AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 13 de maig 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, Sr. Marc Solsona Aixalà,
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, la regidora Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

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

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

PRP 2021/405 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:

2436/308/2020
FERGERDELL SL
LEGALITZACIÓ CONSTRUCCIONS EXISTENTS
910.624,90 €
CARRETERA L-200
3601703CG2130S0001YZ
3601702CG2130S0001BZ
3601744CG2130S0001FZ
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B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

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

B)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/85/2021
M.A., A.
MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN
COBERTA
3.690,00 €
PLAÇA JOAN CAPRI, 7
4098409CG2049N

2436/89/2021
K., M.
EXECUTAR
DOS
TANCAMENTS
DE
CARTRÓ-GUIX,
INSTAL·LACIÓ D’AIGUA I PINTAR EL LOCAL.
570,00 €
AVINGUDA DE LA PAU, 13A
5309803CG2150N0001IZ

2436/95/2021
A.T., J.
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: TREBALLS
D’ADEQUACIÓ I COL·LOCACIÓ D’ASCENSOR EN FORAT
D’ESCALA EN UNA VIVEND UNIFAMILIAR
40.274,78 €
CARRER CARME, 15
4611702CG2141S

***************************************************
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret
de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.

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

2410-49-2021
F.R., I.
TREBALLS DE REFORMA DE CUINA I BANY
4448,52 €
CARRER D’ARAGÓ, 14
4411422CG2141S

A)Expedient:
Titular:

3043-50-2021
PLAURSA, SA
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

TRECAR 1.5 m. DE VORERA PER COL·LOCAR TUBS I CABLES
PER PROVISIONAL D’OBRES, I REPOSAR LA VORERA.
411,45 €
CARRER BARBENS
3997308CG2049N

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

2410-51-2021
S., A.
TREURE ENVÀ D’UNA HABITACIÓ
100,00 €
AVINGUDA CATALUNYA, 4, 1-2
5008201CG2150N0008GT

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

2410-52-2021
P.R., J.
SUPRESSIÓ DE BARRERES: CANVIAR BANYERA PER PLAT DE
DUTXA
400,00 €
AVINGUDA DE LA PAU, 35, 4-3
5007708CG2150N0014RI

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

2410-55-2021
M.L., J.
REFORMAR CUINA
1580,20 €
CARRER SANT ANTONI, 1, 3-1
4804214CG2140S0008IO

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410-56-2021
G.S., F.
SUPRESSIÓ
DE
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES:
SUBSTITUIR BANYERA PER PLAT DE DUTXA.
2548,23 €
CARRER VERGE DE MONTSERRAT, 21
4707305CG2140N0001BJ

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:

2410-57-2021
JORDI PIÑOL AMORÓS I MONTSERRAT PARRAMON COMA,
S.C.P.
MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN
COBERTA
4.410,00 €
CARRER SANTA JOAQUIMA VEDRUNA, 4
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Ref. cadastral:

4607219CG2140N0001IJ

***********************************************************
Tercer.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
Quart.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
27.743,50€.
3.

PRP 2021/350 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: ESPECTACLES PIROTÈCNICS
DEL CORREFOC DIABLES_FESTA MAJOR DE MOLLERUSSA 2021.

L’objecte del contracte és la realització dels espectacles pirotècnics del correfoc diables, dins
els actes de la Festa Major de Mollerussa 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò
establert als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92360000-2
establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per
la qual cosa la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP
i els seus efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article
26.2 de la mateixa llei.
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 certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de DIABLES
ARF MOLLERUSSA amb el CIF G25318882, la qual 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
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proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte els
ESPECTABLES PIROTÈCNICS DEL CORREFOC DE DIABLES dins els actes de la FESTA
MAJOR DE MOLLERUSSA 2021:
o

El divendres juntament amb el repic de campanes a la Plaça de l’Ajuntament hi haurà
una tronada (mini mascletà).

o

El divendres i dissabte a l’explanada de darrera el pavelló firal hi haurà un espectacle
pirotècnic en recinte tancat i amb aforament limitat.

o

El dissabte a la Plaça de l’Ajuntament es farà presentació de la vestimenta nova dels
Diables ARF incloent una petita encesa pirotècnica, Acte d’agraïment al projecte
Espenta.

Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210001658.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de DIABLES ARF
MOLLERUSSA amb el CIF: G25318882 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 4.500,00 € (Exempt d’IVA)
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 dels serveis s’estableix els dies 21 i 22 de maig 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.”
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4.

PRP 2021/380 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
TREBALLS DE DESBROSSADA I DE DESHERBATGE DE PARCEL·LES I CAMINS
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de la neteja de desbrossada
del camins, dels seus laterals, i de les parcel·les, i també el desherbatge de les zones
prèviament treballades del Municipi 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 els codis CPV que
estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007
següents:
77312000-0

Serveis de desbrossada

77312100-1

Serveis d’eliminació de maleses

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 certificada per part de la Intervenció de fons.
D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un
contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a executar un servei de forma successiva i
per preus unitaris, sense que el nombre total de prestacions es defineixi amb exactitud en el
moment de celebrar-lo per estar subordinat a les necessitats de l’Administració, procedeix
aprovar un pressupost màxim pel qual s’ha establert finançament
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ROSOLE,
S.L. amb el CIF B25833086, la qual 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 del SERVEI que té per objecte
els TREBALLS DE DESBROSSADA I DE DESHERBATGE DE PARCEL·LES I CAMINS del
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municipi de Mollerussa. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210001843.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ROSOLE, S.L.
amb el CIF: B25833086 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 5.461,50 € (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.
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determinarà en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris
corresponents.



La durada de la prestació:
L’execució del contracte tindrà una durada de 30 dies.



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



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



Modificació del contracte:
En el cas de que les necessitats reals fossin superiors a les inicialment estimades,
s’haurà de tramitar la corresponent modificació en els termes establerts a l’art. 204 de
la LCSP, la qual s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim inicialment
aprovat, reservant a tal fi, el crèdit necessari per a cobrir l’import màxim de les noves
necessitats. La modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte, conforme estableix l’art. 204.1 lletra b) de la LCSP.
No es considerarà modificació, la variació que durant l’execució del contracte es
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades, sempre que no
representin un increment de despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte,
conforme disposa l’art. 309 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
2021/385
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT: ESPECTACLE DE FOCS D’ARTIFICI FI DE FESTA MAJOR
2021.

L’objecte de la present contractació és la fabricació, subministrament, transport, instal·lació i
dispar de focs d’artifici fi de la Festa Major de Mollerussa que se celebrarà durant els dies 21
a 23 de maig de 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
24613200-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa PIROTECNIA CATALANA S.A. amb el CIF A43060607, la qual disposa
de la capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
durant la Festa Major de Mollerussa 2021.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal. Núm. RC 220210001753.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de PIROTECNIA
CATALANA, SA amb el CIF: A43060607 en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 4.000 € (IVA inclòs).
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El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.


Termini d’execució:
L’espectacle s’executarà el dia 23 de maig de 2021 a la Plaça l’Orfeó Català.



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 2021/389 ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A L’ACORD
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT DE POLICIA LOCAL I
VESTUARI DE BRIGADA MUNICIPAL AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.03).

Antecedents:
I. L’Ajuntament de Mollerussa, en data 23 de novembre de 2017, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.
II. El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 30 d’abril de
2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord marc de
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva
sessió de data 5 d’octubre de 2020, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat
adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:
1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3.
INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7.
MAC UNIFORMES SL – Lots 1 i 2.
SAGRES SL – Lots 1, i 2.
SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3.
SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.
SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7.
USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3

III. En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part del CCDL.
IV. En la data 14/04/2021 s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del
contracte de subministrament d’uniformitat per als agents de la Policia local de Mollerussa.
V. En la data 15/04/2021 s’ha emès per part de la Intervenció el certificat de l’existència de
crèdit per fer front a les obligacions derivades del present contracte. Núm. operació:
220210001152.
Fonaments de dret:
Articles 227 i ss de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que
deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen
pels PCAP i pel PPT aprovats, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens
locals.
Article 116.3 de la LCSP en relació a la incorporació del certificat de l’existència de crèdit i la
fiscalització prèvia de la Intervenció.
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. Disposar l’adhesió del municipi de l’Ajuntament de Mollerussa a l’Acord marc de
subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03).
Segon. Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària CREA UNIFORMES, SL dels bens
següents:
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Lot

Tipus de peça de roba
o complement

(núm.
de lot)
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.
Lot 1.

Mida

Quantitat

Import
Unitat
(sense
IVA)

Import
Total
(sense
IVA)

56

47

2.632

56

49

2.744

6

20

120

42

58

2.436

42

58

2.436

6

60

360

7
9
6

190
50
160

1.330
1.350
960

12
21

30
14

360
294

21

18

378

6

8

48

Talla/Núm.
POLO CAMISERO CAT
VERANO
POLO CAMISERO CAT
INVIERNO
CAMISA DE
REPRESENTACIÓN
PANTALÓN BIELASTICO
MARINO VERANO
PANTALÓN BIELASTICO
MARINO INVIERNO
PANTALÓN DE
REPRESENTACIÓN
CAZADORA
IMPERMEABLE
CHAQUETA DE
REPRESENTACIÓN
GORRA
CAMISETA MANGA
CORTA
CAMISETA MANGA
LARGA
CORBATA

Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 18.692,08 euros que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021 , a càrrec de l'aplicació
pressupostària amb N. operació: 220210001152.
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària CREA UNIFORMES, SL, al
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM (preferentment per e-Notum al
NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat), així com a la resta
d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
7.

PRP 2021/390 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
ACTUACIONS ARTÍSTIQUES VÀRIES REPRESENTADES PER SUBIRÓS, SL.
FESTA MAJOR MOLLERUSSA 2021.

L’objecte de la present contractació és la prestació dels serveis de vàries actuacions
artístiques durant la Festa Major de Mollerussa 2021, que tindrà lloc durant els dies 21 a 23
de maig de 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò
establert als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4
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establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per
la qual cosa la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP
i els seus efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article
26.2 de la mateixa llei.
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. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
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.
Vista la proposta de prestació del servei per part de REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES
SUBIRÓS, SL amb el CIF: B25403437 en la representació dels diferents artistes, el qual
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a
executar les prestacions objecte del contracte:
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la prestació dels SERVEIS DE VÀRIES ACTUACIONS ARTÍSTIQUES durant la Festa
Major de Mollerussa 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC220210001812
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF: B-25403437, en la
representació dels diferents artistes en els termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Actuació dels següents artistes:
-



CIRC VINTAGE
APOCADIXIE COTTON PICKERS
COBLA ORQUESTRA MARAVELLA
HAVANERES ELS PESCADORS DE L’ESCALA
ANIMACIÓ INFANTIL EL FLABIOL
COBLA ORQUESTRA MONTGRINS
ANIMACIÓ INFANTIL SUPER TUMACATS
COBLA ORQUESTRA SELVATANA
CONCERT LA VELLA DIXIELAND

La retribució del contracte: 36.892,90 € (IVA inclòs).
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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 l’execució de les prestacions objecte del contracte s’estableix del dia 21 al
23 de maig 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.”
8.

PRP 2021/391 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
ACTUACIONS MUSICALS “MOLLE.DO” DINS DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR
DE MOLLERUSSA 2021.

El present contracte té per objecte diversos concerts musicals de joves “MOLLE.DO”, que
tindran lloc el dissabte 22 de maig dins els actes de la Festa Major de 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò
establert als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92300000-4
establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, per
la qual cosa la seva preparació i adjudicació està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP
i els seus efectes, modificació i extinció pel dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article
26.2 de la mateixa llei.
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, 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. D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la
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LCSP, l’adjudicació del contracte a un empresari determinat és possible en el cas de que
aquest tingui per objecte la representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.
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.
Vista la proposta de prestació del servei per part de l’ASSOCIACIÓ PLA SONOR en la
representació dels diferents artistes amb el CIF: G42930925, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte diverses
ACTUACIONS MUSICALS “MOLLE.DO” dins dels actes de la FESTA MAJOR DE
MOLLERUSSA 2021. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210001811.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ASSOCIACIÓ
PLA SONOR amb el CIF: G42930925 en la representació dels diferents artistes, els termes
que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Actuacions musicals dels següents artistes:
-



BREDDA
UËNSDEI
BLINDPOINT
MTK
SONOTONE
TABALATS

La retribució del contracte: 8.500,00 € (Exempt D’IVA).
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:
Les actuacions artístiques es duran a terme el dia 22 de maig de 2021.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

PRP
2021/400
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT: LLOGUER INFRAESTRUCTURA ESCENARI I JAIMES.
FESTA MAJOR 2021.

L’objecte de la present contractació és el lloguer de l’escenari i dues “jaimes” necessaris per
a les diverses actuacions que es portaran a terme durant la celebració de la Festa Major de
Mollerussa 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
44212320-8 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF
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B25403437, la qual disposa de la capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art.
131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
lloguer d’un ESCENARI I DUES “JAIMES” necessaris per les actuacions que es portaran a
terme durant la celebració de la Festa Major de Mollerussa 2021. Simultàniament,
aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost
municipal. Núm. RC 220210001812.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de
REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SUBIRÓS, SL amb el CIF: B25403437 en els
termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 4.053,50 € (IVA inclòs).

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


Termini de lliurament:
El lloguer serà pels dies 21, 22 i 23 de maig 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 2021/388 MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS,
EXP. NÚM. 2553-4-2019. DENOMINACIÓ: DESBALLESTAMENT DE VEHICLES
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FORA D’ÚS. EMPLAÇAMENT: CTRA. TORREGROSSA KM. 2,2. PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ.
Atesa la sol·licitud de modificació substancial de la llicència d’activitats relativa a l’expedient
següent:
EXPEDIENT D’ACTIVITAT NÚMERO: 2553-8-2019
Titular de l’activitat: F.P., E.
Denominació: desballestament de vehicles fora d’ús
Emplaçament: Ctra. Torregrossa, km. 2,2
Resultant que, complimentats els tràmits previs necessaris, els òrgans competents han
emès els informes preceptius corresponents.
En els esmentats informes, s’hi indiquen determinades mesures preventives, de control o de
garantia, que són vinculants per la concessió de la llicència.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Proposar l’atorgament de llicència d’activitats (Referència d’expedient núm. 25538-2019) a Esteve Fernandez Puertas, conforme a les prescripcions indicades en l’informe
proposta de resolució lliurat en data 12 de febrer de 2021 pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon. Notificar a l’interessat la proposta de resolució, acompanyada de l’informe proposta
dels Serveis Tècnics Municipals, a fi i efecte que durant el termini de 15 dies hàbils puguin
formular-hi les al·legacions que estimin oportunes.

11.

PRP 2021/393 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT
TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM. 2544-17-2021. DESCRIPCIÓ: SUPERMERCAT.
EMPLAÇAMENT: C/ FERRAN PUIG, 3, BXS.2.

En data 1 d’abril de 2021, el Sr. A., I. presenta la comunicació prèvia d’activitats amb
declaració responsable de l’establiment dedicat a supermercat al carrer de Ferran Puig, 3,
local 2. Que el 20 d’abril de 2021 va presentar la documentació que li mancava.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 20 d’abril
de 2021, següent:
Número d’expedient: 2544-17-2021
Titular: A., I.
Denominació: supermercat
Emplaçament: carrer de Ferran Puig, 3, local 2
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Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

A., I.
SUPERMERCAT
C/ Ferran Puig, 3, bxs.2
2544-17-2021

NOVA ACTIVITAT X

Mollerussa

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 29 d’abril de 2021 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-17-2021 tramitat en règim de comunicació.
Es comprova favorablement el projecte tècnic redactat per Shabbir Ahmad Akhtar en data
01.04.2021, l’annex de 19.04.2021 i el certificat tècnic de comunicació d’activitats de
01.04.2021 acreditatiu de compliment de la normativa vigent.
Atés l’informe de compatibilitat urbanística favorable de 06.05.2021.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
h)

-

h)

h)

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

local

Valors límit d’immissió
Dependències

ús Sales d’estar
Dormitoris
i Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada

Ld(7
h)

35
30
35
40
40

h – 21

Le(21
h)

35
30
35
40
40

h – 23

Ln(23
h)

30
25
35
40
30

h – 7

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Ús
del
confrontant

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7
h)

Educatiu o cultural

Dormitoris
35
Aules
35
Sales de lectura, audició
30
i exposició

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

30

30

35
35

h – 7

25
35

- En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les mesures correctores
que siguin necessàries.
- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
- Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
- Emissions a l’atmosfera:
- Fums i olors: només s’autoritza l’ús de baixa intensitat del forn de pa precuit,
condicionat a més a no generar molèsties al veïnat, atès que no es disposa de
xemeneia d’evacuació de fums i olors a la coberta de l’edifici.
- Gestió de residus:
- paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
- La zona de magatzem tindrà una càrrega de foc per sota els 425 MJ/m2 per tal
de mantenir la condició de zona sense risc especial d’incendi.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat:
venda minorista d’alimentació.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions instal·lació
elèctrica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics
d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“

12.

PRP 2020/394 CONTRACTE DE DONACIÓ DE DOCUMENTS DEL SR. JPB, A
L’ARXIU DE MOLLERUSSA.

Atès que en data 29 d’abril de 2021, el Sr. JPB propietari d’un conjunt de materials i
documents que, a criteri de l’arxiver municipal es considera d’interès per a la col·lectivitat,
pel seu valor informatiu i cultural, va manifestar de forma expressa la voluntat de fer-ne
donació a títol gratuït a favor de l’Arxiu Municipal de Mollerussa. Així mateix va expressar
que la cessió abastava, alhora, els drets d’explotació per a facilitar-ne la utilització.
S’incorpora annex amb la relació i descripció breu de la documentació inventariada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Consideren convenient afavorir la preservació i divulgació dels documents mitjançant la seva
incorporació a l’Arxiu municipal i permetre que compleixin una funció social d’acord amb el
seu interès; vist l’informe favorable lliurat per l’arxiver municipal i l’informe jurídic de
secretaria respecte la modalitat contractual, i entenent la procedència de l’acceptació, la
Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Aprovar la donació simple entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Sr. JPB, mitjançant
el qual aquest cedeix en propietat i a títol gratuït els documents que es descriuen en
document annex. En relació als drets de propietat intel·lectual, el Sr. JPB autoritza
expressament a l’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant l’Arxiu Municipal, els actes de
reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la posada a disposició per mitjà de la
xarxa Internet, que siguin necessaris per a les finalitats de servei públic pròpies de l’arxiu
municipal de Mollerussa. Aquesta autorització no es limita temporalment ni territorialment.
Segon.- Aprovar la formalització d’un contracte de donació simple en base a les següents
disposicions:
1.- L’Arxiu Municipal de Mollerussa assumeix les obligacions següents:
a) Custodiar els documents a l’Arxiu i assumir les despeses de conservació i, si escau,
restauració.
b) Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització.
c) Identificar el conjunt de documents amb el títol col·lecció Sr. Joan Pons Bartra i de
tractar-la com a una unitat.
d) Fer constar la pertinença de cada un dels documents a la col·lecció esmentada en
qualsevol acte de comunicació o ús.
e) Obrir els documents a la consulta pública.
2.- Aquest Fons Documental es destinarà a l’Arxiu de Mollerussa, en l’àmbit de titularitat
pública municipal, i es conservarà d’acord amb les condicions i instal·lacions homologades.
Tercer.Es fa constar de forma expressa, la plena acceptació de l’Ajuntament de
Mollerussa de la donació indicada i en els termes exposats.
Quart.- Autoritzar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a
desplegar aquests acords i formalitzar el contracte que es pugui correspondre.
------------------------ANNEX:
RELACIÓ DELS DOCUMENTS QUE EL SR. JPB CEDEIX EN DONACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA: Enumeració dels documents.
1. Programes festes sant Isidori de 1976 a 1989
2. Programes festa major de Mollerussa dels anys 1947, 1949, 1953, 1955
3. Programes festa major de Mollerussa de 1976 a 1999
4. Catàlegs fira Sant Josep 1970 a 1993 (discontinu)
5. Tríptics fira Sant Josep dels anys 1959, 1966 i 1990
6. Programa de la 1ra Semana de Estudios Agropecuarios de la Comarca de Urgel de l’any
1966

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

7. Programa de les activitats de 35 años de deporte a Mollerussa de 1966
8. Programes concurs vestits de paper de l’Amistat de Mollerussa de 1967 a 1991
9. Revistes lo Pla d’Urgell de 1988 a 1991
10. Programes i cartells d’aplecs sardanistes des de 1975 a 2010
11. Butlletí municipal Mollerussa ciutat des de l’any 1979
12. 1 fotografia de la fira Sant Josep, dècada dels 60, autor: Fotos Paco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.

PRP 2020/395 CONTRACTE DE DONACIÓ DE DOCUMENTS DEL SR. FBC, A
L’ARXIU DE MOLLERUSSA.

Atès que en data 29 d’abril de 2021, el Sr. FBC, propietari d’un conjunt de materials i
documents que, a criteri de l’arxiver municipal es considera d’interès per a la col·lectivitat,
pel seu valor informatiu i cultural, va manifestar de forma expressa la voluntat de fer-ne
donació a títol gratuït a favor de l’Arxiu Municipal de Mollerussa. Així mateix va expressar
que la cessió abastava, alhora, els drets d’explotació per a facilitar-ne la utilització.
S’incorpora annex amb la relació i descripció breu de la documentació inventariada.
Consideren convenient afavorir la preservació i divulgació dels documents mitjançant la seva
incorporació a l’Arxiu municipal i permetre que compleixin una funció social d’acord amb el
seu interès; vist l’informe favorable lliurat per l’arxiver municipal i l’informe jurídic de
secretaria respecte la modalitat contractual, i entenent la procedència de l’acceptació, la
Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Aprovar la donació simple entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Sr. FBC,
mitjançant el qual aquest cedeix en propietat i a títol gratuït els documents que es descriuen
en document annex. En relació als drets de propietat intel·lectual, el Sr. Federico Bosch
Capell autoritza expressament a l’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant l’Arxiu Municipal, els
actes de reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la posada a disposició per
mitjà de la xarxa Internet, que siguin necessaris per a les finalitats de servei públic pròpies
de l’arxiu municipal de Mollerussa. Aquesta autorització no es limita temporalment ni
territorialment.
Segon.- Aprovar la formalització d’un contracte de donació simple en base a les següents
disposicions:
1.- L’Arxiu Municipal de Mollerussa assumeix les obligacions següents:
a) Custodiar els documents a l’Arxiu i assumir les despeses de conservació i, si escau,
restauració.
b) Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització.
c) Identificar el conjunt de documents amb el títol col·lecció Sr. Federico Bosch Capell i de
tractar-la com a una unitat.
d) Fer constar la pertinença de cada un dels documents a la col·lecció esmentada en
qualsevol acte de comunicació o ús.
e) Obrir els documents a la consulta pública.
2.- Aquest Fons Documental es destinarà a l’Arxiu de Mollerussa, en l’àmbit de titularitat
pública municipal, i es conservarà d’acord amb les condicions i instal·lacions homologades.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer.Es fa constar de forma expressa, la plena acceptació de l’Ajuntament de
Mollerussa de la donació indicada i en els termes exposats.
Quart.- Autoritzar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a
desplegar aquests acords i formalitzar el contracte que es pugui correspondre.
------------------------ANNEX:
RELACIÓ DELS DOCUMENTS QUE EL SR. FBC CEDEIX EN DONACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA: Enumeració dels documents.
-

2 llibres de recull de revistes enquadernades en 2 volums, la revista URGELLSEGARRA periòdic quinzenal defensor dels interessos d’Urgell i la Segarra publicada
a Mollerussa abans de la Guerra Civil:
o
Volum I de 1918 a 1920 núm. 1 (29 setembre 1918) a núm. 58 (19
desembre 1920)
o Volum II de 1921 a 1923 núm. 59 de 2 gener 1921 a núm. 127 (23
setembre 1923)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.

PRP 2021/396 CONTRACTE DE DONACIÓ DE DOCUMENTS DE L’AGRUPACIÓ
SARDANISTA DE MOLLERUSSA, A L’ARXIU DE MOLLERUSSA.

Atès que en data 21 d’abril de 2021, l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, propietària d’un
conjunt de fotografies i documents que, a criteri de l’arxiver municipal es considera d’interès
per a la col·lectivitat, pel seu valor informatiu i cultural, va manifestar de forma expressa la
voluntat de fer-ne donació a títol gratuït a favor de l’Arxiu Municipal de Mollerussa. Així
mateix va expressar que la cessió abastava, alhora, els drets d’explotació per a facilitar-ne
la utilització.
S’incorpora annex amb la relació i descripció breu de la documentació inventariada.
Consideren convenient afavorir la preservació i divulgació dels documents mitjançant la seva
incorporació a l’Arxiu municipal i permetre que compleixin una funció social d’acord amb el
seu interès; vist l’informe favorable lliurat per l’arxiver municipal i l’informe jurídic de
secretaria respecte la modalitat contractual, i entenent la procedència de l’acceptació, la
Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Aprovar la donació simple entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Agrupació
Sardanista de Mollerussa, mitjançant el qual aquest cedeix en propietat i a títol gratuït els
documents que es descriuen en document annex. En relació als drets de propietat
intel·lectual, l’Agrupació Sardanista de Mollerussa autoritza expressament a l’Ajuntament de
Mollerussa, mitjançant l’Arxiu Municipal, els actes de reproducció, distribució i comunicació
pública, inclosa la posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet, que siguin necessaris
per a les finalitats de servei públic pròpies de l’arxiu municipal de Mollerussa. Aquesta
autorització no es limita temporalment ni territorialment.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon.- Aprovar la formalització d’un contracte de donació simple en base a les següents
disposicions:
1.- L’Arxiu Municipal de Mollerussa assumeix les obligacions següents:
a) Custodiar els documents a l’Arxiu i assumir les despeses de conservació i, si escau,
restauració.
b) Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització.
c) Identificar el conjunt de documents amb el títol col·lecció Agrupació Sardanista de
Mollerussa i de tractar-la com a una unitat.
d) Fer constar la pertinença de cada un dels documents a la col·lecció esmentada en
qualsevol acte de comunicació o ús.
e) Obrir els documents a la consulta pública.
2.- Aquest Fons Documental es destinarà a l’Arxiu de Mollerussa, en l’àmbit de titularitat
pública municipal, i es conservarà d’acord amb les condicions i instal·lacions homologades.
Tercer.Es fa constar de forma expressa, la plena acceptació de l’Ajuntament de
Mollerussa de la donació indicada i en els termes exposats.
Quart.- Autoritzar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a
desplegar aquests acords i formalitzar el contracte que es pugui correspondre.
------------------------ANNEX:
RELACIÓ DELS DOCUMENTS QUE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA CEDEIX EN
DONACIÓ A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA: Enumeració dels documents.
-

Més de 3.000 fotografies (originals, còpies i reproduccions)
Documentació en format paper:
o Document fundacional de l’Agrupació
o Actes de l’Agrupació
o Comptes de l’Agrupació
o Correspondència amb altres agrupacions
o Cartes d’Aplecs sardanistes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.

PRP 2021/375 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1479. EXPEDIENT 2349-21-2021.

MUNICIPAL

GUAL PERMANENT

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 Eugenio Buñales Gimenez previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent,
subjectant-se a les condicions següents:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Número de placa de gual permanent: 1479.

Ubicació: c/ Ferran i Puig, 47.

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.

16.

PRP 2021/407 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1481. EXPEDIENT 2349-26-2021.

MUNICIPAL

GUAL PERMANENT

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 V.C., A. 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: 1481
Ubicació: CR FLORIDA 5.
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
17.

PRP 2020/379 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER FER ÚS EN CAS DE NECESSITAT PUNTUAL DE LA
SALA POLIVALENT DE L’OFICINA JOVE DEL PLA D’URGELL PER PART DE
L’ASSOCIACIÓ SOM MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 64-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.S., J., en representació de l’Associació
Som Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar en cas de necessitat puntualment
la sala polivalent de l’oficina Jove del Pla d’Urgell per a dur a terme reunions de treball de
l’Associació.
L’autorització de l’espai es comunicarà anticipadament per comprovar que no interfereix en
les activitats l’àrea corresponen.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 l’Associació Som Mollerussa, la utilització en cas de necessitat
puntualment la sala polivalent de l’oficina Jove, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d’abril
-2. Mesures de protecció i organitzatives
2.1. Distància física interpersonal de seguretat
1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat
s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius.
La reunió serà d’un màxim de 6 persones.
Es tindran en compte les mesures d’higiene de la instal·lació durant la fase de represa i la
futura normativa que sigui d’aplicació per l’activitat.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total 6 persones.
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
18.

PRP 2021/381 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’UN ESPAI AL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN PER PART
DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CANCER. EXPEDIENT 1599- 632021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., E., en representació de l’Associació
Espanyola contra el cancer, en què demana un espai al Casal Municipal de la gent gran de
maig a setembre de 2021 (quinzenalment) en horari de 10:00 a 13:00h i de 16:00 a
18:00h, amb vistes d’ampliar les dates, per dur a terme l’atenció individual dels nostres
usuaris.
També sol·licita 2 o 3 cadires i 1 taula.
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 l’Associació Espanyola contra el cancer, la utilització de l’espai al Casal
Municipal de la gent gran de maig a setembre de 2021 (quinzenalment) en horari de 10:00
a 13:00h i de 16:00 a 18:00h, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

2 o 3 cadires



1 taula

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,

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______



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



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

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d’abril
-2. Mesures de protecció i organitzatives
2.1. Distància física interpersonal de seguretat
1. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat
s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius.
La reunió serà d’un màxim de 6 persones.
Es tindran en compte les mesures d’higiene de la instal·lació durant la fase de represa i la
futura normativa que sigui d’aplicació per l’activitat.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total 6 persones.
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
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.

19.

PRP 2021/311 CONNEXIONS
RELACIÓ 3/2021

I

SUBMINISTRAMENT

D’AIGUA

POTABLE:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vista la relació núm. 3/2021 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 57 expedients i que importa la quantitat
1.494,78 €.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 3/2021, corresponent al període entre els dies 8 de març al 11 d’abril de 2021.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
20.

PRP 2021/406 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
4/2021

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2021, que inclou 18 expedients i que importa la
quantitat 7.780,34 €.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

21.

PRP 2021/408 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 49/ 57/
58/ 60/ 63/ 68/ 70/ 74/ 80/ 99/ 124/ 151/ 166/ 168/ 177/ 189/ 195/
199/ 207/ 227/ 225/ 265/ 274/ 279/ 284/ 288/ 303/ 305/ 307/ 309/ 311/
312/320/ 2021

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 101.508,19€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______

Vistos els informes d’intervenció:
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300,49 €
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245,40 €
917,93 €
1.181,41 €
108,90 €
194,81 €
540,11 €
2.495,37 €
67,78 €
734,95 €
799,99 €
471,27 €
690,45 €
597,48 €
979,62 €
107,49 €
1.523,77 €
30.000,00 €
3.761,73 €
2.730,00 €
417,07 €
1.458,83 €
30.000,00 €
508,20 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar per import total de 101.548,19 euros les relacions de factures següents:

F/2021/049
F/2021/057

107,49 €
822,36 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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F/2021/058
F/2021/060
F/2021/063
F/2021/068
F/2021/070
F/2021/070
F/2021/074
F/2021/080
F/2021/099
F/2021/124
F/2021/151
F/2021/166
F/2021/168
F/2021/177
F/2021/189
F/2021/195
F/2021/199
F/2021/207
F/2021/225
F/2021/227
F/2021/265
F/2021/274
F/2021/279
F/2021/284
F/2021/288
F/2021/303
F/2021/305
F/2021/307
F/2021/309
F/2021/311
F/2021/312
F/2021/320

363,59 €
201,13 €
30.000,00 €
734,95 €
799,99 €
471,27 €
241,88 €
221,32 €
443,96 €
2.495,37 €
469,48 €
245,40 €
979,62 €
917,93 €
597,48 €
690,45 €
540,11 €
10.621,42 €
67,78 €
7.096,44 €
2.730,00 €
108,90 €
194,81 €
300,49 €
1.181,41 €
508,20 €
1.523,77 €
30.000,00 €
1.458,83 €
417,07 €
3.761,73 €
233,56 €

Els imports que s’especifiquen a les relacions F/2021/68, F/2021/124, F/2021/189,
F/2021/195 són una part de la despesa total de la relació a la que corresponen.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
22.

PRP 2021/409 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/907

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/907, de
04/05/2021, relatiu a aprovació despeses.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/907, de 04/05/2021:
“DECRET D´ALCALDIA
Assumpte: Aprovació despeses.
Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de
la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de
despesa legalment adquirits.
Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici
2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les
despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris.
Vist l’informe d´intervenció 191 de data 3 de maig de 2021.

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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 Cataluna,
DISPOSA:
Primer.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a la relació F/2021/301 de
data 3 de maig de 2021 i per import total de 2.129,60 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que es relacionen als documents adjunts.
Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura
electrònica.”

23.

PRP 2021/410 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/910

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/910, de
04/05/2021, relatiu a aprovació despeses.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
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Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/910, de 04/05/2021:
“DECRET D´ALCALDIA
Assumpte: Aprovació despeses.
Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de
la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de
despesa legalment adquirits.
Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici
2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les
despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris.
Vist l´informe del tècnic i la Regidora d´Educació.
Vist l´informe d´intervenció núm. 193/2021 del 3 de maig de 2021.

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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,
DISPOSA:
Primer.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a la relació F/2021/302 de 3
de maig de 2021 i per import de 30.031,76€ euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que es relacionen als documents adjunts.
Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura
electrònica.”

24.

PRP 2021/334. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-21-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 4948/2021, de data 19/04/2021, la Sra. P.C., I. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
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Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada no reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.

25.

PRP 2021/336. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-23-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/4974, de data 20/04/2021, el Sr. B.E., M.R. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

26.

PRP2021/384 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-28-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/5274, de data 28/04/2021, la Sra. V.A., F. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada no reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.

27.

PRP2021/387 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-29-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021-5354, de data 29 d’abril de 2021, el Sr. G.LL., S. sol·licita targeta de resident
zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que la sol·licitud presentada no reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.
28.

PRP2021/392 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-27-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/5175, de data 26/04/2021, la Sra. R.D., A.M. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada no reuneix els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, a la
persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.
29.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és
urgent.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
29.1.- PRP_2021/150 DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ I PRÒRROGA FORÇOSA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE
L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. LOT 1. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.
Antecedents:
I. En la data 15/11/2016 es va formalitzar entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’empresa
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, SA, el contracte administratiu que té per objecte la
prestació del SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. LOT 1: INSTAL.LACIONS ESPORTIVES, el qual inclou els següents
equipaments:
-

CAMP DE FUTBOL (graderies i vestidors)
PAVELLONS POLIESPORTIUS
PISCINA COBERTA
PISCINES D’ESTIU

La prestació del contracte es va iniciar en la data 01/12/2016 i en la clàusula 2a del
contracte s’estipula que el mateix tindrà una durada de 4 anys comptats, des de la data en
què s’iniciarà la prestació efectiva del servei, essent susceptible de pròrroga per mutu acord
entre les parts mitjançant declaració de voluntat expressa d’any en any fins a un màxim de
6 anys.
II. Per mitjà de la Resolució de l’alcaldia núm. 2021/191 de data 23/02/2021, es va incoar
l’expedient de pròrroga del contracte del SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I ESPAIS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. LOT 1: INSTAL.LACIONS ESPORTIVES pel
termini d’UN ANY a partir de la finalització del termini d’execució del contracte establert.
Simultànirament, es va atorgar el termini d’audiència de 10 dies hàbils a l’empresa
adjudicatària perquè manifestés la seva conformitat o disconformitat amb la proposta de
pròrroga.
III. En la data 26/02/2021 (NRE 2021-2438), l’empresa contractista, ILUNION LIMPIEZA Y
MEDIOAMBIENTE, SA, ha presentat escrit en que manifesta que no està interessada en
exercir el dret de pròrroga.
IV. En la data 9/03/2021, l’òrgan de contractació ha iniciat l’expedient de contractació del
SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS conforme
estableixen els articles 116.3 i 28.1 de la LCSP, per la qual cosa es considera necessari
prorrogar l’esmentat contracte pel temps indispensable que duri la tramitació, adjudicació i
formalització del nou contracte de servei.
V. En la data 12.05.2021 s’ha emès certificació de l’existència de crèdit. Núm. operació:
220210001846
VI. En la data 13.05.2021 s’ha emès l’Informe favorable de la Intervenció núm. 252/2021.
Fonaments de dret:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En la data 3/05/2021 s’ha emès informe-proposta pels serveis jurídics de la unitat de
contractació administrativa conformada per Secretaria, que en quina part suficient es
transcriu a continuació:
...//...
Primer. L’article 303 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) -aplicable al
compliment, efectes i extinció del contracte en virtut d’allò establert a la Disposició
transitòria primera apartat 2on de la Llei 9/2017, de 8 de novembre-, determina que els
contractes de serveis no podran tenir una vigència superior a quatre anys, però pot
preveure's en el mateix contracte la seva pròrroga per mutu acord de les parts abans de la
finalització d'aquell, sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no
excedeixi de sis anys, i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el
termini fixat originàriament.
La regulació anterior apareix recollida en la clàusula 11.1 del Títol I del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeixen el contracte, en la que es disposa que “el termini de
durada del contracte s’estableix en quatre anys, el qual començarà a computar des del dia
que s’estipuli en el contracte. No obstant, el contracte és susceptible de pròrroga per mutu
acord entre les parts mitjançant declaració de voluntat expressa d’any en any fins a un
màxim de sis anys”.
Segon. En la clàusula 11.3 del Títol I del PCAP estableix que “una vegada finalitzat el termini
d'aquest contracte, continuarà en vigor pel temps mínim que resulti indispensable fins que
l’Ajuntament resolgui la licitació convocada i adjudiqui el nou contracte o, en altre cas,
assumeixi la gestió directa del servei, quedant obligat el contractista a continuar garantint
provisionalment la prestació dels serveis durant aquest període interí. Produïda, en el seu
cas, aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui, l’adjudicatari no tindrà
dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament de Mollerussa, essent l’única
contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del contracte”.
Tercer. L’article 221 del TRLCSP estableix que els contractes s’extingeixen pel seu
compliment o per resolució, i l’article 222.1 del mateix text legal estableix que el contracte
s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes del
mateix i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació.
Quart. L’òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern, com a òrgan de contractació
a l’empara de la Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i la RESOL 2019/358, de 21 de juny de 2019 de l’alcaldia.
…//…
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Declarar EXTINGIT amb efectes des del dia 02 de desembre de 2020, el
contracte del SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. LOT 1: INSTAL.LACIONS ESPORTIVES.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Ordenar la CONTINUITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES municipals pel termini indispensable fins a l’adjudicació
d’un nou contracte, a l'empara de l'interès públic en la continuïtat de la seva prestació:
Anualitat 2021: 01/06/2021 – 30/11/2021

18.193,26 euros

Durant aquest termini de pròrroga (tècnica), el contracte es regirà per les mateixes normes
que estableix el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord plenari de
data 28 de gener de 2016.
Tercer. Requerir a l’empresa contratista perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar
del segúent a la recepció de la notificació del present acord, concorri a la formalització en
document administratiu la pròrroga forçosa del contracte.
Quart. Notificar aquest acord a la mercantil ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, SA amb
l’oferiment dels recursos legals pertinents, i comunicar-ho als Serveis municipals competents
als efectes legals oportuns.
Cinquè. Publicar el present acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.”
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre del Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr.
President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

