AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 18 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 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 2021/194 ACTES URBANÍSTICS

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació
Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. 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.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant 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.
A)Expedient:
Titular:

2410/03/2021
B.G., M.T.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

SUBSTITUCIÓ DE BANYERA PER UNA DE NOVA
540,00 €
C/ GIRONA 6, 1 2
Urbana 5209209CG2150N0022GD

***********************************************************
Tercer.- 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.
Quart.- 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
22,80€.
3.

PRP 2021/162 RECTIFICACIÓ ERRADES EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2021.

Antecedents:
En la data 25/02/2021, la Junta de Govern va adjudicar els contractes menors de
subministrament d’espais publicitaris per a la realització d’accions de promoció institucional
de l’Ajuntament de Mollerussa per a l’anualitat 2021.
Atès que s’ha detectat una errada de tipus material en el termini d’execució dels contractes,
i una errada de tipus aritmètic en l’import de la retribució dels mateixos, procedeix la seva
rectificació conforme estableix la normativa vigent.
Fonaments de dret:
Primer. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Segon. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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. Rectificar les errades que s’ha posat de manifest en l’acord d’adjudicació dels
contractes menors de SUBMINISTRAMENT D’ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA
REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. ANUALITAT 2021, en els termes següents:
On hi diu:
…//…
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
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).
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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.

…//…
Ha de dir:
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT esmentats en els
termes econòmics següents:
...//...
Mitjans escrits:



Adjudicatari: Diari “La Mañana”
Preu del contracte: 6.708,19 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Diari “El Segre”
Preu del contracte: 8.371,69 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Comarques Ponent
Preu del contracte: 6.051,13 € (IVA inclòs).

Mitjans electrònics:



Adjudicatari: Territoris.cat
Preu del contracte: 3.898,50 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Lleida.com
Preu del contracte: 199,65 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Lleida diari.cat
Preu del contracte: 544,50 € (IVA inclòs).

Mitjans orals:


Adjudicatari: Ràdio U-A-1

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



Preu del contracte: 1.218,78 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Ràdio RAC 1/RAC 105
Preu del contracte: 1.306,80 € (IVA inclòs).

Mitjans audiovisuals:



Adjudicatari: Lleida Televisió
Preu del contracte: 2.548,26 € (IVA inclòs).




Adjudicatari: Programa de Tv on line “Igual que jo”
Preu del contracte: 598,95 € (IVA inclòs).

Tercer. Els contractes resten subjectes a les següents condicions:


Durada del contracte:

El termini d’execució dels contractes s’estableix des de l’01.04.2021 al 31.12.2021.
…//…
Segon. Notificar el present acord a les empreses adjudicatàries amb anotació de la
rectificació a l’expedient corresponent.”
4.

PRP 2021/163 RECTFICACIÓ ERRADES 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.

Antecedents:
En la data 25/02/2021, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor del servei de
publicitat, producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa. MOLLERUSSA TV. Anualitat 2021.
Atès que s’ha detectat una errada de tipus material en el termini d’execució del contracte, i
una altra de tipus aritmètic en l’import de la retribució del servei, procedeix la seva
rectificació conforme estableix la normativa vigent.
Fonaments de dret:
Primer. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Segon. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
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______

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. Rectificar les errades que s’han posat de manifest en l’acord d’adjudicació del
contracte 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. MOLLERUSSA
TV. ANUALITAT 2021, en els termes següents:
On hi diu:
…//…
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:
(…)
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.
…//…
Ha de dir:
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT esmentats en els
termes econòmics següents:
...//...
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:
(…)
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 5.445,00 € 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:
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Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: de
l’01.04.2021 al 31.12.2021.
…//…
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària amb anotació de la rectificació a
l’expedient corresponent.”
5.

PRP 2021/164 RECTIFICACIÓ ERRADES 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.

Antecedents:
En la data 25/02/2021, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor del servei de
publicitat, producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa. EL PLA D’URGELLTV.CAT. Anualitat 2021.
Atès que s’ha detectat una errada de tipus material en el termini d’execució del contracte, i
una altra de tipus aritmètic en l’import de la retribució del servei, procedeix la seva
rectificació conforme estableix la normativa vigent.
Fonaments:
Primer. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Segon. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat.
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. Rectificar les errades que s’han posat de manifest en l’acord d’adjudicació del
contracte 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. EL PLA
D’URGELLTV.CAT. ANUALITAT 2021, en els termes següents:
On hi diu:
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…//…
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIÓ
PUBLICITAT SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents:
(...)
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.
…//…
Ha de dir:
…//…
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIÓ
PUBLICITAT SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents:
(...)
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació del servei ascendeix a la quantia de 1.887,60 € 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’01.04.2021 al 31.12.2021.
…//…
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària amb anotació de la rectificació a
l’expedient corresponent.”
6.

PRP 2021/165 RECTFICACIÓ ERRADES 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. TV DE PONENT. ANUALITAT
2021.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Antecedents:
En la data 25/02/2021, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor del servei de
publicitat, producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa. TV DE PONENT. Anualitat 2021.
Atès que s’ha detectat una errada de tipus material en el termini d’execució del contracte, i
una altra de tipus aritmètic en l’import de la retribució del servei, procedeix la seva
rectificació conforme estableix la normativa vigent.
Fonaments de dret:
Primer. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Segon. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat.
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. Rectificar les errades que s’han posat de manifest en l’acord d’adjudicació del
contracte 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. TV DE PONENT.
ANUALITAT 2021, en els termes següents:
On hi diu:
…//…
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MEDIAPONENT,
SL amb el CIF: B25818378 d’acord amb els termes següents:
(...)
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.
...//...
Ha de dir:
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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:
(...)
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació 750,00 € IVA vigent inclòs (619,83 € 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’01.04.2021 al 31.12.2021.
…//…
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària amb anotació de la rectificació a
l’expedient corresponent.
7.

PRP 2021/166 RECTIFICACIÓ ERRADES EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SERVEIS: GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
PRESTAT PER “MY NEWS”. ANUALITAT 2021.

Antecedents:
En la data 25/02/2021, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor del servei de
gestió i seguiment de mitjans de comunicació prestat per “MY NEWS”. Anualitat 2021.
Atès que s’ha detectat una errada de tipus material en el termini d’execució del contracte, i
una altra de tipus aritmètic en l’import de la retribució del servei, procedeix la seva
rectificació conforme estableix la normativa vigent.
Fonaments de dret:
Primer. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Segon. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat.
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:
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Primer. Rectificar les errades que s’han posat de manifest en l’acord d’adjudicació del
contracte menor de serveis que té per objecte la GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. ANUALITAT 2021, en els termes següents:
On hi diu:
…//…
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:
(...)


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.

…//…
Ha de dir:
...//...
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:
(...)


Retribució del servei: 4.129,13 € (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:
01.04.2021 al 31.12.2021.

…//…
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària amb anotació de la rectificació a
l’expedient corresponent.”
8.

PRP 2021/167 RECTFICACIÓ ERRADES EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MENOR DE SERVEIS: SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE
L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. ANUALITAT 2021.

Antecedents:
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En la data 25/02/2021, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor del servei de
SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES.
ANUALITAT 2021.
Atès que s’ha detectat una errada de tipus material en el termini d’execució del contracte, i
una altra de tipus aritmètic en l’import de la retribució del servei, procedeix la seva
rectificació conforme estableix la normativa vigent.
Fonaments de dret:
Primer. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Segon. L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat.
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. Rectificar les errades que s’han posat de manifest en l’acord d’adjudicació del
contracte de serveis que té per objecte la SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS
DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. ANUALITAT 2021, en els termes següents:
On hi diu:
…//…
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb
el CIF A-61844411 d’acord amb els termes següents:
(...)
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.
…//…
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Ha de dir:
…//…
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb
el CIF A-61844411 d’acord amb els termes següents:
(...)
2. Retribució del contracte:
El cost del servei és de 413,27 € (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: 01.04.2021
fins al 31.12.2021.
…//…
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària amb anotació de la rectificació a
l’expedient corresponent.”

9. PRP 2021/169 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.:
2544-21-2020. DESCRIPCIÓ: VENDA DE BEGUDES, COMESTIBLES I ALTRES
EN MÀQUINES EXPENEDORES. EMPLAÇAMENT: CARRER DE FERRER I
BUSQUETS, 36, LOCAL.
En data 11 de desembre de 2020 presenta la comunicació d’inici d’activitat amb declaració
responsable per a l’exercici de l’activitat de venda de begudes, comestibles i altres en
màquines expenedores a l’establiment del carrer de Ferrer i Busquets, 36, local.
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
18 de febrer de 2021, següent:
Número d’expedient: 2544-21-2020
Titular: GRUP AMBASORI, SLU
Denominació: venda de begudes, comestibles i altres en màquines expenedores
Emplaçament: C/ Domènec Cardenal, 36, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 113,00 m2 i superfície útil 91,50 m2.
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- Compliment del Real Decreto 1189/1982, de 4 de juny, sobre regulació de determinades
activitats inconvenients o perilloses per a la joventut i la infància, pel que fa a la venda de
determinats tipus de productes, en el sentit que els objectes que es considerin relacionats
amb el sexe no es podran posar en aparadors visibles des de l’exterior.
- Caldrà complir amb la normativa sectorial comercial de venda automàtica en màquines
expenedores: els productes s'han d'exhibir o bé s'han d'identificar al comprador de forma
inequívoca, especificant de manera visible a l'exterior del receptacle les dades següents:
a) Identitat de l'oferidor.
b) Preu a satisfer.
c) Adreça on s'atendran les possibles reclamacions dels consumidors.
d) En el cas de productes alimentaris, únicament s'autoritza de fer-ne la venda automàtica
dels que estiguin envasats, els quals han de portar la identificació que és prescrita per la
normativa vigent en matèria d'etiquetatge i de comercialització.
- Compliment de la normativa sanitària de venda minorista d’alimentació i inscripció al
Registre municipal d’activitats alimentàries.

10. PRP 2021/196 ADDENDA PRÒRROGA PER AL 2021 DEL CONTRACTE
PROGRAMA 2016-2019 EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT.
DECLARACIÓ D’EFICÀCIA.
Antecedents:
El mes de desembre de 2020, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) va informar a
l’Ajuntament de Mollerussa, de la previsió de formalització entre aquest Ens i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), de la ADDENDA PRÒRROGA PER A
2021 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2026-2019, PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES REATIUS AL
BENESTAR SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT. El contracte programa 2016-2019, a què fa
referència aquesta Addenda de pròrroga, fou signat entre el Departament de Treball, Afers
socials i Famílies i el Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016.
Tanmateix, els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han lliurat informe en el
qual es posa de manifest el següent:
Atès els diferents convenis entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament
de Mollerussa, els quals es sustenten amb el Conveni per a la coordinació,
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat (Contracte Programa); en relació als següents serveis:
-

Fitxa
Fitxa
Fitxa
Fitxa

2.1:
2.1.1:
2.2:
7.1:

- Fitxa 7.2.
accions
- Fitxa 37:

Servei d’atenció diürna
Servei d’atenció diürna modalitat estiu
Serveis socioeducatius davant situacions de risc
Migracions i ciutadania. Programes i accions cofinançats pel FSE.
o Mòduls Formatius.
Migracions i Ciutadania. Activitats de cohesió social altes programes i
Plans i mesures d’igualtat en el treball
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- Fitxa 42:

Oficines joves de la XNE

Atès que la vigència del Contracte Programa i el que vincula els dos ens és 31 de
desembre de 2020;
Atès, que per tal de poder realitzar el pressupostos i organitzar tècnicament els
serveis per al 2021:
.../..
1.- Que amb data, octubre de 2020 arriba al Consell Comarcal una carta de
compromís del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on comunica la seva
voluntat ferma de donar continuïtat del contracte programa, amb les mateixes
condicions, com a mínim, que les que hi consten al conveni 2020;
2.- Que amb data 9 de desembre de 2020 arriba per tramesa genèrica EACAT,
l’addenda del Contracte Programa 2021, la qual es preveu passar per al proper Ple
de la Corporació Comarcal, amb data gener 2021.
La situació plantejada és anàloga a la de l’anualitat 2020, en la qual la Junta de Govern
Local, [en sessió de 29 d'abril de 2020] va aprovar la vigència per a 2020 dels efectes
d’aquells convenis que fins a 31/12/2019, vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el
Consell Comarcal del Pla d‘Urgell i que despleguen els programes i/o accions incloses en el
Contracte Programa [CP] 2016-2019 formalitzat entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016.
Atenent els fets exposats, la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 29 de desembre de
2020, va resoldre el següent:
-

Declarar la vigència per a 2021, dels efectes d’aquells convenis que fins a 31/12/2020,
vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell Comarcal del Pla d‘Urgell i que
despleguen els programes i/o accions incloses en el Contracte Programa [CP] 2016-2019
i l’Addenda de 2020.

-

Els convenis, quins efectes es declaren vigents en tant que s’emparen en l’Addenda de
Pròrroga per a 2020 del CP 2016-2019, són els relatius a les fitxes que seguidament
s’indica, els quals han estat aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 24 d’abril
de 2020:
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS
 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)
 Fitxa 01 - SAD dependència
 Fitxa 01 - SAD Social
FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC
FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.
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Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE
Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes
i accions.

FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL
D'EMANCIPACIÓ, en allò que afecti a la col·laboració respecte el funcionament i
serveis de l’Oficina Jove, la vigència correspondrà declarar-la al Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.


La vigència del convenis serà en les mateixes condicions que les corresponents a
l’Addenda de 2020. En conseqüència, es declaren subsistents els contractes laborals
vinculats, total o parcialment, al desplegament de les fitxes esmentades.



Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i donar-se trasllat als
serveis responsables de llur implementació, així com als serveis econòmics (Intervenció
de Fons) i de RRHH, als efectes de garantir el finançament de les accions i programes
inclosos en les respectives Fitxes i la continuïtat del personal amb contractacions
laborals temporals, vinculat al desplegament d’aquestes.

Això no obstant, fou acordat (punt cinquè) el següent: “La plena efectivitat d’aquesta
Resolució queda condicionada a la formalització entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(CCPU) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), de la ADDENDA
PRÒRROGA PER A 2021.”
Addenda 2021
En data 5 de març de 2021 (RE 2021/2877), el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ha
efectuat tramesa del document intitulat Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
En aquest document, en la part expositiva es justifica el manteniment de la vigència de
l’actual contracte programa, amb la previsió que se’n aprovi un de nou, abans del dia 1 de
gener de 2022.
Tanmateix, en els acords (part dispositiva de l’addenda), s’indica expressament que es
manté la vigència per a 2021, dels serveis i programes inclosos en l‘anualitat 2019 del CP
2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, en els termes acordats
el 2020, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2021 i mentre no se signa el nou
contracte quadriennal.
En la comunicació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, de 5/3/2021, esmentada
anteriorment, s’informa que el motiu de la tramesa, no es altre que poder vincular l’addenda
de pròrroga als convenis derivats del Contracte Programa.
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En conseqüència, atès que la addenda de pròrroga per a 2021 del Contracte Programa
2016/2019, ha estat formalitzada entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), i s’ha acomplert la condició
d’eficàcia esmentada, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents Acords:
Primer. Declarar la plena eficàcia de l’acord de la Junta de Govern de 29 de desembre de
2020, pel qual fou acordada la vigència per a 2021, dels efectes d’aquells convenis que fins
a 31/12/2020, vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell Comarcal del Pla
d‘Urgell i que despleguen els programes i/o accions incloses en el Contracte Programa [CP]
2016-2019 i l’Addenda de 2020, en els termes següents:
-

Els convenis, quins efectes es declaren vigents, en tant que s’emparen en l’Addenda de
Pròrroga per a 2021 del CP 2016-2019, són els relatius a les fitxes que seguidament
s’indica, els quals han estat aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 24 d’abril
de 2020:
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i ADM)

Fitxa 01 - SAD dependència

Fitxa 01 - SAD Social
FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC
FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.

Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE

Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes
i accions.
FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I
ADOLESCENTS

-

En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ,
en allò que afecti a la col·laboració respecte el funcionament i serveis de l’Oficina Jove,
la vigència correspondrà declarar-la al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

Segon. La vigència del convenis serà en les mateixes condicions que les corresponents a
l’Addenda de 2020. En conseqüència, es declaren subsistents els contractes laborals
vinculats, total o parcialment, al desplegament de les fitxes esmentades.
Tercer. Pel desplegament de les FITXES 02.1 i 02.1.1 (Centre Obert i Centre Obert Estiu),
l’Ajuntament de Mollerussa ha de disposar necessàriament per cada vint persones usuàries
de dos professionals en educació social; en aquest sentit, indicar que el Ple de l’Ajuntament,
en ocasió de l’aprovació de la Plantilla 2021, va acordar dotar un lloc de treball, d’Educador
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Social adscrit a l’àrea d’Acció Social i Comunitària i Ciutadania i Infància, com a Educador/a
Social del Centre Obert, en règim laboral. En conseqüència, amb l’adopció d’aquest acord
s’autoritza que es procedeixi a la selecció del/la candidat/a mitjançant les Borses de Treball
existents i a la contractació amb caràcter d’urgència, atesa la vacant sobrevinguda per
renúncia. El lloc de treball es correspon a la categoria professional Grup/Subgrup A2, en els
termes aprovats pel Ple de l’Ajuntament.
Igualment, en relació amb el desplegament de la FITXA 43, PLANS LOCALS I COMARCALS
DE JOVENTUT i la col·laboració amb les accions relatives a la FITXA 42, OFICINES JOVES DE
LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ, i resultant que el Ple de l’Ajuntament, en ocasió de
l’aprovació de la Plantilla 2021, va acordar dotar un lloc de treball de Tècnic/a de Joventut,
per a desplegar, entre altres funcions, les accions vinculades a les fitxes indicades, amb
l’adopció d’aquest acord s’autoritza a l’Àrea de Joventut per tal que procedeixi a la selecció
del/la candidat/a mitjançant les Borses de Treball existents, i a la contractació amb caràcter
d’urgència, atesa les necessitats posades de manifest. El lloc de treball es correspon a la
categoria professional Grup/Subgrup B, en els termes aprovats pel Ple de l’Ajuntament.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i donar-se trasllat als
serveis responsables de llur implementació, així com als serveis econòmics (Intervenció de
Fons) i de RRHH, als efectes de garantir el finançament de les accions i programes inclosos
en les respectives Fitxes, la continuïtat del personal amb contractacions laborals temporals,
vinculat al desplegament d’aquestes i a la selecció i contractació del personal esmentat en
l’apartat anterior.
11. PRP2021/202 SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER L'ADQUISICIÓ DE
LLIBRES I DIARIS DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA
PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2021.
Vista la Resolució CLT/575/2021, de 22 de febrer, 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 en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021, publicada al DOGC núm.
8359, de 8 de març de 2021.
Vista Resolució CLT/3050/2018, de 20 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 específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les
biblioteques, publicada al DOGC núm. 7784, de 9 de gener de 2019.
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; i la successiva modificació per l’acord del Consell d'Administració de l'Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021 (Resolució
CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).
Aquesta línia de subvencions en règim de concurrència no competitiva té com objecte
l'adquisició de llibres i de diaris destinats a les biblioteques centrals comarcals i a la resta de
biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
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L’import de la subvenció a sol·licitar és de 10.000 euros, d’acord amb l’article 4 de les bases
específiques.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la convocatòria, les bases específiques,
les bases generals reguladores i la successiva modificació; 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; 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/575/2021, de 22 de febrer, 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 en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 i la tramesa de la
documentació que sigui preceptiva.
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el
“Formulari de sol·licitud”, un ajut per la quantia de 10.000,00€.
Tercer. Donar compliment com a beneficiari als requisits de la base 4 i a les obligacions de
les bases específiques 9, 10, la base general 18 i les seves modificacions:
- Complir la finalitat de l'ajut portant a terme l'activitat que n'és l'objecte en el termini.
- Les activitats objecte de l'ajut s'han de fer en l'àmbit territorial de Catalunya i dins de l'any
natural de concessió de l'ajut.
- Presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b) . El darrer dia hàbil de
gener de l'any següent a la concessió de l'ajut.
- 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», fent servir el logotip
corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/> ,
en els elements informatius i de difusió de les adquisicions objecte de la subvenció (guies de
lectura, aparadors de novetats, etc.).
- 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.
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- 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.
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.
12. PRP2021/203 LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA QUIOSC I ALTRES.
PARADA DE PALMES I PALMONS DEL DIA 22 AL 27 DE MARÇ DE 2021. EXP.
2334-69-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra S., M.T., en què demana autorització
municipal per a la instal·lació d’una parada 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 núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:





Titular peticionari: S.M., M.T.
Ubicació: C/Arbeca, 9 (a la zona blava de davant de l’establiment, on indiqui la
Policia Local). Parada del canal número 084 el dia 24 de març, coincidint amb el
mercat setmanal.
Metres quadrats: 2ml
Període autoritzat: Al carrer Arbeca, 9 els dies 22, 23, 25, 26 i 27 de març (de
les 9.00h fins les 21.00h). A la parada 084 el dia 24 de març, coincidint amb el
mercat setmanal.

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
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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:














Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu 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 cas de desenvolupament de qualsevol
activitat municipal o esdeveniment públic.
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
L’espai d’ocupació serà exclusivament per a una parada, no es pot ocupar amb
taules i cadires.
S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de
Covid-19 que estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats.
Actualment es complirà la Resolució SLT/716/2021, de 12 de març del Departament
de Salut i en especial el punt 9 Empreses de serveis i comerç minoritari. S’adjunta el
PLA ACCIÓ ESTABLIMENTS COMERCIALS DE VENDA AL DETALL I A L’ENGRÒS.
Es deixarà l’espai suficient del material que es tregui a la venda, per a que els
vianants puguin mantenir la distància de seguretat d’1,5 mts entre ells.
Es tancarà a les 21:00 hores
El dimecres de mercat, no s’ocuparà cap lloc que pugui afectar l’espai dels
paradistes del mateix.
Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
13. PRP2021/176 RENÚNCIA LLICÈNCIA
NÚMERO 548 EXPEDIENT 2349-9-2021

MUNICIPAL

GUAL

PERMANENT

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2021/2983 en data 9 març de 2021 relatiu a la renúncia a la llicència de Gual
permanent número 548 ubicada al carrer Duran i Bas núm. 5 el titular de la qual és V.V., R.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 548 ubicada al carrer Duran i Bas núm. 5 el titular de la qual és Rosa
Val Viladrosa.
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.

14. PRP 2021/187 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT
NÚMERO 1473. EXPEDIENT 2349-10-2021.
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a la Sra. E.P., I. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les
condicions següents:
Número de placa de gual permanent: 1473.
Ubicació: Cr Duran i Bas 5
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

15. PRP 2021/195 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD DE LA SALLE MOLLERUSSA PELS DIES 25 DE MARÇ I 8 ABRIL
DE 2021 PER A FER UNA NETEJA DEL SALT DEL DURAN. EXPEDIENT 159923-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. G., M., en representació de La Salle
Mollerussa, en què demana autorització per realitzar una neteja del Salt del Duran amb un
grup d'alumnes que treballen dins l'àmbit de medi ambient els dies 25 de març i 8 abril de
2021 des de les 15:00 h. i fins les 17:00 h.
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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 La Salle Mollerussa, la realització de una neteja del Salt del Duran els
dies 8 abril de 2021, des de les 15:00 h. i fins les 17:00 h per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:


Tot el material necessari per fer aquesta neteja.

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.
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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
-S’aplicarà l’actual legislació i la futura que pugui ser publicada en matèria de restriccions
per Covid-19
-Actualment Resolució SLT/516/2021 de 26 de febrer.
-Mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 mts, també amb l’equivalent
de 2,5 m2.
-Activitat extraescolar. Màxim 6 persones, a excepció que es preservi el grup bombolla
-La responsabilitat de la seguretat i control de l’alumnat recau en el professorat del Centre.
L’Ajuntament
en queda exclòs.
-Es ficarà a disposició de l’alumnat les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic .
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Es recomana tenir un llistat dels assistents.
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Tenir localitzada una farmaciola

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Aportar pòlissa i rebut RC
-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.

16. PRP 2021/197 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 14, 21, 22 I 28 D’ABRIL DE 2021 PER A
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT
1599- 35-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament
de Salut, en què demana autorització per utilitzar l’estacionament a la Ctra Miralcamp s/n en
la ubicació habitual els dies 14, 21, 22 i 28 d’abril de 2021 per a ubicació unitat mòbil del
Programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut.
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 al Departament de Salut, la utilització de l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual els dies 14, 21, 22 i 28 d’abril de 2021, per a
l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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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


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.
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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. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

PRP 2021/173 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA Sra. B.D., I.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra.
B.D., I. de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, professora de l’Escola
Municipal de Música, especialitat piano (ref. 072), adscrita a l’Escala Administració Especial,
Subescala Tècnica, el 8è. trienni del subgrup A2 a partir del dia 1 de març de 2021 i amb
efectes econòmics des del mes de venciment.
D’acord amb tot l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la
Junta de Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra. B.D., I. de la plantilla de personal
funcionari d’aquest Ajuntament, professora de l’Escola Municipal de Música, especialitat
piano, (ref. 072), adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, el 8è. trienni
del subgrup A2 a partir del dia 1 de març de 2021 i amb efectes econòmics des del mes de
venciment.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
18. PRP 2021/192 EXPEDIENT DE
VENCIMENT DE TRIENNIS T.E., P.

RECONEIXEMENT

SERVEIS

PREVIS

i

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els
serveis prestats al Sr. T.E., P., el qual figura com a personal laboral temporal al lloc de
treball següent:
PERSONAL LABORAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
PERSONAL D’OFICIS
N Unitat
207

B.O.S.

Denominació del Lloc

Subgrup

PO-BOS Of.3ª Conserge/mant. escoles

CD

C2

Titular RLT

T.E., P.

Modalitat

dscripció Obs.

Integració Personal Col·laborador(CLT)

Segons consta en els informes lliurats al respecte, i en aplicació del que s’estableix a la Llei
70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’administració (article
1.2) i Reial Decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior,
procedeix el reconeixement de serveis prestats a l’ Ajuntament de Mollerussa.
Per la qual cosa i atenent l’acreditació fefaent dels serveis realitzats, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de T.E., P., el reconeixement dels serveis prestats (RSP) a
l’Ajuntament de Mollerussa al lloc de treball d’oficial 3a. conserge des del dia 14/07/2017
Total acumulat: 3 anys, 8 mesos i 2 dies
Retroacció: 14/07/2017
Data d’efectes: 14/07/2017
Percentatge de dedicació 100%
Total triennis vençuts: 1
Venciment trienni 1: 14/07/2020 C2
Venciment trienni 2: 14/07/2023 C2
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes,
tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Tercer. Reconèixer el venciment dels triennis amb efectes retroactius a la nòmina
corresponent.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.

19.

PRP 2021/199
28.02.2021)

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.02.2021

a

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-02-2021 a 28-02-2021.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedencia i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-02-2021 a 28-02-2021, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

SEGURETAT CIUTADANA
B.M., N.

199,46 €

C.C., C.

362,98 €

F.M., E.

290,60 €

F.P., D.

290,60 €

F.P., R.

162,48 €

G.M., M.

543,31 €

L.O., A.

773,19 €

M.V., J.

26,02 €

O.L., E.

832,66 €

P.M., J.

114,07 €

P.F., D.

218,74 €

R.N., J.

362,98 €

R.D., F.

364,93 €

S.V., J.

437,31 €

S.A., J.A.

579,85 €

T.M., S.

204,40 €

V.S., C.

231,75 €
TOTAL ÀREA

5.995,33 €

ATENCIÓ EXTERNA
M.C., J.

109,50 €

O.V., F.

42,15 €
TOTAL ÀREA

151,65 €

ESPORTS
P.F., J.A.

63,90 €

P.O., S.

63,90 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

TOTAL ÀREA

127,80 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.

20.

PRP 2021/183 CONNEXIONS
RELACIÓ 2/2021

I

SUBMINISTRAMENT

D’AIGUA

POTABLE:

Vista la relació núm. 2/2021 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 81 expedients i que importa la quantitat
6.121,48 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2/2021, corresponent al període entre els dies 25 de gener al 7 de març de 2021.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
21.

PRP 2021/184 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-76-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per La Marinada SCP, per a l’establiment
“Cafeteria Beethoven”, 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 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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1. Dades de l’ocupació:
-

Titular peticionari: La Marinada SCP
Nom comercial: Cafeteria Beethoven
Ubicació: Passeig Compositor Beethoven, 8
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: de març a setembre 2021
Núm. Expedient: 2334-76-2021

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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
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.
22.

PRP 2021/185 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-75-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.G., J., per a l’establiment “Pastisseria
Patet”, 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 gener a desembre 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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Titular peticionari: C.G., J.
Nom comercial: Pastisseria Patet
Ubicació: Pl. Pla d’Urgell
Metres quadrats: 24 m2
Període autoritzat: de gener a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-75-2021
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:
3. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

4. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
4. 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.
6. 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.
7. 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.
23.

PRP 2021/186 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-73-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.G., J., per a l’establiment “Pizzeria
Breiko”, 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 gener a desembre 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: V.G., J.
Nom comercial: Pizzeria Breiko

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

Ubicació: Ctra Miralcamp, 2
Metres quadrats: 30 m2
Període autoritzat: de gener a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-73-2021

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:
5. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

6. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
5. 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.
8. 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.
9. 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.

24.

PRP 2021/193 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ
TEMPORAL PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
EXPEDIENT 1592-1-2021

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de contractes d’arrendament per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Atès que els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre el dia 1 de
gener i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
El preu de l’arrendament consistirà en la quantia anual equivalent l’import de l’IBI Urbana i
la taxa de clavegueram que graven la finca, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta inferior
a un any, s’abonarà la part proporcional.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que el solar ubicat al Camí d’Arbeca, 17, amb referència cadastral
4804215CG2140S0001PW, propietat de B.G., LL., amb DNI *********, es vol destinar a
aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament del solar per a la utilització temporal per a
destinar-lo a aparcament públic de vehicles, a subscriure amb B.G., LL., amb DNI
*********, propietària del solar ubicat al Camí d’Arbeca, 17, amb referència cadastral
4804215CG2140S0001PW.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el contracte.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE SOLAR
PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A DESTINAR-LO A APARCAMENT
PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS:
D’una part, la senyora B.G., LL., major d’edat, amb DNI *********, domiciliada al Camí
d’Arbeca 17, de Mollerussa (25230), com a PROPIETARI i ARRENDADOR.
D’altra part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Manel Civís Llovera, Secretari de
l’Ajuntament, com a ARRENDATARIS.
INTERVENEN:
Els aquí reunits es reconeixen recíprocament, en les respectives qualitats en què actuen, la
plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i, posats prèviament d’acord,
EXPOSEN:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

La senyora Lluïsa Bosch Garriga és propietària de la finca ubicada al Camí d’Arbeca 17, amb
referència cadastral 4804215CG2140S0001PW, part de la qual es tracta d’un solar gravat
pels tributs i quanties següents:
Solar
Camí d’Arbeca, 17

Referència cadastral
4804215CG2140S0001PW

IBI 2021
1.346,96

CLA 2021
75,77

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles a
fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de contractes de lloguer per tal que
aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Interessant a ambdues parts que 648 m2 del solar ubicat al Camí d’Arbeca 17, amb
referència cadastral 4804215CG2140S0001PW, puguin destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles, han acordat la formalització d’aquest contracte d’arrendament
d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- La senyora B.G., LL. ARRENDA a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa el solar ubicat
al Camí d’Arbeca 17, amb referència cadastral 4804215CG2140S0001PW, als efectes de
destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segona.- L’arrendament s’estipula amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2021 i el
dia 31 de desembre de 2021, prorrogable per terminis anuals.
Tercera.- El preu de l’arrendament és de 1.422,73 € (equivalent a l’import de l’IBI urbana i
la taxa de clavegueram que graven la finca) anuals, IVA i IRPF exclosos. Si la durada resulta
inferior a un any, s’abonarà la part proporcional.
Aquest preu de l’arrendament podrà varia anualment en la mateixa proporció en que variïn
els imports de IBI urbana i taxa de clavegueram que graven la finca.
Quarta.- El contracte d’arrendament podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les
parts, amb l’únic requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada.
Cinquena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
a)

Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa.
Tindran aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació
que s’estimin convenients.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

b)

Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar,
llevat de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de
la via pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.

c)

Podran instal·lar-se en el solar objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o
enderrocaran per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es
consideraran com a tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i
similars.

Sisena.- L’Ajuntament de Mollerussa resta obligat a complir totes les normes de seguretat i
a disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Setena.- L’Ajuntament de Mollerussa en el cas que hagi d’executar obres de
condicionament del solar, podrà reclamar al propietari la part proporcional dels costos
d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la titular del
solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost el primer
any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Vuitena.- Seran a càrrec dels ARRENDADORS els impostos, taxes i demés obligacions
tributàries de caràcter estatal, autonòmic i municipal imposades com a conseqüència de la
titularitat del solar.
Novena.- Els ARRENDADORS no assumeixen cap responsabilitat en cas de possibles danys
a tercers com a conseqüència del compliment d’aquest contracte.
Desena.- L’arrendatari es compromet a adequar les instal·lacions, complint amb totes les
normatives actuals de seguretat.
En prova de total conformitat, les parts signen el present contracte, que s’estén per duplicat,
en el lloc i la data anteriorment indicats.
L’arrendador,

L’Alcalde,

El Secretari,

--------------------------------------------------------------------------------------------25.

PRP 2021/198 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 004,064/2021

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 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 3.072,96€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
-Núm.49 de data 25 de febrer de 2021 corresponent a la relació F/2021/004.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-Núm.53 de data 26 de febrer de 2021 corresponent a la relació F/2021/064.
-Núm.54 de data 26 de febrer de 2021 corresponent a la relació F/2021/064.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 004,064/2021, per import global de
3.072,07€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
26.

PRP 2021/180 SOL·LICITUD DE T. C. P., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 799 FILA 4ª, 1.093
FILA 3ª, 1.094 FILA 4ª, 3.483 FILA 1ª, 3.484 FILA 2ª, 3.485 FILA 3ª I 3.486
FILA 4ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per C.P., T., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre els nínxols núms. 799 Fila 4ª, 1.093 Fila 3ª, 1.094 Fila 4ª, 3.483 Fila 1ª, 3.484 Fila
2ª, 3.485 Fila 3ª I 3.486 Fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom de
G.M., J., espòs 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, amb
l’astenció del Sr. G.C., P., el qual acredita interés particular i amb els vots favorables de la
resta dels assistents ACORDA:
Primer. - Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols núms. 799 Fila
4ª, 1.093 Fila 3ª, 1.094 Fila 4ª, 3.483 Fila 1ª, 3.484 Fila 2ª, 3.485 Fila 3ª i 3.486 Fila 4ª 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.

27.

PRP 2021/201 SOL·LICITUD DE R. C. C. I J. N. F., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOLS NÚMS. 3.499 A 3502 FILES 1ª A 4ª DE LA COLUMNA
ÚNICA 335 ZONA 8, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per C.C., R. i N.F., J., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxols núms. 3.499 a 3.502 files 1ª a 4ª de la Columna Única 335 Zona
8, 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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre els nínxols del Cementiri Municipal a les persones peticionaries que
seguidament es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels
drets, següents:
Nínxol núm./fila.
3.499 a 3.502
Columna única 335

Titular/concessionari
1ª a 4ª

C.C., R.
N.F., J.

Import
5.500,00

Títol
7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
28.

PRP 2021/189 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-8-2021

Vist l’expedient tramitat per V.LL., M. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per
a persones amb disminució.
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: V.LL., M.
Núm. targeta: 25137-2021-0006-7236S
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 3/2026
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

29.

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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

29.1.- PRP 2021/190. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA
EXECUTADA DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE
L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL. FASE 1A.
Atès que s’han executat les obres relatives al 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, SL.
Vista la certificació final d’obra executada, emesa pel director de l’obra Victor Gregori
Perelló, Arquitecte tècnic col·legiat núm. 732 CAATLL i conformada pel contractista, amb un
import a abonar de 4.898,56 € IVA inclòs.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o
conforme realització de l’obra emès en la data 17/03/2021, 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 78/2021.
Atès allò que estableix l’art. 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (LCSP) i l’art. 166.8 del RD 1098/2001, de d’octubre (RGLCAP).
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 FINAL D’OBRA EXECUTADA relativa al PROJECTE
D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL. FASE 1A,
per un import de 4.898,56 €, 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, 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.

