AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 4 de març 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 Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia.
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 2021/127 LLICENCIA PER A OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL PER A
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA METÀL.LICA SITUADA AL POL. 3 PARC. 17
(SUDd-16) DE MOLLERUSSA

Fets
I.En data 7 de gener de 2020 (RE núm. 2020/214) el Sr. M.C., P. va sol.licitar llicència
d’obres per a l'execució d'una tanca metàlica de simple torsió a la parcel.la ubicada al Pla
Parcial SUBD16 Partida del Codís II de Molleurussa.
II. En data 2 de setembre de 2020 es va emetre informe desfavorable per part dels serves
tècnics municipals en els següents termes, per tal d’esmenar i completar la documentació
aportada.
III. En data 18 de setembre de 2020 el Sr. M.C., P. va aportar nova documentació per donar
compliment al requeriment tècnic.
IV. En data 1 d’octubre de 2020 el serveis tècnics municipals van informar favorablement la
suficiencia i idoneïtat de la documentació aportada indicant que les obres considerades com
a provisionals s’havien de tramitar d’acord amb allò que s’estableix a la legislació urbanística
vigent, concretament en l’article 54 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i als articles 67,
68, 69 i 70 del D 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística.
V. L’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies hàbils, per
mitjà de publicació d’un edicte al BOP de Lleida núm. 200 de data 16.10.2020 i al tauler
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d’edictes municipal, i durant el transcurs d’aquest període no s’han presentat al.legacions al
respecte.
VI. Simultàniament, al tràmit d’informació pública es va sol.licitar informe previ preceptiu a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida sobre els aspectes de legalitat, la qual va fer
requeriment de documentació en data 23.10.2020 que es va completar en data 22.12.2020.
Finalment l’informe de la CTU de Lleida ha estat emès en sentit favorable en data 1.2.2021
en els següents termes:
“La proposta es planteja inclosa en els supòsits previstos per la legislació urbanística vigent
com a autorització d’usos i obres de caràcter provisional, en terrenys compresos en sectors
de planejament urbanístic derivat, sempre que no siguin prohibits per la legislació i el
planejament sectorial, territorial o urbanístic, i mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de
reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació
urbanística que els afecta.
A la vegada, l’activitat proposada es compta entre les obres provisionals vinculades al sector
primari segons l’article 53.3c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Resolució
Emetre informe favorable sobre la proposta de construcció d'una tanca metàl·lica situada al
polígon 3, parcel·la 17 (SUD SUBd-16.Partida dels Codis II), del municipi de Mollerussa,
promoguda pel senyor M.C., P. i tramesa per l’Ajuntament”.
VII. En data 4 de febrer de 2021 l’arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en
funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa ha emès informe favorable.
VIII. En data 17 de febrer de 2021 el TAG d’Urbanisme ha emès informe favorable.
Fonaments de dret

Articles 53 i 54 i Disposició Transitòria Catorzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per Llei
3/2012, de 22 de febrer.

Article 61 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Lleid’urbanisme, modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

Articles 65 a 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.

Disposició addicional tercera de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 358/2019, de 26 de juny, i a
proposta de la regidoria de planificació estratègica i urbanisme, pren els següents acords:
Primer. Atorgar llicència d’usos
s’especifiquen, al següent projecte:

Núm. Expedient

i

2436-214-2020

obres

provisionals,

amb

els

condicionants

que
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Promotor:

M.C., P.

Assumpte:

INSTAL.LACIÓ D’UNA TANCA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ

Situació:

POLÍGON 3, PARCEL.LA 17 (SUD SUBD-16 PLA PARCIAL RESIDENCIAL.
PARTIDA DELS CODIS II)

Ref. Cadastral:

Urbana 25172A00300017

Municipi:

MOLLERUSSA

Pressupost:

2.946,06 €

Antecedents:

Informe favorable CTU de Llleida de data 1 de febrero de 2021

Condicionants
jurídics:

1. L’eficàcia de l’autorització municipal resta subjecta a la CONDICIÓ
RESOLUTÒRIA d’inscripció al Registre de la Propietat dels següents
compromisos:
a) Acceptació expressa de cessar els usos i d’enderrocar o de desmuntar les
obres que s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu
estat original, quan ho acordi l’administracio actuant, sense dret a percebre
indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels
contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin
vinculats.
b) El compromís exprés d’advertir, per escrit, el caràcter provisional de
l’autorització i dels seus efectes en els títols traslatius del domini total o
parcial de l’immoble i en els títols pels quals es constitueixin o es
transmetin drets d’arrendament, de superfície o qualsevol altre negoci
jurídic amb els usuaris o explotadors dels usos o les obres de caràcter
provisional.
2. La constitució de les garanties necessàries per a a assegurar la reposició
de la situació alterada al seu estat originari (571,12 €). Aquesta garantía
s’ha de constituir a disposició de l’administració atorgant, per alguna de les
formes admeses per la legislació de contractes del sector públic, per una
quantia igual a la del pressupost de les obres de reposició.

Condicionants
sectorials:

Caldrà donar compliment a les condicions de l’acord de la Comissió
Permanent de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants dels Canals
d’Urgell de data 5.11.2020 (Exp. Núm. 340/2020)

Segon. Advertir a la persona interessada que els usos provisionals hauran de cessar i les
obres provisionals s’hauran de desmontar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho
acordi l’Ajuntament, amb audiència prèvia, per algun dels següents motius:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria d’acord amb l’art. 69.3 del Decret
64/2014, de 13 de maig.
b) Per tal d’executar le determinacions el planejament urbanístic.
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Tercer. Aprovar la liquidació tributària segons el següent detall:
Taxa 1%:
29,46 €
Impost 2%:
58,92 €
TOTAL:
88,38 €
Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada, als efectes legals oportuns, i donar
trasllat d’aquest acord als serveis municipals corresponents.
3.

PRP2021/147 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.
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
402,60€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

56/2021
JOSEP PARAMON I ROSA COMA, CB
C/ BALMES 5, 1
Supressió de barreres
0,00
0,00
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:

58/2021
T.T., A.
C/ LA MALLOLA, 12
Reforma de bany i part del garatge
156,74
78,37
0,00
0,00

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

60/2021
S.V., D.
C/ JOSEP TARRADELLAS, 10
Reparació de paret de separació entre jardins
20,49
12,00
0,00
0,00

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

61/2021
C.F., Y.
AV. BALAGUER, 33
Fer cuina o treure rajoles de la façana
60,00
30,00
0,00
0,00

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

63/2021
SUMIPORC, SL
CARRER DOMÈNEC CARDENAL, 26
Reparació de terrassa
30,00
15,00
0,00
0,00

4. PRP 2021/148 SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.
Núm. expedient:
Promotor:
Objecte:

D’OBRES

3043-4-2021

3043-04-2021
NEDGIA CATALUNYA, SA
Obrir una cala en la vorera per realitzar una obra d’escomesa
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directa.
Ubicació:
Ref. cadastral:
Pressupost:

Carrer Ferran Puig, 41

REF: GDEC4721020035

250,00 €

Examinada la sol·licitud de llicència d’obres amb registre d’entrada ENTRA-2021-2112 per la
realització d’una Escomesa Directa de gas canalitzat per la qual es necessita obrir una rasa
de 0,4 m d’amplada i 1,00 m de profinditat, s’informa FAVORABLEMENT la mateixa, amb
el benentès que s'han d'observar per part de la companyia peticionària, les següents:
Condicions Generals:
1a.

2a.
3a.
4a.

5a.

6a.

7a.

8a.
9a.
10a.
11a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també, un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
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d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 3043-4-2021,
conforme l’expedient relacionat. 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 especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

250,00€

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

5. PRP
2021/151
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
D’ASSESSORAMENT I ELABORACIÓ D’INFORMES RELACIONATS AMB LES
LLICÈNCIES AMBIENTALS I D’ACTIVITATS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ.
ADJUDICACIÓ.
Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 14/01/2021, es va aprovar l’expedient de
contractació del SERVEI D’ASSESSORAMENT I ELABORACIÓ D’INFORMES RELACIONATS
AMB LES LLICÈNCIES AMBIENTALS I D’ACTIVITATS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ, mitjançant
el procediment obert simplificat i la tramitació administrativa ordinària. Així mateix, es van
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que regeixen l’expedient de contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament del dia 15/01/2021,
es va anunciar la convocatòria de la licitació, establint-se el termini de 15 dies naturals
perquè les empreses licitadores presentessin les seves ofertes mitjançant sobre digital.
Durant el termini establert, es va presentar una única proposta:
Empresa
ACTICLIC ENGINYERIA SC PROF

Registre d’entrada
2021/1068

data_______
27/01/2021

III. En la data 3/02/2021, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter intern
per tal de procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL A. Qualificada la documentació general
presentada mitjançant declaració responsable, la Mesa va declarar admesa l’empresa
licitadora, atès que estava vàlidament signada i per mitjà de la mateixa es declara que que
la persona que la signa ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta; que es
disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica; que es disposa de les
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autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat i de no estar incurs en cap prohibició de
contractar conforme estableix l’art. 159.4 de la LCSP. Posteriorment, s’efectuà la lectura de
la
documentació
ponderable
mitjançant
un
judici
de
valor
-la
Proposta
d’organització/prestació del servei-, verificant-se la seva adequació a allò establert al PCAP i
PPT i atorgant-li la máxima puntuació.
IV. En la data 17/02/2021, es va reunir novament la Mesa de contractació en sessió de
caràcter intern, i es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL B que conté l’oferta
econòmica i la resta de criteris ponderables de forma automàtica. Analitzada l’oferta, la
Mesa va considerar que la mateixa s’adequa a allò establert al PCAP, sense necessitat de
procedir a l’atorgament de la puntuació dels diferents criteris ni a la classificació de l’oferta
per la qual cosa va proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte al seu
favor, previ requeriment de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs, conforme estableix la clàusula 7 del Títol II del plec.
V. En la data 25/02/2021 (ENTRA-2021-2419), l’empresa licitadora ha presentat la
documentació sol.licitada i per part dels serveis municipals competents, aquesta ha estat
qualificada constatant-se el compliment adequat del requeriment efectuat.
Fonaments de dret:
La clàusula 8 del Títol II del PCAP estableix que un cop aportada per l’empresa la
documentació requerida, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en el termini
de cinc dies hàbils a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, ateses les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
regidoria de contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI D’ASSESSORAMENT I
ELABORACIÓ D’INFORMES RELACIONATS AMB LES LLICÈNCIES AMBIENTALS I
D’ACTIVITATS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ, a favor de l’empresa ACTICLIC
ENGINYERIA SC PROF, de conformitat amb la Proposta d’organització/prestació del
servei, i en els termes econòmics següents:
Part fixa (*):
(1) Preu sense IVA
(2) Tipus IVA (21%). Import IVA
(1) + (2) Preu del contracte
(*) Servei fix d’atenció al públic:

7.214,40 €/anual
1.515,02 €/anual
8.729,42 €/anual
601,20 €/mes + IVA

Part variable (*) (**):
(1) Preu sense IVA
(2) Tipus IVA (21%). Import IVA
(1) + (2) Preu del contracte
(*) 1. Informe activitats:
(**) 2. Informe PAU’S d’àmbit local:

7.326,00 €/anual
1.538,46 €/anual
8.864,46 €/anual
117,00 €/unitat + IVA x 5 x 12
153,00 €/unitat + IVA x 2
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Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatàra i publicar-lo en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies hàbils, d’acord
amb allò establert a l’article 151.1 de la LCSP.
Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu, no més tard de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que rebi la
notificació de la present resolució, per la qual cosa l’Ajuntament el requerirà a tal efecte. No
podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la prèvia formalització, atès allò que estableix
l’article 153.6 de la LCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Sisè. Facultar al Senyor Alcalde per al desenvolupament dels acords adoptats i donar-ne
trasllat als Serveis municipals competents, als efectes oportuns.
6.

PRP
2020/761
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT: PAPERERES CIRCULARS, TAULONS I LLISTONS CAOBA, I
TAPES MARCS.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de papereres circulars, taulons i llistons
caoba, i tapes marcs.
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
34928400-2 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de BENITO URBAN SLU amb el CIF B59987529, el qual disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’adquisició de PAPERERES CIRCULARS I MATERIAL DIVERS PER L'ÀREA URBANA.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220210000585.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de BENITO
URBAN SLU amb el CIF: B59987529 en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 4.823,57 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini de lliurament:



El subministrament s’ha d’executar en el termini de 15 dies.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

7.

PRP 2020/154 DONAR COMPTE DEL PROJECTE D’ENDERROC DEL BLOC C DEL
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA.

Vist el Projecte d’enderroc del Bloc C del Grup Sant Isidori de Mollerussa redactat pels
Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, amb
un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia de 104.059,99 euros
IVA inclòs.
Atès que per acord de ple de 25 de juliol de 2019 es va aprovar la modificació del conveni de
col·laboració subscrit, en data 31 d’agost de 2017, entre l’ajuntament de Mollerussa, el
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de conservació del Grup
Sant Isidori, i en el que es decideix, entre altres aspectes, modificar la clàusula segona,
lletra d), del conveni, de data 31 d’agost de 2017, relativa als compromisos de l'Ajuntament
de Mollerussa, que queda redactada de la següent manera:
“d) Per cadascun dels blocs, en el cas que, de manera subsidiària, calgui executar les obres
d'enderroc, redactarà els corresponents projectes tècnics i n'assumirà la direcció de les
obres, si bé, mitjançant resolució del Ple de l’Ajuntament, i en aplicació del que disposa
l'article 8.4 de la Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge, encomanarà la gestió de l’enderroc al
Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l'Institut Català del Sòl, atesa la manca
dels recursos tècnics propis suficients de l’Ajuntament i prenent en consideració les funcions
de l’organisme receptor de l’encàrrec i la seva experiència i expertesa.
Posteriorment, d’acord amb el que estableixen els articles 10.5 de la Llei 26/2010 i 11.3 de
la Llei 40/2015, l’encomana de gestió s’haurà de formalitzar mitjançant un conveni en virtut
del qual es concretin els termes i condicions de la seva execució.”
S’ha de destacar que en data 25 de juny de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia 2019/363 es
va resoldre declarar l’edifici identificat com a Bloc C del Grup Sant Isidori entre els carrers
Abat Oliba, Comerç, Santa Anna i Barcelona, de la ciutat de Mollerussa amb referencia
cadastral 5112701CG2151S, en estat de ruïna tècnica i econòmica total.
Que en l’esmentada resolució es va resoldre atorgar un termini de tres mesos a les persones
propietàries de cadascun dels habitatges del Bloc C del Grup Sant Isidori que consten a
l’expedient, per tal que presentin el projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent,
advertint-los que si no ho fessin, l'Ajuntament ordenaria l’enderroc, a la seva costa,
mitjançant l’execució forçosa dels actes administratius, a través de la modalitat de l’execució
subsidiària.
Que el Secretari de l’Ajuntament en data de 21 de gener de 2020 va emetre certificat, amb
el vist i plau del senyor Alcalde, en el que certificava el següent: “Que en l’esmentada
resolució, en el seu punt quart, es va resoldre atorgar un termini de tres mesos a les
persones propietàries de cadascun dels habitatges del Bloc C del grup Sant Isidori que
consten a l’expedient, per tal que presentin el projecte d’enderroc o de rehabilitació
corresponent, advertint-los que si no ho fessin, l'Ajuntament ordenarà l’enderroc, a la seva
costa, mitjançant l’execució forçosa dels actes administratius, a través de la modalitat de
l’execució subsidiària. Que el termini de tres mesos al que es refereix el punt anterior va
finalitzar el passat 30 d’octubre de 2019, sense que els propietaris hagin presentat el
projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent.”

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Que per l’exposat, en data 12 de febrer de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/68, es
va resoldre procedir a l'execució forçosa del Decret d’Alcaldia núm. 2019/363, de data 25 de
juny de 2019, mitjançant pel qual es declara la ruïna tècnica i econòmica de l’edifici
identificat com a Bloc C del Grup Sant Isidori entre els carrers Abat Oliba, Comerç, Santa
Anna i Barcelona, de la ciutat de Mollerussa, amb referencia cadastral 5112701CG2151S,
mitjançant execució subsidiària, i encomanar al tècnic del Consell comarcal que actua com a
tècnic municipal la redacció del projecte d’enderroc, el qual ha estat presentat el 14 de maig
de 2020.
En virtut de quant s’ha exposat, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia 2019/358, de 21 de juny, a proposta de la Regidoria
d’educació, participació, Grup Sant Isidori i Pla de Barris, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer.- Donar compte del Projecte d’enderroc del Bloc C del Grup Sant Isidori de
Mollerussa, redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de
tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia
de 104.059,99 euros IVA inclòs.
Segon.- Donar compte que el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió celebrada el dia
28/ de maig de 2020, va acordar:
1: Encomanar a l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc C del
Grup Sant Isidori de Mollerussa, en els termes previstos en el conveni que es transcriu
literalment a continuació.
2. Aprovar el conveni d’encomana de gestió en virtut del qual l’Ajuntament de Mollerussa
encarrega a l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc C del Grup
Sant Isidori de Mollerussa i es concreten els termes i condicions de la seva execució, que
s’adjunta com a annex a aquest acord.
3. Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni en virtut del qual l’Ajuntament de
Mollerussa encarrega al l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc A
del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
4. Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl.
Tercer.- Es fa constar que en data 8 de juny de 2020, (RS 2020/2005), ha estat remès una
copia del projecte d’enderroc del Bloc C del Grup Sant Isidori de Mollerussa a l’Institut
Català del Sòl, als efectes de la seva supervisió, aprovació i replanteig d’aquest, amb la
finalitat de que l’Incasòl adjudiqui el contracte de les obres previstes en el mateix projecte.

8.

PRP 2021/155 PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN MATÈRIA
DE SEGURETAT VIÀRIA

Vista la proposta de pròrroga del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa en matèria de Seguretat Viària.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que al juliol de 2017 es va aprovar i formalitzar el Conveni entre el Servei de Trànsit i
l’Ajuntament de Mollerussa per al desenvolupament de determinades accions en matèria de
trànsit i seguretat viària, conforme a les clàusules que figuren en els annexos de l’acord
referents a controls de velocitat, d’alcoholèmia i d’estupefaents.
Vist l’informe de la regidoria de Seguretat Ciutadana inclòs en l’Expedient 1374-5-2021.
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 la Pròrroga del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa en matèria de Seguretat Viària.
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament.
Cinquè. Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, als efectes oportuns i donarne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA

REUNITS
D'una part, el senyor **********, director del Servei Català de Trànsit, en representació del Servei
Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, per autorització de signatura de l’honorable senyor ************, conseller
d’Interior i president del Servei Català de Trànsit, en virtut de la resolució de 22 de setembre de 2020.
I de l’altra, en representació de l'Ajuntament de Mollerussa, en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la
Corporació de 15 de juny de 2019.
EXPOSEN
Primer.- Que en data 11 de juliol de 2017 el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Mollerussa van
subscriure un conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon.- El pacte setè d’aquest conveni estableix una vigència de quatre anys des de la seva signatura,
tot preveient que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. Així mateix, estableix que
els convenis de col·laboració anteriors signats amb anterioritat entre l’Ajuntament de Mollerussa i el
Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrats com a annexos al present
conveni marc.
Essent la voluntat de les parts procedir a la pròrroga de l’esmentat conveni,
ACORDEN
Únic.- Prorrogar la vigència del conveni marc de col·laboració subscrit entre el Servei Català de Trànsit
i l’Ajuntament de Mollerussa en matèria de seguretat viària, per un període addicional de quatre anys a
partir del dia de la signatura electrònica.
L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específics signats i
vigents.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen electrònicament.
Pel Servei Català de Trànsit

Per l’Ajuntament de Mollerussa

El conseller d’Interior i
president del Servei Català de Trànsit
Per autorització de 22 de setembre de 2020
**********
Director del Servei Català de Trànsit

9.

**********
Alcalde”

PRP 2021/143 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
FER US DE LA CTRA. MIRALCAMP S/N, DAVANT DE LES PISCINES, ELS DIES 29,
30, 31 DE MARÇ I 1 D’ABRIL DE 2021 PER A L’ESTACIONAMENT DEL BUS DE LA
SALUT. EXPEDIENT 1599- 22-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Fundació Renal Jaume Arno, en què
demana autorització per utilitzar la Ctra. De Miralcamp s/n, davant de les piscines els dies
29, 30, 31 de març i 1 d’abril de 2021 per a l’estacionament del Bus de la Salut per poder
realitzar proves diagnòstiques.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Fundació Renal Jaume Arno, l’ús de la Ctra. de Miralcamp s/n,
davant de les piscines els dies 29, 30, 31 de març i 1 d’abril de 2021 per a l’activitat
descrita.
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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.



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

Compensació de despeses

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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:
-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia
del Covid-19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic,
distància seguretat, ús obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts
per normativa.
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar 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.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

10.

PRP 2021/152 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ ESPAÑA CON ACNUR D’UTILITZACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA PEL DIA 18 DE MARÇ DE 2021 PER A CAMPANYA INFORMATIVA I DE
CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS. EXPEDIENT 1599-27-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. S., F., en representació de l’ASSOCIACIÓ
ESPAÑA CON ACNUR, en què demana autorització per utilitzar la via pública el dia 18 de

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

març de 2021 des de les 09:30 h. a les 14:00 h, i de les 17 h. a les 19 h. per a campanya
informativa i de captació de nous socis.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Asociación España con ACNUR, la utilització de la via pública el dia 18
de març de 2021 des de les 09:30 h. a les 14:00 h, i de les 17 h. a les 19 h. per a l’activitat
descrita.
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
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.

d’obligacions

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

jurídiques

contractuals

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



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



L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.



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

Compensació de despeses


Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.



Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.

Responsabilitats derivades de l’ús.


Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.



L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
-Us obligatori de mascareta.
-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene.
-No es podran formar grups de més de 6 persones.
-S’ha de respectar la distància de seguretat d’1,5 mts entre persones.
-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura.
-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat en cas d’haver-n’hi. En cas de no ser
possible s’ha de facilitar gel hidroalcohòlic al client.
-Tenir localitzada una farmaciola.
-En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en
cas de vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
-Pòlissa i rebut RC en vigor
-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants.
-En cas d’emergència trucar al 112
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Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

PRP 2021/153 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 48/2021

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 3.349,39€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
-Núm.51 de data 26 de febrer de 2021 corresponent a la relació F/2021/48.
-Núm.52 de data 26 de febrer de 2021 corresponent a la relació F/2021/48.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 48/2021 per import global de 3.349,39€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.

12.

PRP 2021/156 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 3/2021.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 3/2021, que inclou 22 expedients i que importa la
quantitat 46.435,93 €.
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.
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13.

PRP 2021/149
SOL·LICITUD DE N. R. B., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOLS NÚMS. 3.098 FILA 4ª I 3.102 FILA 4ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per R.B., N., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxols núms. 3.098 fila 4ª i 3.102 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxols que a
continuació es relacionen es trobaven lliures de drets d’ús.
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 i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que
seguidament es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels
drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

3.098
3.102

R.B., N.
R.B., N.

4ª
4ª

Import

Títol

514,007,39
514,007,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
14.

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:
14.1.- PRP 2021/158 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 01.
ÚNICA DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS
AL CENTRE CÍVIC DE L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL. FASE 1A.
Atès que s’estan executant les obres d’execució del projecte d’adequació d’espais als centre
cívic de l’oficina Jove del Pla d’Urgell. Fase 1A per part de l’empresa contractista
REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, S.L.
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Atès que en data 04/03/2021, el contractista aporta la certificació núm. 01 i única, aprovada
pel director de l’obra Victor Gregori Perelló, Arquitecte tècnic col·legiat núm. 732 CAATLL,
amb un import a abonar de 50.340,89 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació del
mes de febrer de 2021.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data
03/03/2021, atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la
inversió, conforme requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.
Vist l’informe de la Intervenció 58/2021.
Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic en relació a la forma de pagament dels contractes.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa
l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 01 I ÚNICA de LA EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL. FASE 1A,
per un import de 50.340,89 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal.
Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals
pertinents, i donar-ne trasllat al departament d’Intervenció.
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 Vicesecretari, que en dono fe.

