AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts del dia 25 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. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència la Regidora Sra. Ana Maria Carné Baiget.
Actua de secretari, el Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

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

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

PRP 2021/212.- APROVACIÓ ACTA DE RECEPECIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE L’OFICINA JOVE DEL
PLA D’URGELL, FASE 1ª

Fets
Per decret de data 31 de desembre de 2020 l’Alcalde va avocar la competència delegada a la
Junta de Govern Local en matèria de contractació i va adjudicar el contracte d’obres per a
l’execució del PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE L’OFICINA JOVE DEL
PLA D’URGELL, FASE 1A, a favor de l’empresa licitadora REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA,
SL, per import de 54.306,78 IVA inclòs i un termini d’execució de 8 setmanes.

Atès que s’han finalitzat les actuacions esmentades i per tal d’efectuar la recepció de les
mateixes, en data 15 de març de 2021 es reuneixen el Sr. G.C., P., Regidor de Planificació
Estratègica i Urbanisme, en representació de l’Ajuntament de Tàrrega; el Sr. M.C., J.O., en
representació de l’empresa Refrigeració Miquel Garcia, SL, adjudicatària de l’obra, i de l’altra
part, el Sr. G.P., V., Arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Mollerussa, en representació dels
serveis tècnics municipals.
Tot efectuant una inspecció de l’actuació, s’ha comprovat que es troba acabada i que s’ha
complert l’objecte de la contracta, les seves clàusules i les condicions tècniques del projecte,
en els següents termes:
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Que les obres d’”Execució del projecte d’adequació d’espais al Centre Cívic de l’Oficina Jove
del Pla d’Urgell. Fase 1A”, expedient de contracte d’obres 1379-19-2020 i expedient d’obres
2398-01-2021, es troben acabades de total conformitat amb les prescripcions tècniques i
administratives degudament aprovades que han servit de base per a la seva contractació i
execució, havent-se comprovat que l’obra es troba en bon estat i en condicions de ser
lliurada per a la seva finalitat.
· En conseqüència es dona per rebuda l’obra a que es refereix aquesta acta i comença a
comptar des del dia d’avui el termini de garantia d’acord amb allò establert en el Contracte
Administratiu d’adjudicació.
· Per la seva part el representant de la corporació local, en nom d’aquesta, accepta l’obra a
l’efecte del seu ús públic i es compromet que la corporació posi en coneixement del tècnic
director de l’obra qualsevol anomalia o defecte que pugui sorgir durant el període de
garantia.
· El contractista queda assabentat que durant el transcurs d’aquest termini de garantia (6
anys) li correspon de tenir cura de la conservació i policia de l’obra executada.

En data 22 de març de 2021 la interventora municipal ha emès acta de comprovació
material de la inversió, en els següents termes:

“Es procedeix a la comprovació material de la inversió, comprenent aquesta, entre altres
extrems, la verificació de la realitat física de la mateixa, així com el recompte de les unitats
d’obra descrites a l’Annex adjunt.
Per tant, un cop efectuada la comprovació material de la inversió, conforme determinen
l’article 20 del Reial Decret 424/2017 pel que es regula el règim jurídic de control intern en
les Entitats del Sector Públic Local i l’article 13 el Model de Control Intern de l’Ajuntament de
Mollerussa, aprovat pel ple el 21 de desembre de 2018, procedeix la tramitació del
reconeixement i liquidació de la corresponent obligació”.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’art. 210 i 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contratos del
Sector Público i l’art. 164 del Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La regidora de Planificació Estratègica i d’Urbanisme assabenta a la Junta de Govern Local i
sol.licita que informi l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar l’acta de recepció donant per rebuts els treballs d’instal.lació, el
15/3/2021, començant a comptar el termini de garantia establert en el contracte, en els
següents termes:
Expedient:
Promotor de l’obra:
Obra:

2398-1-20211
Ajuntament de Mollerussa
Projecte d’adequació d’espais al centre cívic de
l’Oficina
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Contractista:
Pressupost de projecte:
Pressupost d’adjudicació:
Pressupost de liquidació:

Jove del Pla d’Urgell, fase 1
REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, SL
60.340,87 € IVA inclòs
54.306,78 € IVA inclòs
55.239,45 € IVA inclòs

Segon: Notificar aquest acord al contractista adjudicatari a la resta dels interessats.

3.

PRP 2021/218 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.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-306-2020
FORTUNE PIG SL
EDIFICI 4 TÚNELS DE CONGELACIÓ I SALA DE PREPARACIÓ
DEL COMPLEX CÀRNIC.
2.480.643,47 €
CARRETERA TORREGROSSA, 63
3601745CG2130S0001MZ

B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-71-2021
L.P., D.
INSTAL·LACIÓ DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTÀICS
2.960,00 €
CARRER TOSSAL BLANC, 13
4099420CG2049N

***************************************************
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.
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A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/04/2021
T., S.
ARREGLAR ENTRADA DE LA CASA AMB RAJOLES A LA PARED
I AL TERRA
350,00 €
Carrer Ferran Puig, 22
No consta

***********************************************************
Tercer.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en
els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig.
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
74.482,36€.

4.

PRP 2021/53 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
MANTENIMENT DELS PROGRAMES INFORMÀTICS AYTOS (BERGER-LEVRAULT)
ANUALITAT 2021.

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de suport i manteniment durant
l’anualitat 2021 de les aplicacions informàtiques AYTOS (Berger-Levrault) que son
SICALWIN, SICALASP, SIGEP, FIRMADOC para SICALWIN, AYTOSFACTURA Y GPA.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
72000000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels
llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la
factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei
estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Vist el pressupost presentat per part de AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, SLU amb el
CIF: B41632332, justificant l’òrgan de contractació que és l’única empresa que pot executar
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les prestacions objecte del contracte i la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
Atès que l’òrgan de contractació considera precedent la continuació de la tramitació de
l’expedient de contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès
general i pel funcionament bàsic dels serveis, conforme allò que s’estableix la Disposició
Addicional Tercera del RDL 463/2020, de 14 de març.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
MANTENIMENT DELS PROGRAMES INFORMÀTICS AYTOS BERGER-LEVRAULT
DURANT L’ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent: núm. operació RC
220210000772.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR del SERVEI esmentat a favor de AYTOS
SOLUCIONES INFORMÀTICAS, SLU amb el CIF: B41632332, en els termes que es
descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 17.514,75 € (IVA 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/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/04/2021 a 31/12/2021.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

PRP 2021/55 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
MANTENIMENT I SUPORT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES ABSIS
(BERGER-LEVRAULT). ANUALITAT 2021.

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de suport i manteniment de les
aplicacions informàtiques ABSIS (Berger-Levrault) durant l’anualitat 2021, per tal de que les
àrees de Secretaria i Gestió tributària i recaptació disposin les eines necessàries per poder
desenvolupar les seves tasques donant compliment al marc normatiu actual d’administració
electrònica.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
72000000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Vist el pressupost presentat per part de ABS INFORMÁTICA, SLU amb el CIF: B-59383596,
justificant l’òrgan de contractació que és l’única empresa que pot executar les prestacions
objecte del contracte i la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional
necessària, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
Atès que l’òrgan de contractació considera precedent la continuació de la tramitació de
l’expedient de contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès
general i pel funcionament bàsic dels serveis, conforme allò que s’estableix la Disposició
Addicional Tercera del RDL 463/2020, de 14 de març.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el MANTENIMENT I SUPORT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES ABSIS.
ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
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contracte a càrrec
220210000794.

del

Pressupost

municipal

vigent:

núm.

operacions

RC

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR del SERVEI esmentat a favor de ABS
INFORMÁTICA, SLU amb el CIF: B59383596,en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 18.150,00 € (IVA 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/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/04/2021 a 31/12/2021.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

PRP 2021/57. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE
MANTENIMENT DEL SISTEMA D’AUDIOACTES. ANUALITAT 2021.

SERVEIS:

La present contractació té per objecte la prestació del servei de manteniment del sistema
d’audioactes durant l’anualitat 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
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50324100-3 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del servei per part de
SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA amb el CIF: A25027145, justificant l’òrgan de
contractació que és l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte, i
la qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària, conforme
estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
L’òrgan de contractació considera procedent la continuació de la tramitació de l’expedient de
contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès general i pel
funcionament bàsic dels serveis, conforme allò que s’estableix la Disposició addicional
tercera del RDL 463/2020, de 14 de març.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA D’AUDIOACTES. ANUALITAT 2021.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent. Núm. operació RC 220210000771.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SERVICIOS
MICROINFORMATICA, SA amb el CIF: A25027145 en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 4.226,19 € (IVA 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/res per l’òrgan
competent.
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La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/04/2021 a 31/12/2021.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

PRP_2021/61. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
INFORMÀTICS AL NÚVOL. LLICÈNCIES DE CORREU GOOGLE. ANUALITAT
2021.

L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis informàtics al núvol de la llicència
d’ús prèviament adquirida.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
72000000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estat informada per part de la Intervenció de fons.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del servei per part de
ALTOSTRATUS SOLUTIONS, SL amb el CIF: B65383085, justificant l’òrgan de contractació
que és l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte, i la qual
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària, conforme estableix
l’art. 131.3 de la LCSP.
L’òrgan de contractació considera procedent la continuació de la tramitació de l’expedient de
contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès general i pel
funcionament bàsic dels serveis, conforme allò que s’estableix la Disposició addicional
tercera del RDL 463/2020, de 14 de març.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
els SERVEIS INFORMÀTICS AL NÚVOL. LLICÈNCIES DE CORREU GOOGLE.
ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. operació: RC
220210000778.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ALTOSTRATUS
SOLUTIONS, SL amb el CIF: B65383085 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 7.550,40 € (IVA 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/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/05/2021 a 30/04/2022.



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



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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8.

PRP 2021/66 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DEPORWIN-ANUALITAT
2021.

L’objecte de la present contractació es la prestació del servei contracte de manteniment del
programari deporwin i torns d’accés a les instal·lacions de les piscines municipals de
Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
48000000-8 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió d’un informe per part de
l’òrgan de contractació justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de TINNOVA INGENIERIA APLICADA S.A. amb el CIF A64728918, el qual es considera per
part de l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa
acredita que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a
executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en ús de les facultats que legalment tinc
atribuïdes RESOLC:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el contracte de manteniment del software Deporwin. Simultàniament, autoritzar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent 2021:
núm. operació RC 220210000773.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de T-INNOVA
INGENIERIA APLICADA S.A. amb el CIF A64728918 en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 5.196,76 € (IVA inclòs).

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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 per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix en el període de l’ 01.04.2021 fins el
31/12/2021.



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



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

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

9. PRP 2021/110 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
COL.LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ
EXECUTIVA. ANUALITAT 2021.
L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en les actuacions
auxiliars, preparatòries i complementàries, en concepte de col·laboració i assistència en la
gestió de la recaptació municipal de les sancions de trànsit de competència municipal, així
com la gestió i col·laboració en el cobrament en via de constrenyiment de liquidacions
d’ingrés directe que no s’han delegat expressament a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, en
els termes establerts en les prescripcions tècniques particulars que consten en l’expedient.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
72000000-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
Als efectes d’establir el valor estimat del contracte i determinar el procediment d’adjudicació
i la publicitat de la contractació, s’han pres en consideració les liquidacions efectuades a

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

l’anterior adjudicatari del servei des de l’any 2015, essent la seva quantia inferior a 15.000
€. En conseqüència, de conformitat amb allò que estableix l’article 118.1 de la LCSP,
aquesta contractació pot considerar-se menor. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà
l’informe justificatiu de la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Vist el pressupost presentat per l’empresa GESTIMPOST, SL, la qual és especialitzada en la
realització de tasques d’assistència en l’exercici de la funció recaptatòria, disposant de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte, conforme disposa l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
COL.LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA.
ANUALITAT 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. operació. RC
220210000210.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIMPOST,
SL amb el CIF: B25320086 en els termes que es descriuen seguidament:



Retribució del servei:
A) El contractista percebrà, per la prestació dels serveis de col·laboració i assistència en
la gestió de la recaptació de les sancions de trànsit de competència municipal, el
10% sobre l’import recaptat en període voluntari i el 20% en via executiva.
B) El contractista percebrà, per la prestació dels serveis de col·laboració i assistència en
la gestió de la recaptació de les liquidacions d’ingrés directe, el 15% sobre l’import
recaptat en via executiva.
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/res per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

La durada de la prestació s’estableix des de l’01 d’abril de 2021 fins el 31 de
desembre de 2021.


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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
10. PRP 2021/120 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN TREBALLS ESPECÍFICS DE DELINEACIÓ ALS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’assistència tècnica en treballs
específics de delineació als serveis tècnics municipals en les tasques pròpies a la seva
titulació.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
71242000-6 “Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos” que estableix el Reglament
(CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de T.E., Y.
amb el CIF *********, la qual ha estat considerada la millor oferta en termes de qualitatpreu per part de l’òrgan de contractació. Així mateix, l’empresa acredita que disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte el SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN TREBALLS ESPECÍFICS DE DELINEACIÓ ALS SERVEIS
TÈCNICS MUNICIPALS. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. operació: RC
220210000228.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de T.E., Y. amb el
CIF: *********, d’acord en els termes i condicions que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:

L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de delineant amb el
desenvolupament de les tasques següents:


Relacionades amb edificació:

-

L’àmbit dels treballs seran projectes d’edificació, de rehabilitació, de restauració i
d’instal·lacions.
Realització de treballs de delineació de plànols de conjunt i detall, partint de la
informació rebuda.
Desenvolupar solucions especifiques i plànols de projecte, elaborant documents a partir
de la informació rebuda.

-



Relacionades amb urbanisme:

-

Preparar documents tècnics de modificacions de planejament, a partir de les indicacions
i de la informació rebuda, d’acord amb els estàndards de presentació de documents
urbanístics del Departament de Territori i Sostenibilitat..
Redacció i preparació de treballs ambientals i paisatgístics relacionats amb expedients
urbanístics.
Elaboració i preparació de bases de treball d’arxius digitals pel desenvolupament dels
instruments d’ordenació urbanística de Mollerussa.

-



Relacionades amb estudis i propostes:

-

Confeccionar plànols de proposta relacionades amb estudis d’edificació i urbanisme.
Tasques de delineació de suport a la redacció d’ordenances, contractes, etc.



La retribució del contracte:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

S’aprova un pressupost màxim de 3.630,00 € (IVA inclòs).
La facturació es farà per treballs acabats a raó d’un màxim de 14 € per hora més IVA
del 21%.



D'acord amb la previsió de la disposició addicional 33a de la LCSP, la quantia del preu
del contracte es considera estimativa i te el caràcter de pressupost màxim i limitatiu,
condicionat a la quantitat de treballs que efectivament es realitzin en funció dels que
siguin requerits, aplicant el corresponent preu unitari sense que l'Ajuntament resti
obligat a exhaurir-lo
Modificació del contracte:
En el cas de que durant la vigència del contracte, les necessitats reals fossin superiors a
les estimades inicialment, haurà de tramitar-se la corresponent modificació, en els
termes previstos a l’art. 204 de la LCSP, la qual haurà de tramitar-se abans que s’esgoti
el pressupost màxim inicialment aprovat, reservant-se a tal fi, el crèdit necessari per a
cobrir l’import màxim de les noves necessitats. Tal i com estableix l’article 204.1 lletra
b) de la LCSP la modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
Tanmateix, d’acord amb allò que estableix l’art. 309 de la LCSP, no es considerarà
modificació, la variació que durant la correcta execució de la prestació es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en el
contracte, les quals podran ser recollides en la liquidació, sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte.



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



Durada del contracte:
La durada del contracte s’estableix en 12 mesos la qual s’iniciarà a partir del dia
01/04/2021.



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



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu atès que la
factura tindrà els efectes de document contractual per aplicació d’allò establert als
articles 28.2 i 111 del TRLCSP.

Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.
Quart. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP”.
11. PRP2021/222 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA (IOC)
(FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) (EXP.1374-11-2021)
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Obert de Catalunya (IOC) formalitzaran un Conveni
l’objecte del qual és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest
conveni es regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27
de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà al Centre Obert de La Banqueta de Mollerussa, sota de dependència directa del
personal professional adscrit a la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i
Infància.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques
següent:


Modalitat: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball.



Alumne:
Cognoms i Nom:
Centre/LLoc:
Durada:
Dies/Horari:
Pràctiques:
Tutor/a:

D.A., C.
Centre Obert La Banqueta Mollerussa
06/04/2021 a 31/05/2021
Dilluns (9.30h a 13h – 15h a 19.30h); Dimarts (10h a 13h – 15h a
19.30h); Dimecres (9.30h a 13h – 15h a 19.30h); Dijous (9.30h a
13h – 15h a 19.30h); Divendres (9h a 14h – tarda lliure)
Integració Social
A.L., I.

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances
previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de
treball.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar a la Sra.
Regidora responsable de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància o, en el
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seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel desplegament del conveni de formació
pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne proposat.
12. PRP2021/208 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SALA TEATRE AMISTAT PEL DIA 26 DE MARÇ DE 2021 PER A SAO DE
PONENT. EXPEDIENT 1599- 36-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.B., C., en representació de Saó de Ponent,
en què demana autorització per utilitzar la Sala Teatre el dia 26 de març de 2021 a partir de
les 20:00 hores per a l’espectacle Sarau.
També sol·licita: Platea muntada amb totes les cadires possibles segons capacitat i
limitacions que corresponguin, les llotges de platea buides (sense cadires) per a que sigui
possible asseure’s, disponibilitat del tècnic de llum/so de la sala durant l’espectacle, i també
disposar del següent material: les columnes que tenen cintes retràctils per fer de barrera,
dos taules plegables, 3 micròfons de peu i un micròfon diadema, utilitzar el projector del
teatre.
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 Saó de Ponent, la utilització de la Sala Teatre el dia 26 de març de
2021 a partir de les 20:00 hores per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:
Platea muntada amb totes les cadires possibles segons capacitat i limitacions que
corresponguin, les llotges de platea buides (sense cadires) per a que sigui possible
asseure’s, disponibilitat del tècnic de llum/so de la sala durant l’espectacle, i també el
següent material: les columnes que tenen cintes retràctils per fer de barrera, dos taules
plegables, 3 micròfons de peu i un micròfon diadema, utilitzar el projector del teatre
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.
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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.

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:
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-Seguir protocols sectorials Covid:
-Plans de represa del sector cultural Arts escèniques i musicals i
-Plans de represa del sector cultural La cultura popular i les associacions culturals
-En el día de la redacció dels condicionants, hi ha en vigor la Resolució SLT/612/2021, de 5
de març i estarà en vigor fins al 15 de març. Per tant aquesta activitat estarà supeditada a
la nova normativa que pugui sorgir a partir del 15 de març
-Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total teatre l’Amistat vigent en les celebracions de l’activitat.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat
-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.
13. PRP2021/200 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT
NÚMERO 548 EXPEDIENT 2349-CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE GUAL NÚMERO 348. EXPEDIENT 2349-13-2021.
Examinada la sol·licitud presentada per C.A., S., per a procedir al canvi de titularitat de la
llicència municipal de Gual Permanent, número 348, ubicada al carrer Ponent, 2, a favor de
C.A., S.
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte
de la qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat.
Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se
d’un ús comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització
municipal.
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable
de la Policia Local 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. Autoritzar el canvi de titularitat de la placa de gual permanent emparada en la
Llicència Municipal núm. 348.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari.
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.

14. PRP 2021/209 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT
NÚMERO 1474. EXPEDIENT 2349-11-2021.
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 S., H. 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: 1474.

Ubicació: Carrer Ferran Puig, 31.

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 2021/204 RECONEIXEMENT DE SERVESIS PRESTAT I VENCIMENT DE
TRIENNIS SR. D.V.R., P.
Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els
serveis previs prestats a l’Ajuntament de Mollerussa (FIRA DE MOLLERUSSA) i el venciment
de triennis del Sr. del V.R., P., que forma part de la plantilla de personal en el lloc de treball
següent:
LABORALS
ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA ADMINISTRATIVA GRUP C. SUBGRUP C1
N
001

Unitat
Direcció

Denominació del Lloc
Administrativa

Subgrup
Titular RLT
C1
del V.R., P.

Observacions
CLT-I

Segons consta en l’informe de Secretaria lliurat al respecte pel que fa al personal laboral
temporal 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.
D’acord amb l’exposat i el certificat de serveis prestat, la Junta de Govern, per unanimitat
ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. del V.R., P.els serveis prestat a l’Ajuntament de
Mollerussa següents:
Total acumulat: 6 anys, 0 mesos i 4 dies
Percentatge de dedicació: 100%
Retroacció: 02/03/2015
Data d’efectes: 02/03/2015
Total triennis vençuts: 2
Venciment trienni 1: 02/03/2018 C1
Venciment trienni 2: 02/03/2021 C1
Tercer. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti a partir del dia que causa
efectes l’ RSP, tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Quart. Abonar a la nòmina corresponent, amb efectes retroactius, a partir de la data de
venciment.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns.

16. PRP 2021/182 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-78-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.R., J., per a l’establiment “Hotel Jardí”,
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.R., J.
Nom comercial: Hotel Jardí
Ubicació: Pl. Estació, 2
Metres quadrats: 9 m2
Període autoritzat: de gener a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-78-2021
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2. Condicions generals de la llicència:
-

-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

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

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
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aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

17.

PRP 2021/205 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-86-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.L., C., per a l’establiment “Bar Nevada”,
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:


D’abril a octubre de 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: C.L., C.
Nom comercial: Bar Nevada
Ubicació: Cm. Arbeca, 16
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: d’abril a octubre de 2021
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-

Núm. Expedient: 2334-86-2021

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.
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
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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.

18. PRP 2021/207 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-85-2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.L., R., per a l’establiment “El Dorado de
Roxy”, 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:


D’abril a octubre de 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: M.L., R.
Nom comercial: El Dorado de Roxy
Ubicació: C/ Llorenç Vilaró, 2
Metres quadrats: 24 m2
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-

Període autoritzat: d’abril a octubre de 2021
Núm. Expedient: 2334-85-2021

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.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

19.

PRP 2021/210 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-62-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.M., M., per a l’establiment “Punt 14”,
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 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: G.M., M.
Nom comercia: Punt 14
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Ubicació: Pl. Manuel Bertran, 14
Metres quadrats: 42 m2
Període autoritzat: de març a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-62-2021
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:
7. 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.
8. 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
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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.
6. 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.
10. 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.
11. 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.

20.

PRP 2021/217 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 3/2021

Vista la relació núm. 3/2021 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2 expedient i que
importa la quantitat de 3.097,74 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 3/2021, així com la determinació del
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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21.

PRP 2021/220 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-88-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M., V., per a l’establiment “Literari”,
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: M., V.
Nom comercial: Literari
Ubicació: Av. Generalitat, 18
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: de gener a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-88-2021
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:
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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:
9. 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.
10. 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.
7. 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.
12. 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.
13. 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.
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22.

PRP 2021/221 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-91-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per V.A., P., per a l’establiment “Krosto”,
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.A., P.
Nom comercial: Krosto
Ubicació: Pl. Major, 17
Metres quadrats: 40 m2
Període autoritzat: de gener a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-91-2021
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.
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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:
11. 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.
12. 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.
8. 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.
14. 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.
15. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

23.

PRP 2021/223 LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I
CADIRES. EXPEDIENT 2334-97-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.R., M.V. per a l’establiment “L’Avinguda”,
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: C.R., M.V.
Nom comercial: L’Avinguda
Ubicació: Av. del Canal, 7
Metres quadrats: 44 m2
Període autoritzat: de gener a desembre 2021
Núm. Expedient: 2334-97-2021
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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:
13. 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.
14. 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.
9. 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.
16. 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.
17. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

24.

PRP 2021/215 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-9-2021

Vist l’expedient tramitat per F.C., 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: F.C., M.
Núm. targeta: 25137-2021-0007-3212Z
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 3/2026
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

25.

PRP 2021/216 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-10-2021

Vist l’expedient tramitat per B.F., 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: B.F., M.
Núm. targeta: 25137-2021-0008-0613J
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 6/2024

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
26.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

No se’n presenta cap.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quinze minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel Sr. President juntament amb mi, el Vicesecretari, que en dono fe.

