar, en un entorn urbà real, l’optimització de la recollida selectiva fomentant el reciclatge en els
diferents entorns de la ciutat, mitjançant la utilització de 50 “papereres smart”, de característiques
descrites en l’Annex I, a fi de poder validar els reptes que es descriuen seguidament. Reptes que
permetran avançar en el desenvolupament d’una solució més optima per la recollida selectiva de residus
a la ciutat.
Reptes tecnològics
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Millorar la cobertura de la tecnologia wifi a diferents entorns de la ciutat allunyats del centre
urbà. Cercar els límits, a nivell de cobertura i de robustesa, dels diferents tipus emissors
instal·lats de tecnologia wifi.
Avaluació, en un entorn urbà, de les prestacions d’un sistema de publicitat dinàmic, basat en
tecnologia led i alimentat per energia solar. Cercar els límits a nivell d’alimentació dels
mateixos en períodes de boira.
Demostrar els beneficis, tant a nivell funcional com a nivell energètic, que aquesta solució
aporta, i l’estalvi també a nivell econòmic que la seva instal·lació i funcionament pot suposar
per l’Administració en qüestió.

Altres reptes

Millorar la cobertura de recollida de residus en esdeveniments tipus fira, activitats culturals i
esportives, on es concentra un gran volum de gent en un temps limitat.

Veure el grau d’acceptació de la publicitat dinàmica en diferents llocs de la ciutat.

Validar la possibilitat de comunicació / agenda de l’ajuntament a la ciutat / ciutadans,
mitjançant els elements dinàmics instal·lats (pantalles led).

Validar el model de negoci que en que es suporta la solució de les “papereres smart”
Resultats esperats

Validació de la usabilitat, resistència, i operativitat dels elements en un entorn urbà real en una
tipologia de ciutat com Mollerussa. Obtenció d’informació en vers a quins són els elements /
condicionants que influeixen en la correcta ubicació dels equipaments (lloc físic, disposició dels
elements, agrupació/ proximitat de varis elements, necessitat d’alimentació de les plaques
solars..).

Millora en l’optimització de rutes i freqüències de recollida de les deixalles en els punts on
s’instal·lin els elements.

Facilitat de moviment i trasllat dels elements instal·lats

Increment de la sensibilització de la ciutadania i dels visitants de la ciutat en la ciutadania que
cal reciclar.

Millorar en la comunicació de la informació de la ciutat als seus ciutadans i visitants.

Millorar, en la percepció ciutadana, la sensació de netedat de la ciutat i de l’acció de reciclatge.

Millora en la comunicació a la ciutadania i visitants.
Necessitats per fer la prova pilot:

Els punts inicials on s’ubicaran els elements / papereres (50) a la ciutat s’adjunta com annex
II.

La capacitat de publicitat dinàmica i els mecanismes de manteniment, es concretaran més
endavant i és recolliran en una futura Addenda d’aquest acord.

Aquesta Addenda s’haurà d’aprovar-se abans de la posta en marxa de la prova pilot.

Les necessitats de partida per fer la prova pilot rauen en disposar d’espai físic pel seu
allotjament i per la seva operativa:
Recollida de les deixalles
Visualització dels panells publicitaris
Recepció de llum solar
Facilitat d’accés
Facilitat de manteniment i operativa
...
La prova pilot té lloc dins de l’àmbit del SmartLab, iniciativa de la Generalitat de Catalunya emmarcada
dins l’estratègia SmartCatalonia.
CONVENEN
Per tot això i amb la finalitat de regular les relacions que es derivin de la mútua col·laboració,
subscriuen el present acord amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
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PRIMERA - Objecte i finalitat
L'objecte d’aquest acord és la col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i SOLAR OUTDOR MEDIA
GmbH. per a dur a terme la prova pilot descrita en el capítol ‘Antecedents’ d’aquest document.
Mitjançant aquest acord, ambdues parts determinen les condicions i modalitats segons les quals estan
disposats a col·laborar per a implementar aquesta prova pilot i la corresponent solució situada en l’espai
públic i/o utilitzant infraestructura de la ciutat de Mollerussa
Aquest acord defineix els termes i condicions segons els quals les parts col·laboraran així com els
respectius drets i obligacions.
SEGONA- Aportacions i compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa
L’Ajuntament de Mollerussa:

Facilitarà a SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH, S.A. tota aquella informació de l’Ajuntament i/o
ciutat que sigui precisa pel bon desenvolupament del pilot.

Senyalarà els emplaçaments dels contenidors, Annex II d’aquest conveni

Facilitarà la utilització de les infraestructures i espais necessàries pel pilot.

Col·laborarà en la implementació del pilot

Promocionarà i difondrà el pilot. L’Ajuntament de Mollerussa presentarà i explicarà el pilot a
altres ens i organitzacions interessades.

Designarà un responsable de projecte que haurà de fer el seguiment, conjuntament amb
SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH.

Assumirà la recollida de la brossa dipositada als contenidors pels seus propis mitjans.
La signatura d'aquest acord no confereix cap dret a SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH sobre contactes
futurs que puguin establir les parts.
TERCERA - Obligacions i compromisos de P-REsolidig
SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH. s’obliga i es compromet a:

Aportar els mitjans i components físics i lògics propis que conformen el pilot P-REsolidig.

Instal·lar i desmantellar idòniament aquests components, un cop acabat el pilot, de manera
que no ocasioni cap inconvenient ni pels ciutadans de Mollerussa ni per l’Ajuntament i de tal
forma que el risc de que pugui esdevenir qualsevol incident sigui el mínim.

Que la instal·lació dels elements del pilot P-REsolidig no han d’impossibilitar el manteniment
ni l’operativa d’altres infraestructures o d’esdeveniments. Aquesta instal·lació es durà a terme
d’acord amb l’establert als annexos i la futura l’Addenda, operativa i manteniments.

Recórrer a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que té vigent i subscrita, amb
l’objectiu de reparar, indemnitzar, mitigar els danys resultants d’un eventual incident que la
implantació de P-REsolidig a Mollerussa pugui causar.

Emprar les dades obtingudes mitjançant P-REsolidig exclusivament en l’àmbit tècnic de les
proves i sempre amb estricta observança del LOPD. Amb la mateixa observança aquestes
dades podran ser disposades per l’Ajuntament de Mollerussa.

Fer una xerrada relativa al pilot adreçada a l’alumnat de tecnologia i formació professional dels
centres i instituts de la ciutat, relativa a les característiques del pilot, d’acord amb
l’Ajuntament.

Identificar el pilot i les característiques del mateix, en els elements situats a la via pública,
d’acord amb l’Ajuntament.

Possibilitar la presència d’informació generada pel propi Ajuntament (Agendes, bans...) en les
pantalles leds de les papereres.

Designarà un responsable de projecte que haurà de fer el seguiment, conjuntament amb
l’Ajuntament de Mollerussa.

Implementar la addenda operativa i de serveis abans de l’efectiva posta en marxa del pilot.
QUARTA - Durada
Aquest acord entrarà en vigor en el moment en que les dues parts el signin, i tindrà una durada de tres
anys a partir de la posada en funcionament del pilot (instal·lació de les papereres) .
Després d’aquesta data, l’Ajuntament de Mollerussa i SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH valoraran la
idoneïtat d’adquisició dels elements del pilot o, si s’escau la de prorrogar el present acord pel mateix
període i també si s’escau l’ampliació del nombre d’equips.
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CINQUENA - Finançament Degut a la naturalesa de la implantació del pilot de P-REsolidig a
Mollerussa no es preveu cap cost que hagi d’assumir l’Ajuntament.
Les despeses d’instal·lació i manteniment dels components físics i lògics instal·lats aniran a càrrec de
SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH comptant, en cas de necessitat, amb la cooperació dels tècnics i brigades
municipals quan siguin requerides ineludiblement.
Les despeses de gestió de la brossa dipositada a les papereres serà assumida per la empresa
concessionària de la neteja viaria, sense que comporti cap altre cos addicional.
SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH es compromet a col·laborar en les activitats de la ciutat, com a
patrocinador, aportant-hi un 5% dels beneficis que pugui obtenir de la publicitat inserida en els panells
de les papereres, durant el període d’execució del pilot.
SISENA - Efectes de l'incompliment
Qualsevol part té el dret de rescindir aquest acord en cas que l'altra part incompleixi les obligacions
adquirides en el mateix i no rectifiqui l'esmentat incompliment en un termini de quinze dies a partir de
la recepció d'un avís d'incompliment enviat per l'altra part mitjançant una carta certificada amb
justificant de recepció.
SETENA - Causes i conseqüències de l’extinció del conveni
Encara que aquest acord expiri o es rescindeixi, l’Ajuntament de Mollerussa no serà responsable de
qualsevol cost derivat d’aquest.
Qualsevol conflicte derivat o relacionat amb aquest acord que no es pugui resoldre amistosament en un
termini de trenta dies a partir de la incidència s'haurà de dirimir sota la jurisdicció contenciosa
administrativa de l'Ajuntament de Mollerussa.
VUITENA - Confidencialitat
Mentre l'acord estigui vigent, les parts poden estar exposades a certa informació relativa al negoci i
productes, aquella que pugui ser confidencial estarà marcada com a tal (INFORMACIÓ CONFIDENCIAL).
El destinatari es compromet a no difondre la INFORMACIÓ CONFIDENCIAL del divulgador a cap tercer
sense el seu consentiment previ per escrit.
Les condicions detallades d'aquest acord són informació confidencial, però qualsevol de les parts pot
referir-se públicament a la seva existència i a l'estructura general de l'acord.
I en prova de conformitat, les parts subscriuen el present acord, en dos exemplars i a un sol efecte, en
el lloc i data assenyalats en l’encapçalament d’aquest document.
PER L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA

PER SOLAR OUTDOR MEDIA GmbH.

Marc Solsona Aixalà

Victor M. Vila”
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Annex I - Característiques de la solució
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Annex II

Ubicació contenidors
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ADDENDA - operativa i manteniments (a desenvolupar un cop lliurats els equips)”

14.

PRP 2021/112 RENOVACIÓ ADAPTACIÓ HORARI LABORAL Sra. C.S., A.

Per acord de la Junta de Govern de data PRP 2020/240 es va aprovar l’adaptació de l’horari
laboral de la Sra. C.S., A., integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament,
per necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar, amb una vigència d’un any, sens
perjudici que pugui ser renovat prèvia sol·licitud.
Atès que la Sra. C.S., A. ha presentat sol·licitud [RE 2021/1905] en què demana la
renovació de l’adaptació de l’horari laboral per necessitats de conciliació de la vida laboral i
familiar.
Atesa la normativa aplicable al respecte:

Acord-Conveni de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de
Mollerussa. Art. 5è.

Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria de l’Estat d’Administracions
públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics
(art. 2.4 i art. 8)

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. Art. 299
Davant l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Renovar l’adaptació de l’horari laboral a la Sra. C.S., A., d’acord amb les
necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar.
Segon. La jornada laboral podrà establir-se entre les 8.00 hores i les 9.30 hores per a
l’entrada i entre les 15.30 hores i les 18.00 per a la sortida.
Tercer. L’acord tindrà una vigència d’un any, a partir de l’aprovació per la Junta de Govern
Local, sens perjudici que pugui ser renovat prèvia sol·licitud.
Quart. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal
perquè en tinguin constància.
15.

PRP2021/141 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT
NÚM. 1538-6-2021

Vist l’escrit presentat per la Sra. T.A., S. en el que exposa que la Universitat Oberta de
Catalunya, ha organitzat el Màster Universitari en Comunicació corporativa, protocol i
esdeveniments durant el 2020, 2021 i 2022. En Junta de Govern en sessió celebrada el dia 9
de setembre de 2020 [PROP 2020/640] amb expedient 1538-14-2020, s’acordà l’assistència
a dita formació. Que el 1r semestre s’inicià el dia 21 d’octubre de 2020 i durant el 2021 es
durà a terme el segon i tercer semestre. El dia 17 de març de 2021 s’inicia el 2n semestre i
les classes es fan on-line i fora de l’horari de treball. En l’esmentada sol·licitud manifesta les
despeses previstes.
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Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal
de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència
que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà
compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació
obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinada la proposta de la Regidora/Àrea/Servei RECURSOS HUMANS; considerant llur
procedència i vist l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Autoritzar i disposar la despesa al segon i tercer semestre que falta corresponent a
l'exercici 2021, per un import de 2.000,00 €.
Segon: Ordenar el pagament de la despesa del cost de matrícula per aquest segon
semestre, per import total de 871,92 €.
Tercer: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció.

16.

PRP2021/142 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT
NÚM. 1538-5-2021.

Vist l’escrit presentat per la Sr. G.P., X. en el que exposa que la Universitat Oberta de
Catalunya, ha organitzat el Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans
durant el 2020, 2021 i 2022. En Junta de Govern en sessió celebrada el dia 2 de juliol de
2020 [PROP 2020/506] amb expedient 1538-13-2020, s’acordà l’assistència a dita formació.
Que el 1r semestre s’inicià el dia 21 d’octubre de 2020 i durant el 2021 es durà a terme el
segon i tercer semestre. El dia 17 de març de 2021 s’inicia el 2n semestre i les classes es
fan on-line i fora de l’horari de treball. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses
previstes.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de
cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest
Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del personal
de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i
perfeccionament quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor
responsable de l'àrea en que presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència
que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el personal serà
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compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos de formació
obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinada la proposta de la Regidora/Àrea/Servei RECURSOS HUMANS; considerant llur
procedència i vist l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Autoritzar i disposar la despesa al segon i tercer semestre que falta corresponent a
l'exercici 2021, per un import de 1.500,00 €.
Segon: Ordenar el pagament de la despesa del cost de matrícula per aquest segon
semestre, per import total de 705,36 €.
Tercer: Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció.

17.

PRP 2021/131 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA,
XURRERIA SR. MARB, EXP. 2334-49-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sra. R.B., M.A., demanant autorització
municipal per a la instal·lació d’una xurreria a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: R.B., M.A.
Nom Comercial: Xurreria
Ubicació: Av. del Canal – Ctra. Miralcamp
Metres lineals: 3 ml
Període autoritzat: març i abril 2021
Núm. Expedient: 2334-49-2021

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

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

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

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant
prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19.
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
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.
18.

PRP 2021/132 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-36-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per H., A., per a l’establiment “Rouisseau coffe”,
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’ interessada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

De març a setembre del 2021.
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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
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: H., A.
Nom comercial: Rouisseau coffe
Ubicació: C/ Mossèn Ramon Viladrich, 4, Bx. 2
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Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: de març a setembre de 2021
Núm. Expedient: 2334-36-2021
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo 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:
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. 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
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aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. 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.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
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.
19.

PRP 2021/135 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
NÚM. 2/2021

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 2/2021,
que inclou 5 expedients i que importa la quantitat 3.539,47 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
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.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

20.

PRP 2021/136 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 2/2021.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 2/2021, que inclou 58 expedients i que importa la
quantitat 25.713,78 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
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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.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21.

PRP2021/137 RELACIÓ
/(PISCINA COBERTA)

DEVOLUCIÓ

D’INGRESSOS

INDEGUTS

3/2021

Vista la relació núm. 3/2021 de devolució d’ingressos indeguts, en concepte de quota
inscripcions cursos Piscina Coberta, que inclou 31 expedients i que importa la quantitat de
1.630,79 €.
Atès que per circumstàncies de força major es van suspendre les activitats en els
equipaments municipals, entre ells a la Piscina Coberta a partir del 30 d’octubre de 2020.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 3/2021, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, per import
total de 1.630,79 €.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

22.

PRP 2021/140 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 47, 52, 59/2021

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 38.615,58€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
-Núm.27 de data 16 de febrer de
-Núm.28 de data 16 de febrer de
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43,
44, 47, 52, 59/2021 per import global de 38.615,58€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
23.

PRP 2021/129 SOL·LICITUD DE Mª.A. B. B., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.868 FILA 3ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per B.B., M.A., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre el nínxol 1.868 fila 3ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom
de Rosario Ballarín Bonjoch, mare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.868 fila 3ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
24.

ASUMPTES 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 l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és
urgent.
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:
24.1.- PRP 2021/144 SOL·LICITUD COMUNITAT GENERAL REGANTS DELS
CANALS D’URGELL, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA
SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 28 DE FEBRER DE 2021.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Comunitat General Regants dels Canals
d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el dia 28 de
febrer de 2021, per realitzar-hi una assemblea.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 24.02.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Comunitat General Regants dels Canals d’Urgell, la utilització de la
sala del Teatre l’Amistat el dia 28 de febrer de 2021, al matí, per realitzar-hi una assemblea.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

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

S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de
restriccions per Covid-19. Actualment Resolució SLT/436/2021, 19 de febrer.

Com a tema "laboral" i segons l'apartat 8 de la resolució estaria permesa la reunió.
A més la mobilitat per feina està permesa.
Millor opció recomanada, fer-ho per videoconferència o ajornar-ho, per tal que
s'aplegui el mínim número de persones a la reunió.

Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb
l’equivalent de 2,5 m2.

Respectar els espais assignat per al públic. Es recomana tenir llistat d’assistents i
telèfon.

Activitat professional.

Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel
hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació.

És obligatori l’ús de mascareta.

Es recomana tenir un llistat dels assistents, així com prendre la temperatura per part
de la organització als assistents. Fer entrada i sortida de forma esglaonada.

Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.

Tenir localitzada una farmaciola.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar.

Respectar aforament total 180.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
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Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores 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, el Secretari, que en dono fe.

