AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 9 de setembre 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. Ana Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Assisteix a la sessió la 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
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 2021/721 EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DELS VEHICLES DEL DIPÒSIT
MUNICIPAL (Exp.1615-1-2021). ADJUDICACIÓ.

La Junta de Govern local, en sessió de data 8 de juliol de 2021 va autoritzar l’alienació de
diversos vehicles de tracció mecànica retirats de la via pública per abandonament.
D’acord amb allò establert a la normativa vigent fou publicat al tauler municipal d’edictes i al
BOP núm. 135, del dia 15 de juliol de 2021, un anunci d’informació pública als efectes de
donar publicitat al llistat de vehicles afectats i retirats de la via pública i que es troben en el
dipòsit municipal. Durant el termini legal de 20 dies hàbils no s’ha presentat cap reclamació
ni al·legació.
Transcorregut el termini indicat, ha estat presentada una proposta per a l’adquisició dels
vehicles relacionats a l’annex del present acord per part de DESBALLESTAMENTS ESTEBAN
FERNÁNDEZ amb una oferta econòmica de DOS-CENTS EUROS (200€).
Vistos els antecedents exposats i, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels
seus membres ACORDA:
Primer. Atendre la sol·licitud d’adquisició presentada per DESBALLESTAMENTS ESTEBAN
FERNÁNDEZ i, en conseqüència, aprovar l’alienació directa dels vehicles que figuren en
l’annex al present acord al seu favor, pel preu ofert i acceptat de DOS-CENTS Euros
(200€), essent a càrrec del beneficiari-adquirent les despeses de trasllat des del dipòsit
municipal a les instal·lacions pròpies i les gestions oportunes per a procedir a la tramitació
de la baixa definitiva dels vehicles.
Segon. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a Intervenció de Fons i a la Policia Local, als
efectes oportuns.
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Tercer. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per a fer
efectius aquests acords.
---------------------------ANNEX
Relació de vehicles en dipòsit
DE TRACCIÓ MECÀNICA: Turismes.
MATRÍCULA
7388GFN
CR9866P
MU5066BX
8474CXM
L1464S
L2800AD
3.

MARCA - MODEL
SEAT ALTEA
VOLKSWAGEN CARAVELLE
FORD MONDEO
FORD FOCUS
SEAT IBIZA
VOLVO S40

PRP 2021/724 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCM. AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I L'EXCM. AJUNTAMENT DE GELIDA PER A LA REALITZACIÓ
CONJUNTA D'ACTIVITATS CULTURALS DURANT 2021.

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament de Mollerussa i l’Excm.
Adjuntament de Gelida per a la realització conjunta d’activitats culturals durant 2021. (Exp.
1374-33-2021).
Vist la memòria de l’Àrea de Cultura inclòs en l’Expedient 1374-33-2021.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 19/2021, de data 2 d’agost de 2021.
Atès els que s’ha l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels
següents, ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament de Mollerussa i
l’Excm. Adjuntament de Gelida per a la realització conjunta d’activitats culturals durant
2021.
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Gelida, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
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“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L'EXCM.
AJUNTAMENT DE GELIDA PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA D'ACTIVITATS CULTURALS
DURANT 2021.
A la Ciutat De Mollerussa, setembre de dos mil vint-i-un.
R E U N I TS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament
de Mollerussa.
I d'altra part, l'Il·ltrma. Senyora LLUISA LLOP FERNANDEZ , Alcaldessa de l'Ajuntament de Gelida en
nom i representació de l'Ajuntament de Gelida.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a
aquest acte, i lliurement i a manera d'antecedents,
EXPOSEN:
I.

Que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, d'acord amb l'article
25.2, m), estableix com a competència pròpia municipal la promoció de la cultura.
L'Ajuntament mitjançant el Museu de Vestits de Paper por establir convenis de cooperació amb
d'altres entitats públiques i privades per a aconseguir aquesta finalitat de promoció de la
cultura, en aquest cas mitjançant la realització d'una exposició de vestits de paper.

II.

Que aquesta cooperació municipal es pot articular a través d'un conveni, que l'article 57 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, contempla com a instrument per al desenvolupament voluntari de la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa amb altres administracions locals tant en
serveis locals com en matèries d’interès comú.

III.

Que els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic,
estableixen els tipus de Convenis i els seus requisits de validesa.

IV.

Que ambdues administracions locals, basades en l'anterior, expressen el seu interès a
potenciar les accions de tipus cultural dirigides a l'Ajuntament de Gelida, i per tant consideren
oportú l'organització i celebració d'una exposició, sent objecte d'aquest acord establir les bases
de la col·laboració entre amb dues en les activitats esmentades.
En conseqüència, d'acord amb els antecedents anteriors i en ús de les facultats que li atribueix
la posició que li atribueixen, formalitzen aquest acord de col·laboració, d'acord amb els
següents
CLÀUSULES

Primera. Objecte i finalitatÉs objecte d'aquest Conveni la col·laboració entre l'Ajuntament de Mollerussa i l'Ajuntament de Gelida,
per a l'organització i celebració en forma conjunta d'activitats culturals a realitzar l'any 2021 en
l'Ajuntament de Gelida, consistent en:
Exposició de Vestits de Paper del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa dins la Fira Modernista de
Gelida.
Segona. Compromisos de les parts.
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Ajuntament de Gelida
L'ajuntament de Gelida es compromet a facilitar a l'altre l'ús i disponibilitat dels mitjans materials la
titularitat dels quals ostenti i que siguin necessaris perquè l'altra dugui a terme aquesta acció que
assumeix d'entre les activitats culturals aquí incloses, tramitant els permisos i autoritzacions necessaris.
Per a la realització de l'activitat cultural indicada en l'anterior Clàusula, el pressupost de la qual s'estima
en 1.311,38€ €, l'Ajuntament de Gelida es compromet a aportar les següents quantitats fins a l'import
màxim que s'indica a continuació:
Ajuntament de Gelida

1.311,38€

Activitat

PRESSUPOST

Lloguer furgoneta ( 2 dies)

207,00 €

Transport furgoneta

448,50 €

Treballs varis de manteniment dels vestits de paper ( preparació, restauració, 300,00 €
condicionament...)
Assegurança vestits de paper

270,38 €

Desplaçaments

85,50 €

TOTAL

1.311,38 €

Ajuntament de Mollerussa
L'Ajuntament de Mollerussa i el Museu de Vestits de Paper dins el marc de difusió del projecte cultura,
patrimoni i desenvolupament de projectes d' exposicions de vestits de paper es compromet davant
l'Ajuntament de Gelida a:
-

Aportar 12 vestits procedents del fons de l'arxiu del Museu de Vestits de Paper, tal com s'indica
a com annex I, i els recursos tècnics per dur a terme l'exposició conjunta .

-

S’encarregarà del muntatge i desmuntatge de l'exposició els dies acordats per un millor ús del
servei.

-

Ates el seu compromís en la promoció cultural es col·laborarà amb el bon funcionament de
l'exposició, el seu assessorament i el procés de gestació de les propostes per l'entitat
demandant, per vetllar pel resultat final de l'exposició.

Ambdues parts d'aquest Acord assumiran les seves respectives responsabilitats exclusivament per les
actuacions que cadascuna assumeixi dins de les activitats establertes en la Clàusula Primera, duent-les
a terme en estricte compliment de la normativa aplicable i en concret amb la que reguli la contractació
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del Sector Públic, tan aviat com sigui necessari acudir a la contractació dels corresponents serveis o
subministraments.
En quant a l'exposició de vestits de paper, l'Ajuntament de Gelida proporcionarà els espais per a
presentar l'exposició i es farà càrrec de les tasques de disseny i muntatge de la mateixa, assumint les
despeses derivades de la gràfica de les sales on es presentarà.
La determinació dels compromisos, tant econòmics com de qualsevol altra mena, que assumeixin les
parts correspondrà a la que es contempla en el conveni. Tot això d'acord amb les disponibilitats
pressupostaries de les parts i amb respecte a la normativa vigent.
En quant a l'exposició de vestits de paper, l'Ajuntament de Gelida proporcionarà els espais per a
presentar l'exposició i es farà càrrec de les tasques de disseny i muntatge de la mateixa, assumint les
despeses derivades de la gràfica de les sales on es presentarà.
En les accions publicitàries s’haurà de registrar la participació conjunta d'ambdues institucions en l'acció
cultural, i el seu nom i, si es tracta de publicitat gràfica, també ha d’aparèixer l'escut o logotip oficial.
Tercera. Resolució.
L'incompliment de qualsevol estipulació contemplada en aquest Acord podrà donar lloc la seva denúncia
i posterior resolució. També podrà ser resolt de mutu acord de les parts, per impossibilitat de complir la
finalitat per a la qual va ser subscrit, per la finalització del termini estipulat o per incompliment greu
acreditat per una de les parts.
Quarta. Vigència.
La vigència d'aquest acord s'estén des de la data de la seva formalització, fins a la liquidació econòmica
per part de l'Ajuntament de Gelida.
Cinquena. Regim Jurídic.
1.

Aquest conveni té caràcter administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 57 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local, i estarà regulat pel que disposa
el capítol VI de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic.

2.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d'aquest Acord són
de coneixement i competència de l'Ordre Jurisdiccional del Contenciós Administratiu, sent
sotmeses les parts intervinents als Jutges i Tribunals de la província de Lleida.

I com a prova de a seva conformitat, les parts signen aquest acord, per duplicat i amb una única
finalitat, en el lloc i la data citada a l’encapçalament.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

4.

AJUNTAMENT DE GELIDA.”

PRP 2021/725 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL
MUSEU DE VESTITS DE PAPER DEL DIA 26 DE SETEMBRE FINS AL 3
D’OCTUBRE DE 2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa, en què demana
autorització per utilitzar la sala d’exposicions del Museu de Vestits de Paper del dia 26 de
setembre fins al 3 d’octubre, per realitzar-hi l’exposició de les obres guanyadores de la 20a.
Edició del Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat de Mollerussa”, que es celebrarà el proper dia
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26 de setembre de 2021.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria corresponent, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa per la
utilització la sala d’exposicions del Museu de Vestits de Paper del dia 26 de setembre fins al
3 d’octubre, ja que en aquestes dates l’espai estarà ocupat per una exposició per
commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
5.

PRP 2021/726 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR MÚSICA AMBIENT AMB DJ’S ELS DIES 10 DE SETEMBRE I 2
D’OCTUBRE I FER UN PETIT CONCERT EL DIA 18 DE SETEMBRE A LA
TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT UBICAT A LA PL. MANUEL BERTRAND NÚM.
14

Vista la petició presentada pel Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què
demana autorització per poder posar música ambient amb DJ’s els dies 10 de
setembre i 2 d’octubre i fer un petit concert de tres persones el dia 18 de
setembre, de les 19.30h fins a les 23.30h, a la terrassa del seu establiment ubicat
a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 07.09.2021 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què
demana autorització per poder posar música ambient amb DJ’s els dies 10 de
setembre i 2 d’octubre i fer un petit concert de tres persones el dia 18 de
setembre, de les 19.30h fins a les 23.30h, a la terrassa del seu establiment ubicat
a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14.
S’acorda facilitar-los una gàbia de cadires i 6 taules.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS



COVID 19. S’adjunta protocol per a Restauració i protocol per sector d’arts
escèniques i musicals.
Complir la RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre per la qual s'adopten
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (Taules no convivents màxim
10 persones, distància entre taules 1,5 metres, prohibit ball, l’acte se celebrarà
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estants els clients assentats). S’HAURÀ DE COMPLIR LA FUTURA NORMATIVA QUE
ESTIGUI EN VIGOR EL DIA DE L’ACTIVITAT.
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
afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18.
Activitat inclosa al 112/2010.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.
Aforament segons llicència de terrassa exterior.
Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)
S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones
d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)
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 ni per
l’ús que es faci del material facilitat.
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 aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
6.

PRP 2021/727 SOL·LICITUD TELEVISIÓ DE CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER PENJAR UNES BANDEROLES AMB MOTIU DE LA MARATÓ
DE TV3.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. M., A. en representació de Televisió de
Catalunya, en què demana autorització per col·locar 50 banderoles als fanals del casc urbà,
durant el període del dia 2 al 21 de desembre, amb motiu de donar publicitat de “La Marató
de TV3” dedicada a les malalties de salut mental que es farà el dia 19 de desembre de
2021.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Televisió de Catalunya a col·locar 50 banderoles als fanals del casc
urbà, durant el període del dia 2 al 21 de desembre, amb motiu de donar publicitat de “La
Marató de TV3” dedicada a les malalties de salut mental que es farà el dia 19 de desembre
de 2021.
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Els llocs concrets d’ubicació de les pancartes seran els fanals del carrer Ferrer i Busquets
(carretera N-II), a l’alçada que indiqui la Policia Local.
Segon. 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.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
7.

PRP 2021/731 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 387,
473/2021

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 1.323,69€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 527

DATA 02/09/2021

RELACIÓ F/2021/473

EXP. 1657-645-2021

811,91 €

INF. 529

DATA 02/09/2021

RELACIÓ F/2021/387

EXP. 1657-547-2021

511,78 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar per import total de 1.323,69 euros les relacions de factures següents:
RELACIÓ

F/2021/387

511,78 €

RELACIÓ

F/2021/473

811,91 €

Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
8.

PRP 2021/722 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
10/2021

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 10/2021, que inclou 8 expedients i que importa la
quantitat 8.223,63 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer. Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
9.

PRP 2021/728 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-348-2021

En data 3 de setembre de 2021, el Sr. en N., A., presenta en aquest Ajuntament la
sol·licitud d’autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic per a l’establiment Bar Boston.
Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient.
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança
Municipal de Convivència de la ciutadania, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles
i d’ús de la via i els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. - Desestimar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires atès l’informe desfavorable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana on consta que hi
ha queixes veïnals, baralles i problemes de soroll que s’ocasionen en la terrassa d’aquest
establiment.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
10.

PRP 2021/712 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-44-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/10383, de data 31/08/2021, el Sr. S., C. 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:
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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.
11.

PRP 201/719 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT
2361-45-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm.2021-10506, de data 02/09/2021, el Sr. de L., G. sol·licita la renúncia a la targeta de
resident zona blava.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les seves facultats i per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la targeta de resident de zona blava
associada al vehicle matrícula 5369JBL el titular de la qual és el Sr. de L., G..
Segon. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis municipals que corresponguin.
12.

PRP 2021/720 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT
2361-46-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 10639/2021, de data 06/09/2021, la Sra. M.N., M.T. en representació de la seva filla
A.M., T. sol·licita la renúncia a la targeta de resident zona blava.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les seves facultats i per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de les targetes de resident de zona
blava associades als vehicles amb plaques de matrícules 3610DPH I 6230KTZ el titular de la
qual és A.M., T..
Segon. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis municipals que corresponguin.
13.

ASSUMPTES 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 els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
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 els següents assumptes:
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13.1.- PRP 2021/723 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES I
ENERGÈTIQUES DE LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA. EXP. 1379-9-2021.
Antecedents:
I. En la data 29/07/2021, la Junta de Govern local va aprovar l’expedient de contractació del
PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES DE LA
PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA, mitjançant el procediment obert i la tramitació
administrativa urgent amb pluralitat de criteris d’adjudicació. Així mateix, per mitjà del
mateix acord, es van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen l’expedient de contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa en la
data 30/07/2021, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el
termini de 13 dies naturals perquè els licitadors presentessin les seves propostes. Durant el
termini establert, es van presentar les següents ofertes segons certificat de l’eina Sobre
Digital:
Empresa
Registre d’entrada
Data d’entrada
Hora
d’entrada__
(1) FRIDECAL, SA
2021/9894
12/08/2021
12:53:00
(2) CLIMATIZACIÓN SAUFER, SL
2021/9896
12/08/2021
12:55:00
(3) ARTÍFEX INTRAESTRUCTURAS, SLU
2021/9895
12/08/2021
12:55:00
(4) REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, SL
2021/9897
12/08/2021
12:56:00
III. En la data 13/08/2021, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter no
públic, per tal de procedir a l’obertura dels SOBRES A i qualificar la documentació
administrativa de les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar
l’admissió de totes les propostes presentades, atès que totes elles acreditaven el
compliment dels requisits previs assenyalats a l’article 140.1 de la LCSP. Posteriorment, la
Mesa va procedir a l’obertura dels SOBRES B que contenen la documentació ponderable
mitjançant judici de valor i finalitzades les actuacions va lliurar la documentació als serveis
tècnics municipals als efectes de verificació que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques i la seva valoració posterior conforme els criteris i subcriteris
establerts al PCAP i PPT per la qual cosa es va sol·licitar a l’empresa ARTÍFEX
INTRAESTRUCTURAS, SLU un aclariment envers la prohibició de subcontractar les
prestacions relatives a les instal·lacions de la caldera i deshumectadora prevista a la clàusula
45.2 del PCAP i 6 del PPT.
IV. En la data 23/08/2021, la Mesa de contractació es va reunir novament i vist l’informe de
valoració de la documentació avaluable mitjançant judici de valor emès en la mateixa data
23/08/2021, i atès que es va observar l’aplicació incorrecta dels criteris subjectes a judici de
valor, va acordar no procedir a l’obertura dels SOBRES C que contenen la documentació
ponderable de forma automàtica i sol·licitar als serveis tècnics un nou informe de valoració
dels esmentats criteris.
V. En la data 25/08/2021, la Mesa de contractació es va reunir novament i va donar lectura
al nou informe de valoració emès pels serveis tècnics municipals, en el que es posava de
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manifest que en l’oferta presentada per l’empresa licitadora FRIDECAL, SA s’incloïa en el
SOBRE B informació relativa al termini d’execució ofertat el qual s’havia d’incloure al SOBRE
C. Comprovat aquest fet per la Mesa i vist el que estableix el PCAP i la normativa de
contractació pública aplicable, va acordar qualificar la irregularitat formal no esmenable i
declarar exclosa del procediment l’empresa licitadora. Seguidament, es va procedir a
l’obertura dels SOBRES C de les empreses no declarades excloses acordant lliurar als serveis
tècnics competents les seves ofertes, per tal de que verifiquessin si les mateixes
s’adequaven a allò establert a les prescripcions tècniques, i a la seva posterior avaluació
conforme els criteris i subcriteris establerts al PCAP i PPT.
VI. En la data 30/08/2021, la Mesa de contractació es va reunir novament en sessió de
caràcter intern i una vegada ratificat l’informe de valoració de la documentació ponderable
de forma automàtica, va classificar les ofertes per ordre de puntuació decreixent, d’acord
amb allò establert a la clàusula 30.2 del PCAP i l’art. 150.1 de la LCSP, en els termes
següents:

(4) REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, SL
(2) CLIMATIZACIÓN SAUFER, SL
(3) ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

PUNTUACIÓ
TOTAL
58

ORDRE
CLASSIFICACIÓ
1

55

2

46,60

3

Així mateix, la Mesa de contractació va acordar en la mateixa sessió, proposar a l’òrgan de
contractació que efectués l’adjudicació del contracte a favor de la proposta presentada per
l’empresa REFRIGERACIÓ MIQUEL GARCIA, SL, per considerar-la la millor oferta en termes
de qualitat-preu, previ requeriment de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs per contractar amb l’administració establerts al PCAP. Per mitjà de la
plataforma de contractació pública, els serveis adscrits a la unitat de contractació van
requerir el mateix dia a l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària del contracte,
per a la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per
contractació amb l’administració (clàusules 25 i 26 del PCAP), la qual ha tingut entrada en la
data 6/09/2021 - NRE 2021/10676, constatant-se per part dels serveis municipals
competents el compliment adequat del requeriment efectuat.
VII. Vist l’informe favorable núm. 539/2021 de data 9/09/2021 de l’òrgan interventor.
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP estableix que un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan
de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini no superior a 5 dies hàbils a
favor del licitador proposat com a adjudicatari i en qualsevol cas, en el termini màxim d’un
mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de proposicions.
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 de 2019 i
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. ADJUDICAR el contracte d’obres que té per objecte l’execució del PROJECTE
D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES DE LA PISCINA
COBERTA DE MOLLERUSSA, a favor de l’empresa licitadora REFRIGERACIÓ MIQUEL
GARCIA, SL, en els termes següents:
1. Preu del contracte: 252.501,78 euros IVA inclòs.
2. Termini d’execució: 4 mesos menys quatre setmanes.
3. Termini de garantia: 2 anys (1 any + 1 any).
4. Millores tècniques:
Millora A.4.1.
Millora A.4.3.

Col·locació de línia de vida en el carener de la
coberta inclinada.
Sistema automàtic de càrrega de circuit solar.

2.580,46 €
2.838,50 €

Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que
han participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i
publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies, indicant
el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
Tercer. FORMALITZAR el contracte adjudicat en document administratiu en el termini no
superior als set (7) dies hàbils següents a aquell en el que es realitzi la notificació de la
resolució d’adjudicació a tots els licitadors que han participat en el procediment, per la qual
cosa seran requerits a l’efecte, sense poder-se iniciar l’execució del contracte sense la prèvia
formalització, conforme allò que estableix l’article 153.6 de la LCSP.
Quart. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents
documents administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu
perfeccionament, al Perfil del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò
establert a l’article 154.1 de la LCSP”.
13.2.- PRP 2021/718 APROVACIÓ DEL DESPLEGAMENT DEL CONJUNT
D’ACTIVITATS PER AL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN DEL DARRER
TRIMESTRE ANY
2021 (OCTUBRE-DESEMBRE) AMB ELS
PREUS , NOMBRE
INSCRIPCIONS I LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS.
Atès que al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa s’organitzen diverses activitats
en matèria educativa, formativa i d’oci, per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania, i per
a dur a terme aquestes activitats es fa imprescindible la disponibilitat de diferents
professors/es i monitors/es que, en base a les característiques pròpies de cada activitat,
disposin dels coneixements i les habilitats necessàries per tal de poder desenvolupar amb
garanties i qualitat les seves respectives classes.
Atesa la manca de mitjans propis suficients i amb les característiques anomenades en el
paràgraf anterior per part de l’ Ajuntament; per a poder oferir àmpliament aquest catàleg
d’activitats i/o tallers, es fa necessari la recerca i posterior contractació de professionals
externs els quals disposen de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària
per a executar les prestacions objecte dels diferents contractes, conforme requereix l’article
131.3 de la LCSP.
Per tractar-se d’una sèrie de formacions/activitats organitzades des de la Regidoria d’ Acció
Social i Comunitària , Ciutadania i Infància i tenint en compte les peculiaritats pròpies de
les activitats, es fa necessari la utilització d’espais públics pel seu desenvolupament.
Ates la situació provocada per la COVID-19 s’ha presentat una oferta d’activats en
consonància amb les recomanacions dels òrgans sanitaris competents, en relació a nombre
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de persones que poden participar, mesures de higiene i neteja per desenvolupar-les, ús de
la instal·lació on es desenvoluparan dites actuacions i temes de protecció i mesures
d’higiene i distanciament adients per a implementar-les.
Per tot això, en qualsevol moment que els responsables sanitaris (en funció de l’evolució de
la pandèmia) indiquin que s’han de fer modificacions en relació al nombre de persones
participants en cada activitat (mínims i màxims) aforament de la mateixa instal·lació, o
mesures o d’altres actuacions a aplicar, s’estima adient que, per delegació, sigui la mateixa
Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, l’òrgan competent per a
adoptar les resolucions per a un millor desplegament dels actuacions pertinents, sense
perjudici d’informar a la Junta de Govern Local.
Tanmateix, per aquest trimestre d’octubre a desembre 2021, les dates d’inscripció a les
activitats, que seran entre els dies 6 i el 17 de setembre, inclosos, es podran realitzar en
diversos formats (web municipal, presencialment amb cita prèvia o telefònicament). Una
vegada finalitzat el període d’inscripció, les assignacions de les places (si hi ha un nombre
més elevat de persones inscrites que de places que s’ofereixen per cada activitat) es faran a
través de sorteig, delegant-se a la Regidora de l’àrea ASCCI les facultats inherents per a
desplegar els sorteigs i allò vinculat a l’assignació de places.
En virtut del que s’ha exposat, i dels antecedents que obren en l’expedient, 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 a proposta de la Regidoria competent, per unanimitat
dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa,
durant el darrer trimestre any 2021 de les activitats complementàries, de caràcter formatiu ,
educatiu de salut i d’oci, així com la utilització dels espais municipals que també s’indiquen
per a realitzar les següents activitats complementàries, en els dies i les hores establertes :
ACTIVITAT

DIES

HORARI

Zumba/Pilates ( A )

Dimarts i divendres

De 9 a 10 matí Sala de ball l'Amistat

Zumba/Pilates ( B )

Dimarts i divendres

De 9 a 10 matí Sala de ball l'Amistat

Gimnàstica amb cadira ( A
)
Gimnàstica amb cadira ( B
)
Ioga ( A )
Ioga ( B )

Dilluns i dijous
Dilluns i dijous
Dilluns i dijous
Dilluns i dijous

Marxa Nòrdica ( A )

Dimarts i dijous

Marxa Nòrdica ( B )

Dimarts i dijous

Gimnàstica correctiva ( A ) Divendres

De 9.30 a
10.30 matí
De 10.45 a
11.45 matí
De 9 a 10 matí
De 10.10 a
11.10 matí
De 9.30 a
10.30 matí
De 10.30 a
11.30 matí

LLOC REALITZACIÓ

Casal Municipal Gent
Gran
Casal Municipal Gent
Gran
Sala de ball l’Amistat
Sala de ball l’Amistat
Activitat aire lliure
Activitat aire lliure

De 4 a 5 tarda Sala de ball l'Amistat
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Gimnàstica correctiva ( B ) Divendres

De 5.10 a 6.10
Sala de ball l'Amistat
tarda

Ball en Línia

Dilluns i dimecres

De 4 a 5 tarda Sala de ball l'Amistat

Ball-teràpia

Dimarts

De 4 a 5 tarda

Sala de ball l'Amistat

Taller de sardanes

Dijous

De 5 a 6 tarda

Sala de ball l'Amistat

ActivaMent ( A )

Dimarts

Municipal Gent

ActivaMent ( B )

Divendres

Musicoteràpia

Dimarts

Pintura

Dimarts

De 4.30 a 6
tarda
De 10 a 11.30
matí
De 11.15 a
12.15
De 9.30 a 11
matí

Manualitats

Divendres

Informàtica inicial ( A )

Dimecres

Informàtica inicial ( B )

Dimecres

Informàtica Avançada ( A ) Dimarts
Informàtica Avançada ( B ) Dijous
Taller de relaxació

Divendres

Taller de punt de creu

Dimarts

Taller de lectura en català

Primer dimecres del
mes

Taller narradora d'històries Dilluns
Cine Fòrum

Dissabte (cada 15
dies)

Projecte Intergeneracional

A concretar

Casal
Gran
Casal
Gran
Casal
Gran
Casal
Gran
Casal
De 4 a 6 tarda
Gran
De 9.15 a
Casal
10.45 matí
Gran
De 11 a 12.30 Casal
matí
Gran
Casal
De 4 a 6 tarda
Gran
Casal
De 4 a 6 tarda
Gran
Casal
De 5 a 6 tarda
Gran
Casal
De 4 a 6 tarda
Gran
Casal
De 5 a 6 tarda
Gran
De 4.30 a 5.30 Casal
tarda
Gran
De 4.30 a 6.30 Casal
tarda
Gran
Casal
----------------Gran

Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent
Municipal Gent

(*) A partir del gener s’iniciarà l’activitat d’Art Teràpia també a la sal de Ball Amistat
La relació d’activitats, dies de celebració, horaris i llocs, s’han d’entendre, provisionals. En
conseqüència, podran ser susceptibles de modificació i/o alteració, sempre i quan les
circumstàncies derivades del COVID 19, així ho aconsellen. Serà, en tot cas, la Regidora de
l’àrea ACC_CI, qui assumeixi les facultats, per delegació, per a adaptar el programa
d’activitats a la realitat que s’escaigui, en els termes previstos en el punt sisè d’aquest
acord.
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Segon.- Autoritzar que les activitats de: Relaxació, Taller de punt de creu, Taller de lectura
en català, Taller interactiu narradora d’històries
i Cinefòrum puguin realitzar-se,
respectivament, mitjançant els col·laboradors (usuaris/es del casal) que es descriuen a
continuació:
Activitat

Referent

Modalitat

Relaxació

P.C., M.

Col·laborador

Taller de punt de creu

B.G., A.

Col·laboradora

Cinefòrum

G.M., J.R.

Col·laborador

Taller de lectura en català

V.O., R.

Col·laborador

Taller
interactiu
d'històries

P.M., E.

Col·laboradora

M.C., M.

Col·laboradora

narradora

Musicoteràpia

Tercer. El període d’inscripció de les activitat programades, serà del dia 6 al dia 17 de
setembre, de 2021, inclosos; una vegada finalitzat aquest, s’autoritza a la Regidora d’ASCCI
per tal que pugi desplegar els processos de sorteig d’assignació de places, així com altes
actuacions vinculades, sempre que signi necessari.
Quart. Autoritzar els preus que els usuaris/es hauran d’abonar per assistir a les activitats,
següents:
ACTIVITAT

HORES

Zumba/Pilates

2h/set

PREU
25

Gimnàstica amb cadira

2h/set

25

Ioga

2h/set

25

Marxa Nòrdica

2h/set

25

Gimnàstica correctiva

1h/set

15

Ball en Línia

2h/set

25

Ball-teràpia

1h/set

15

Taller de sardanes

1h/set

ActivaMent

1h.30m/set

20

Musicoteràpia

1h/set

15

Pintura

1h.30m/set

20

Manualitats

2h/set

25

Informàtica inicial

1h.30m/set

20

Informàtica Avançada

2h/set

25

Taller de relaxació

1h/set

3

Taller de punt de creu

1h/set

3

Taller de lectura en català

1h/set

3

5
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Taller narradora d'històries

1h/set

3

Cine Fòrum

2h/cada 15 dies

gratuïta

Projecte Intergeneracional

s/d(*)

gratuïta

(*) s/d = sense determinar
Cinquè. El nombre de persones participants en cada activitat es fixa en un mínim i un
màxim per cada una de les activitats proposades i sempre seguint totes les indicacions i
recomanacions dels òrgans sanitaris competents i reajustant-se si així fos necessari. En
aquest, es faculta a la Regidora de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància
per a desplegar aquestes actuacions de reajustament, i modificacions o adaptacions que
siguin adients i necessàries.
Si no s’assoleix el nombre mínim d’inscripcions previstes per activitat, tal i com s’especifica
en el quadre que es presenta, aquesta, a criteri de l’Àrea, podrà ser susceptible d’anular-se.
NOM ACTIVITAT

MÍNIM PARTICIPANTS MÀXIM PARTICIPANTS

Zumba/Pilates ( A )

10

15

Zumba/Pilates ( B )

10

15

Gimnàstica amb cadira ( A )

6

10

Gimnàstica amb cadira ( B )

6

10

Ioga ( A )

10

15

Ioga ( B )

10

15

Marxa Nòrdica ( A )

10

15

Marxa Nòrdica ( B )

10

15

Gimnàstica correctiva ( A )

10

15

Gimnàstica correctiva ( B )

10

15

Ball en Línia

10

15

Ball-teràpia

10

15

Taller de sardanes

10

15

ActivaMent ( A )

6

6

ActivaMent ( B )

6

6

Musicoterapia

6

10

Pintura

6

10

Manualitats

6

10

Informàtica inicial ( A )

5

5

Informàtica inicial ( B )

5

5

Informàtica Avançada ( A )

5

5

Informàtica Avançada ( B )

5

5

Taller de relaxació

6

6

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Taller de punt de creu

6

8

Taller de lectura en català

6

6

Taller narradora d'històries

6

6

Cine Fòrum

----

30

Projecte Intergeneracional

----

10

Sisè. Es faculta expressament a la regidoria d’Acció Social i Comunitària , Ciutadania i
Infància, en allò que sigui necessari, pel desplegament administratiu i de direcció superior
inherent a l’activitat, i específicament, les facultats derivades de la gestió dels serveis. De
les Resolucions que s’adoptin, se’n donarà compte a la Junta de Govern.
Setè. Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal. juntament amb mi, la Secretari acctal., que en dono fe.

