
                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 23 de juny 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Dolors 
Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusen l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i  la Sra. Ana Maria Carné Baiget, 
 
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 

 

Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 

DATA 10.06.202 (ACTA 22/2021) 
 

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 de 
data 10.06.2021 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. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 

DATA 17.06.2021 (ACTA 23/2021) 

 
La presidència 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 de data 
17.06.2021 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. 
 

3. PRP 2021/528 DONAR COMPTE DE L’INICI DEL PROCEDIMENT ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ÀREES RESIDENCIALS 
ESTRATÈGIQUES DE PONENT, PER DEIXAR SENSE EFECTE L’ARE “SUB-16 
FERROCARRIL” DE MOLLERUSSA, INCOAT PER LA COMISSIÓ DE TERRITORI 
DE CATALUNYA 

 

Fets 
En data 13 de març de 2009, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de les Terres de Ponent, que delimita i ordena les àrees 
residencials estratègiques ARE Almacelles, ARE Balaguer; ARE les Borges Blanques, ARE 
Lleida, ARE Mollerussa i ARE Tàrrega. 
 

El 29 de juny de 2018, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre iniciar el 
procediment de revisió dels plans directors urbanístics de les àrees residencials 
estratègiques, a instància de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del 
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Departament de Política Territorial i Sostenibilitat , i encarregar-ne la redacció a la 
Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori. 

 
En data 26 de novembre de 2020, el Ple de la corporació va aprovar sol.licitar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la modificació del 
“Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques, ARE Almacelles, ARE 
Balaguer; ARE les Borges Blanques; ARE Lleida; ARE Mollerussa i ARE Tàrrega”, per tal de 
deixar sense efecte l’ARE Mollerussa, mitjançant el procediment establert en la Disposició 
Addicional Vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 

d'urbanisme, modificat per la Llei 5/2020, de 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient. 
 
La Memòria de la modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de les Terres de Ponent per a deixar sense efecte l’ARE “SUB-16 Ferrocarril”, 
del terme municipal de Mollerussa, redactat per la Secretaria de l’Agenda 

Urbana i Territori (SAUT) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mollerussa, justifica entre 
altres extrems, la urgencia en l’inici del procediment de revisió, pel conveni entre 
l’Ajuntament de Mollerussa i ADIF, de data 16 de març de 2017, per la obtenció per part de 
l’Ajuntament de terrenys propietat d’ADIF amb l’objecte de cedir-los a la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció de la nova estació d’autobusos, actualment ja en 
funcionament. El conveni fixa que l’aprofitament corresponent als terrenys objecte de cessió 

es materialitzessin a l’àmbit del SUBd-4, corresponent a l’àmbit de l’ARE. Cas contrari, 
l’Ajuntament de Mollerussa procediria a l’expropiació dels terrenys i a abonar amb caràcter 
anual una determinada quantitat econòmica. El termini del conveni amb la prorroga 
sol·licitada expira el proper 16 de setembre. Així doncs, per tal de donar compliment al 
conveni esmentat, s’ha plantejat la modificació del POUM de Mollerussa que consistiria en 

dividir el SUBd-04 en dos sectors, a posteriori de deixar sense efecte l’ARE. Un sector 
agruparia els terrenys adjacents a la carretera de Linyola, mentre que la resta dels terrenys 

del SUBD-04, conjuntament amb els terrenys cedits anticipadament per ADIF, configurarien 
l’altre sector. 
 
 
Fonaments de dret 
D’acord amb el que preveu la Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 138 de la Llei 5/2020, 

del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 
de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a l’acord de la Comissió de Territori de Catalunya 

de data 10 de juny de 2021, pel qual s’acorda iniciar el procediment especial de modificació 
del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de Ponent, per deixar sense 

efecte l’ARE “SUB-16 Ferrocarril”, de Mollerussa i sotmetre’l a informació pública pel termini 
d’un mes. 
 
4. PRP 2021/534 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 
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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: 2436/98/2021 

Titular: V.G., L. 

Descripció:   REFORMA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR I AMPLIACIÓ AMB 

CANVI D’ÚS DE LA SOTACOBERTA 

Pressupost: 180.019,20 € 

Emplaçament: CARRER FERRER I BUSQUETS, 13 

Ref. cadastral: 4411815CG2141S0001JL 

 
 
B)Expedient: 2436/110/2021 

Titular: G.M., P. 

Descripció:   REHABILITACIÓ EDIFICI PER HABITATGE 

Pressupost: 68.100,00 € 

Emplaçament: FERRAN PUIG, 31 

Ref. cadastral: 4407919CG2140N0001YJ 

 
 
B)Expedient: 2436/119/2021 

Titular: P.E., J. 

Descripció:   CONSTRUCCIÓ DE PISCINA 

Pressupost: 12.000,00 € 

Emplaçament: CARRER ARAGÓ, 10 

Ref. cadastral: 4411420CG2141S 

 

 
*************************************************** 
 
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: 2410-89-2021 

Titular: G.C., J.R. 

Descripció:   CANVI DE RAJOLES DE LA PLANTA BAIXA 
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Pressupost: 4.780,00 € 

Emplaçament: CARRER BELIANES, 5, 3-5 

Ref. cadastral: 5006403CG2150N0017FA 

 
 
A)Expedient: 2410-91-2021 

Titular: LL.M., M. 

Descripció:   MUNTATGE EN COBERTA DE PLAQUES SOLARS 

FOTOVOLTÀIQUES PER AUTOSCONSUM 

Pressupost: 4.850,00 € 

Emplaçament: CARRER TOSSAL BLANCH, 45 

Ref. cadastral: 3898507CG2039N0001MM 

 
 
A)Expedient: 2410-92-2021 

Titular: L.de L.S., A. 

Descripció:   CANVIAR RAJOLES DE TERRASSA SUPERIOR 

Pressupost: 1.200,00 € 

Emplaçament: PLAÇA MAJOR 1 

Ref. cadastral: 4509806CG2140N 

 

 
*********************************************************** 

 
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 
8047,82€. 
 
5. PRP 2021/446 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT. SEGON SEMESTRE DE 2021. 
 
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de Vigilància de la Salut, per tal de 

garantir als treballadors de l’Ajuntament i el seu Organisme Autònom la vigilància periòdica 
del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball, marcades per la Llei 31/1995 

de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i R.D 39/1997 i R.D. 899/2015. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 

85100000-0 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
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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 servei per part de la 
empresa CMPUSALUS, entitat acreditada per a exercir com Servei de Prevenció conforme a 
l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, desenvolupat pel Reial Decret 39/1997, de 
17 de gener i gaudeix de la preceptiva autorització com a servei de prevenció aliè 

(referència SP-002/2001-LL) amb data 5 de març del 2001 per la disciplina de vigilància de 
la salut. 
 

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. Declarar extingit el contracte del SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT prorrogat 
per acord de la Junta de govern local de data 19/12/2019 amb efectes des del dia 
23/06/2021, i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per 

objecte la VIGILÀNCIA DE LA SALUT. SEGON SEMESTRE DE 2021. Simultàniament, 
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost 
municipal vigent. Núm. operació RC 220210002584. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de CMPUSALUS  
amb l’autorització de referència SP-002/2001 en els termes que es descriuen 

seguidament: 

 
 Abast de l’objecte del contracte: 
 

a) Avaluació de la salut inicial dels treballadors després de la incorporació al treball.  
b) Avaluació de la salut després de l'assignació de tasques específiques amb nous riscos 
per a la salut. 
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c) Avaluació de la salut dels treballadors que reprenen el treball després d'una absència 
prolongada per motius de salut, amb la finalitat de descobrir els eventuals orígens 

(professionals) i recomanar una acció apropiada per protegir els treballadors. 
d) Una vigilància de la salut a intervals periòdics. 

 
La vigilància de la salut està sotmesa a protocols específics pel que fa als factors de risc als 
quals pugui estar exposat el treballador, d'acord amb els resultats obtinguts de l'avaluació 
de riscos. 
 

Durant el període de vigència del contracte s'ha de facilitar a l'empresa contractant la 

planificació de les activitats de vigilància de la salut, el certificat d'aptitud dels seus 
treballadors i la memòria anual de les activitats que s'han dut a terme. Les activitats 
previstes es duran a terme d’acord amb una planificació de l’activitat preventiva facilitada 
pel servei de prevenció, d’acord amb la programació anual i aprovades per l’empresa.  
 
 La retribució del contracte:  5.084,10 € IVA inclòs (56,49 € IVA inclòs x 90 

treballadors). 
 
El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el 
desglossament de preus unitaris, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis que 
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin. 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es 

determina en funció de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a 
indemnització si no s’esgota el preu del contracte.  
 

      El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la 
forma  

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

 La durada de la prestació:  
 
La durada de l’execució de les prestacions objecte del contracte s’estableix des del dia 

23 de juny al 31 de desembre de 2021. 

 
 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  

 

El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, 

per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  

 

 Formalització del contracte:  
 

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 

incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 

acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 

de la LCSP. 

 Modificació del contracte: 
 

En el cas de que durant la vigència del contracte, les necessitats reals fossin superiors a les 
estimades inicialment, haurà de tramitar-se la corresponent modificació, en els termes 
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previstos a l’art. 204 de la LCSP. L’esmentada modificació haurà de tramitar-se abans que 
s’esgoti el pressupost màxim inicialment aprovat, reservant-se a tal fi, el crèdit necessari per 

a cobrir l’import màxim de les noves necessitats. En aquests casos, es podrà incrementar el 
nombre d’unitats a subministrar fins el percentatge del 10% del preu del contracte, a què es 
refereix l’art. 205.2 apartat c) 3er, sense que sigui preceptiu tramitar el corresponent 
expedient de modificació, sempre que s’hagi acreditat el corresponent finançament en 
l’expedient originari del contracte.  
 

Tercer. Nomenar el/la Regidor/ de Règim Intern responsable del contracte amb les funcions i 

facultats que l’article 62 de la LCSP estableix al respecte. Aquesta figura de responsable del 

contracte, es designaria com a Coordinador/a de Prevenció i li correspondrà supervisar la seva 
execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada, sense perjudici de les facultats resolutòries atribuïdes 
a aquesta Regidoria específicament en matèria de Personal. En tot cas, es deleguen a la 
Coordinadora de Prevenció, les funcions següents:  
Comunicació, informació i coordinació amb el Servei de Prevenció. 

 
 
- Efectuar en nom i representació de l’empresa les sol·licituds per a la realització 

d’aquelles actuacions del Servei de Prevenció que precisin de sol·licitud prèvia en virtut 
del contracte subscrit. 

- Signar la recepció dels informes, instruccions i recomanacions emesos pel Servei de 

Prevenció en virtut de la Llei 31/1995 i, en general a quantes persones ostentin 
responsabilitats en prevenció dins l’empresa. 

- Facilitar al Servei de Prevenció la informació que sigui preceptiva.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en temps i forma i als efectes oportuns i als 

departaments municipals competents per raó de la matèria. 
 

Cinquè. 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.  

 
Sisè.  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. 

Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
 
6. PRP 2021/504 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI 

DE PREVENCIÓ ALIÈ: SEGURETAT EN EL TREBALL. SEGON SEMESTRE 2021. 

 
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei aliè de seguretat en el treball, 

consistent en el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats 
preventives, a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors 
de l’Ajuntament de Mollerussa i el seu organisme autònom, assessorant i assistint per a això 
a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació 
especialitzats.  

 
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 
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Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
71317200-5 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 

novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 

l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 

els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
 
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.  

 
A tal efecte, ha estat presentat per part de l’empresa PREVINTEGRAL, SL pressupost per a la 
prestació parcial de determinats serveis de prevenció, entitat acreditada per a exercir com 
Servei de Prevenció i conforme a l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
desenvolupat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,  gaudeix de la preceptiva 
autorització S.P. 001/2003-LL. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats 
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la 
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. Declarar extingit el contracte de SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ prorrogat per acord 
de la Junta de Govern local de data 19/12/2021 amb efectes des del dia 23/06/2021, i 

AUTORITZAR la contractació administrativa del SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ. 
SEGURETAT EN EL TREBALL. SEGON SEMESTRE DE 2021, i aprovar la despesa a càrrec 
del Pressupost municipal vigent. Núm. operació RC 220210002583. 
  
Segon. ADJUDICAR el CONTRACTE MENOR de SERVEIS esmentat a favor de 
PREVINTEGRAL, SL amb autorització S.P. 001/2003-LL i el NIF: B25511601, en els 
termes següents:   

 
 Objecte del contracte: 
 
D’acord amb el capítol III del Reglament de Serveis de Prevenció 39/1997, les especialitats i 
funcions a realitzar objecte del contracte, són les següents: 
 

Seguretat en el Treball: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís d'identificar, avaluar i 
proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per això tots els riscos 

d'aquesta naturalesa existents en l'empresa, incloent els originats per les condicions de les 
màquines, equips i instal·lacions i la verificació del seu manteniment adequat, sense 
perjudici de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de 
seguretat industrial, així com els derivats de les condicions generals dels llocs de treball, 
locals i les instal·lacions de servei de protecció. 

 
Higiene Industrial: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís d'identificar, avaluar i 
proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant per això tots els riscos 
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d'aquesta naturalesa existents en l'empresa, i de valorar la necessitat o no de realitzar 
mesures al respecte, sense perjudici de la inclusió o no d’aquestes mesures en les 

condicions econòmiques del concert. 
 
Ergonomia y Psicosociologia aplicada: PREVINTEGRAL, SL assumeix el compromís 
d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, considerant 
per això tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa. 
 
 La retribució del contracte: 3.751,00 € (IVA inclòs). 

 

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

 Termini d’execució:  
 

La prestació gaudirà d’efectes des del dia 23 de juny de 2021 i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2021.  
 

 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  
 
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de 

preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.  
 

 Formalització del contracte:  
 
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la 

incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, 
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 

de la LCSP. 
 

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 

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

 
 
7. PRP 2021/530 SOL·LICITUD VEÏNS CARRER TOSSAL BLANC, EN QUÈ 

DEMANEN AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA REVETLLA DE SANT JOAN EL DIA 
23 DE JUNY DE 2021  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. V., J., en representació dels veïns del 

carrer Tossal Blanc, en què demanen autorització per al tancament del tram del carrer 
Tossal Blanc, entre el carrer Vallverd i Ronda Ponent, amb motiu de la celebració de la 
revetlla de Sant Joan 2021.  
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 21.06.2021 i atès l’informe lliurat al 

respecte, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar als veïns del carrer Tossal Blanc per al per al tancament del tram del 
carrer Tossal Blanc, entre el carrer Vallverd i Ronda Ponent, amb motiu de la celebració de la 
revetlla de Sant Joan 2021.  
 
Segon. S’acorda facilitar-los tanques per al tancament del carrer. 

 

Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
 CONDICIONANTS: 

- A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció musical per 
tal de respectar els descans dels veïns. 

- S’adjunta recomanacions Protecció civil per a la Revetlla de Sant Joan 2021 

- Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010. 
- S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en 

especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i 
festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que 

afecte l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 
- No servir alcohol a menors de 18 anys. 
- Tenir localitzada una farmaciola. 
- En cas de fer foc s’haurà de disposar a l’exterior d’un extintor com a mínim o una 

mànega d’aigua. 

- En cas d’emergència trucar al 112 
 

Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 
les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 
Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 

 
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 

previst en aquest acord. 

Setè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
 

8. PRP 2021/531 SOL·LICITUD VEÏNS DEL PASSEIG ELS VILARS, EN QUÈ 
DEMANA AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA REVETLLA DE SANT JOAN EL DIA 

23 DE JUNY DE 2021  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., S., en representació dels veïns 
passeig Els Vilars, en què demana autorització per celebrar la revetlla de Sant Joan el dia 23 
de juny de 2021.  
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 

competents en matèries extraordinàries amb data 21.06.2021 i atès l’informe lliurat al 
respecte, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar als veïns del passeig Els Vilars la celebració de la revetlla de Sant Joan, 
el dia 23 de juny de 2021. 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 

 CONDICIONANTS: 
- A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció musical per 

tal de respectar els descans dels veïns. 
- S’adjunta recomanacions Protecció civil per a la Revetlla de Sant Joan 2021 
- Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010. 
- S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en 

especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i 
festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que 
afecte l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 

- No servir alcohol a menors de 18 anys. 

- Tenir localitzada una farmaciola. 
- En cas de fer foc s’haurà de disposar a l’exterior d’un extintor com a mínim o una 

mànega d’aigua. 
- 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-CoV-
2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució 

del previst en aquest acord. 

Sisè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns. 
 
9. PRP2021/465 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUALS PERMANENTS 

NÚMERO 1483,1484,185 I 1486. EXPEDIENT 2349-28-2021. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes 
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la 
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats 

delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus 
membres presents, ACORDA: 
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Primer. – Concedir a Tallers Sandoval Bravo 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: 1484,1485,1486 i 1487. 
 Ubicació: c/ Germà Jaume Hilari, 14-28 – (portes 4,5,6 i 7). 
 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. 

10. PRP2021/529 SOL·LICITUD NÚM. 2021/7232, DE CANVI D’UBICACIÓ DE LA 
PLACA DE GUAL PERMANENT NÚMERO 1021 (DEL CAMÍ D’ARBECA 24 AL CR 
SANT JORDI 4). 

 
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable 
de la Policia Local la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret 
de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat 
Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar a Gil Polo SL, el canvi d’ubicació de la placa de gual permanent 
emparada en la Llicència Municipal núm. 1021, del Camí d’Arbeca núm. 24 al Carrer Sant 

Jordi núm. 4. 
 
Segon. El titular haurà de pintar la vorada de l’accés corresponent a la nova ubicació en 
color groc i esborrar la pintura groga de la vorada del Camí Arbeca núm. 24. 
 

Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari.      
 
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals. 
 
 
11. PRP 2021/525 EXPEDIENTS DE SOL·LICITUDS DE TARIFES REDUÏDES (TAXES 

D’ESCOMBRARIES I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA). RELACIÓ 2/2021 

 
Examinades les sol·licituds, relacionades als annexos adjunts, de reducció de les tarifes per 
recollida d’escombraries i subministrament d’aigua, exercici 2021. 
 
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida 

d’escombraries regula una reducció del 75% en la tarifa anual d’escombraries per habitatge. 

 
Atès que l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora del preu públic per distribució 
d’aigua regula una reducció del 50% en la tarifa anual de subministrament d’aigua per 
habitatge. 
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Atès que la condició per gaudir de la tarifa reduïda és que la unitat econòmica familiar 
acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors al salari mínim inter-professional. 

 
Atès que el salari mínim interprofessional establert per l’any 2019 és de 900,00 €/mes o 
12.600,00 €/any, BOE núm. 312, de 27 de desembre de 2018. 
 
En base al que s’ha exposat, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la concessió de la tarifa reduïda, amb efectes 1 de gener de 2021, als 3 

sol·licitants relacionats a l’annex I, per reunir els requisits establerts en les ordenances 

fiscals esmentades. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de subministrament 
d’aigua (AGBAR), als efectes oportuns. 

 
Quart.- Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns. 

 
 
12. PRP 2021/526 EXPEDIENTS DE SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA 

D’ESCOMBRARIES PER FAMÍLIA NOMBROSA. RELACIÓ 1/2021 

 
Examinades les sol·licituds, relacionades a l’annex adjunt, de bonificació de taxa 
d’escombraries per família nombrosa, exercici 2021. 
 
Atès que l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per recollida 

d’escombraries regula una bonificació sobre la tarifa d’habitatge dels obligats tributaris que 

ostentin la condició de titular o cotitular de família nombrosa i estiguin empadronats en 
aquest municipi, respecte a aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili habitual, 
i en els percentatges següents: 
 
Ingressos anuals unitat familiar   percentatge bonificació 

 
inferiors a 18.000,00 €     75 % 

inferiors a 25.300,00 €     50 % 
inferiors a 32.500,00 €     25 % 

 
En base al que s’ha exposat, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el percentatge de bonificació de la taxa d’escombraries, amb efectes 1 
de gener de 2021, als 4 sol·licitants relacionats a l’annex I, per reunir els requisits establerts 

en les ordenances fiscals esmentades. 
 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns. 

 
 
13. PRP 2021/533 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/1065 
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Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/1065, de 
08/06/2021, relatiu a aprovació despeses. 

 
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 2021/1065, de 08/06/2021:  

“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. 383/2021 del 3 de juny 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/2021/369 de 

l´11 d´abril de 2021 i per import de 29.964,26€ 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.” 
 
14. PRP 2021/516 SOL·LICITUD DE J. G. J., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE 

TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.009 FILA 4ª DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 

S’examina la sol·licitud presentada per G.J., J., demanant canvi de titularitat de la concessió 
sobre el nínxol 1.009 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom de Josefa 
Jordan Cirac, mare de la interessada. 
 
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents 
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exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per 

unanimitat dels seus membres ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 1.009 fila 4ª del 
cementiri municipal.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol 
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent. 

 

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

urgent. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per 
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta 
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte: 

 

15.1.- PRP 2021/538 SOL·LICITUD VEÏNS CARRER IVARS D’URGELL DEL 
NÚMERO 2 AL 12, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA 
REVETLLA DE SANT JOAN EL DIA 23 DE JUNY DE 2021  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., R., en representació dels veïns 

del carrer Ivars d’Urgell del número 2 al 12, en què demanen autorització per al tancament 
del carrer Ivars d’Urgell del número 2 al 12, amb motiu de la celebració de la revetlla de 

Sant Joan 2021.  
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics 
competents en matèries extraordinàries amb data 22.06.2021 i atès l’informe lliurat al 
respecte, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar als veïns del carrer Ivars d’Urgell del número 2 al 12 per al tancament 

del carrer Ivars d’Urgell del número 2 al 12, amb motiu de la celebració de la revetlla de 
Sant Joan 2021.  
 
Segon. S’acorda facilitar-los tanques per al tancament del carrer. 
 
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 

 
 CONDICIONANTS: 

- A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció musical per 
tal de respectar els descans dels veïns. 

- S’adjunta recomanacions Protecció civil per a la Revetlla de Sant Joan 2021 
- Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010. 
- S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en 

especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) 
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i 
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festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que 
afecte l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 

- No servir alcohol a menors de 18 anys. 
- Tenir localitzada una farmaciola. 
- En cas de fer foc s’haurà de disposar a l’exterior d’un extintor com a mínim o una 

mànega d’aigua. 
- En cas d’emergència trucar al 112 

 
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització 

de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per 

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-
2. 
 
Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat 
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats. 
 
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 

previst en aquest acord. 

Setè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 
municipals competents als efectes oportuns. 
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-set minuts, per Ordre 
del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 


