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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 16 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. Rosalia Carnicé Farré, Sra. 
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Ana Maria Carné 
Baiget. 
 

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 2021/751 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: 2436/122/2021 

Titular: A.V., M. 

Descripció:   PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE REFORMA D’UNA 

HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 

Pressupost: 55.097,32 € 

Emplaçament: CARRER SANT ROC, NÚM 9      

Ref. cadastral: Urbana 4908331CG2140N0001QJ 
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B)Expedient: 2436/136/2021 

Titular: COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER MIRALCAMP, NUM 3 

Descripció:   REFORMA DE VESTÍBUL, BAIXADA DE PARADA I 

SUBSTITUCIÓ D’ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR PER 

A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUIECTÒNIQUES 

Pressupost: 74.687,89 € 

Emplaçament: CARRER MIRALCAMP, NUM 3   

Ref. cadastral: Urbana4605105CG2140N 
 

 

 

B)Expedient: 2436/144/2021  

Titular: S. E.A., M. 

Descripció:   MODIFICACIONS EN FAÇANA EXISTENT 

Pressupost: 2.018,17 € 

Emplaçament: CARRER BALMES, 23   

Ref. cadastral: Urbana 44709506CG2140N0001QJ 
 

 

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

 
Segon. 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.  
 
Tercer. 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 
1874,35€. 

 
3. PRP 2021/729 COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.2544-28-

2021 (1470/2002)). 
 
En data 7 de setembre de 2021 la Sra. J.B., M.C. comunica el cessament de l’exercici 
d’activitats a l’establiment del carrer d’Arbeca, 22 i demana la baixa i deixar sense efecte 

l’expedient d’obertura de l’establiment. 
 
En data 7 de març de 2002, la Comissió de Govern va donar la conformitat a l’exercici de 

l’activitat al local esmentat per a un bar restaurant. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient d’activitats, en data 31.07.2021, 
següent: 
 
Número: 1470/2002 
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Titular: J.B., M.C. 
Denominació: venda al detall de roba de vestir 

Emplaçament: carrer d’Arbeca, 22, local 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns. 
 
4. PRP 2021/738 SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER L'ADQUISICIÓ DE 

LLIBRES I DIARIS DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA 

PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2021 (2A. CONVOCATÒRIA) 
 
Vista la Resolució CLT/2605/2021, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la 
segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a 

biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021, publicada al 
DOGC núm. 8495, de 6 de setembre de 2021. 
 
Vista Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven 
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les 

biblioteques, publicada al DOGC núm. 7784, de 9 de gener de 2019. 
 
Vista la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven 
les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de 

concurrència (publicada al DOGC núm. 8292, de 11 de desembre de 2020); i la successiva 
modificació per l’acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 

Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de 
gener, publicada en el DOGC núm. 8334, de 5.2.2021). 
 
Aquesta línia de subvencions en règim de concurrència no competitiva té com objecte 
l'adquisició de llibres i de diaris destinats a les biblioteques centrals comarcals i a la resta de 
biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.  
 

L’import de la subvenció a sol·licitar és de 5.050,00 euros, d’acord amb l’article 4 de les 
bases específiques.  
 
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la convocatòria, les bases específiques,  
les bases generals reguladores i la successiva modificació; i la importància de l’execució de 
les actuacions previstes, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per 

Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Acció 
externa; serveis municipals; cultura; mercats fires; protecció animal, es proposa a la Junta 

de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa en la convocatòria, 
relativa  a la Resolució CLT/2605/2021, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 

s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris 
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destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 i la 
tramesa de la documentació que sigui preceptiva. 

 
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el 
“Formulari de sol·licitud”, un ajut per la quantia de 5.050,00€. 
 
Tercer.  Donar compliment com a beneficiari als requisits de la base 4 i a les obligacions de 
les bases específiques 9, 10, la base general 18 i les seves modificacions: 
-  Complir la finalitat de l'ajut portant a terme l'activitat que n'és l'objecte en el termini. 

- Les activitats objecte de l'ajut s'han de fer en l'àmbit territorial de Catalunya i dins de l'any 

natural de concessió de l'ajut. 
- Presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b) . El darrer dia hàbil de 
gener de l'any següent a la concessió de l'ajut. 
- Les entitats beneficiàries de les subvencions han d'incloure el logotip del Departament de 
Cultura i l'expressió «amb el suport del Departament de Cultura», fent servir el logotip  
corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/> , 

en els elements informatius i de difusió de les adquisicions objecte de la subvenció (guies de 
lectura, aparadors de novetats, etc.). 
-  Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor 
amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar la modificació 
sol·licitada, en el termini de 15 dies hàbils, si no comporta canvis substancials ni representa 
un incompliment dels requisits ni de les condicions que estableixen aquestes bases i les 

bases específiques. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera 
expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut. 
- Proporcionar sempre la informació que els sigui demanada respecte de l'ajut concedit i 
sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres 

òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. 
- Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat 

objecte de l'ajut, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de 
l'ajut. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin, i, en tot cas, abans de la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts. 
- Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
- Conservar els llibres, registres i documents que els siguin exigibles per a la justificació de 

l'ajut rebut, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions 
de comprovació i control. 
- Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de 
subvencions i les bases específiques corresponents. 
- Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat 
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i 

d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest, 
excepte les de l'Institut Ramon Llull. També són incompatibles amb transferències per al 

finançament global de l'entitat o amb subvencions nominatives per a qualsevol finalitat que 
hagi atorgat el Departament de Cultura o les entitats que s'hi adscriuen. Són compatibles 
amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat d'altres 
departaments de l'Administració de la Generalitat, ens vinculats o participats per aquests, 
altres administracions, ens públics o privats, sense perjudici del que estableix la base 5.7. 
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Quart. Donar trasllat a la regidoria d’Acció externa, serveis municipals, cultura, mercats 
fires i protecció animal, i als departaments de contractació i l’àrea econòmica als efectes 

oportuns. 
 
5. PRP 2021/741 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ 

DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL VESTÍBUL I LA SALA GRAN DEL 
TEATRE L’AMISTAT EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2021  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa, en què demana 

autorització per utilitzar el vestíbul i la sala gran del Teatre l’Amistat el dia 26 de setembre, 

de les 08.00h fins a les 19.00h, per celebrar-hi la 20a. Edició del Concurs de Pintura Ràpida 
“Ciutat de Mollerussa”. 
 
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria corresponent, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa per la 
utilització del vestíbul i la sala gran del Teatre l’Amistat el dia 26 de setembre, ja que en 
aquesta data l’espai estarà ocupat per la celebració de la festa “Posa’t la gorra” organitzada 
per AFANOC. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents als efectes oportuns.  
 
6. PRP 2021/730 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT 

NÚMERO 1491. EXPEDIENT 2349-38-2021. 

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

delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus 
membres presents, ACORDA: 

Primer. Concedir a B.S., J. 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: 1491. 
 Ubicació: C/ ANGEL ROSELL, 8. 

 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. 
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7. PRP 2021/734 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER PODER REALITZAR LA GRAVACIÓ D’UN DOCUMENTAL 

DURANT EL MES DE SETEMBRE EN DIFERENTS ESPAIS DE LA CIUTAT. PER 
PART DE L’ASSOCIACIÓ SAÓ DE PONENT-ACCIONS CULTURALS.  EXPEDIENT 
1599-177-2021 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.B., C., en representació de l’Associació 
Saó de Ponent-Accions Culturals, en què demana autorització per a dur a terme  la gravació 
d’un documental durant el mes de setembre amb entrevistes a diferents persones, en 

diferents espais de la ciutat. 

 
La gravació es durà a terme els següents dies en els espais que es detallen a continuació: 
 
-Dimarts 21 de setembre de les 17:00 a les 21:00h al Grup Jaume d’Urgell. 

-Dimecres 22 de setembre de les 17.00 a les 21.00 hores al carrer Santa Cristina (es tallarà 

el trànsit). 

-Dimecres 22 de setembre de les 17.00 a les 21.00 hores a la Plaça Pla d’Urgell. 

-Divendres 24 de setembre de les 17.00 a les 21.00 hores a la Plaça Major (es tallarà al 

trànsit la baixada de davant de la llibreria Sarri, que va de Jacint Verdaguer a la Plaça 

Major). 

 

L’equip de gravació s’encarregarà de senyalitzar correctament el tall del carrer 
Santa Cristina el dia 22 de setembre, així com la baixada de la llibreria Sarri, el dia 
24 de setembre. 
 
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 Saó de Ponent-Accions Culturals la utilització dels espais 
anteriorment detallats, 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. 
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 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 d’obligacions jurídiques contractuals entre 
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. 

 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

l’interès públic. 

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

 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
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Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-Compliment RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre 2021 i les futures que estiguin 
vigents en les dates de celebració de l’activitat. 

-S’adjunta protocols a complir per l’activitat (pla sectorial de l’audiovisual). 

-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació. 

-Tenir localitzada una farmaciola 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les vies d’intervenció d’emergència. 

-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. 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. 

8. PRP 2021/735 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL.LICITUD PER A PODER ORGANITZAR UNA BALLADA DE SARDANES  EL 
DIA 25 DE SETEMBRE DE 2021, DES DE LES 17:00 I FINS LES 21:00H AL 
PASSEIG DE LA SARDANA. PER PART DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE 

MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 171-2021.  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per F.B., J., en representació de l’Agrupació 
Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per a poder realitzar una ballada de 
sardanes commemorativa de la inauguració del Monument a la Sardana, el dia 25 de 
setembre de 2021 des de les 17:00 i fins les 21:00h, al Passeig de la Sardana. 

 
Sol·licita tallar l’accés a la plaça per part de la Policia Local. 
  
També sol·licita: 
 
. 1 entarimat de 10mts d’ample per 6mts de fons. 

. Punt de llum per megafonia.  

. 20 taules 

. 200 cadires 
 
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: 
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 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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la ballada de sardanes els dia 25 

de setembre de 2021, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 
 
 1 entarimat de 10mts d’ample per 6mts de fons. 
 Punt de llum per megafonia 

 20 taules 
 200 cadires 
 
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 d’obligacions jurídiques contractuals entre 
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. 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en 
vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 
setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i 
les futures normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 
S’adjunta protocol d’activitats de cultura popular. 
 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Es prohibeix fer foc. 
-Respectar les instal·lacions. 

-Tenir assegurança R.C. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació 

-Respectar aforament total  
-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-CoV-
2. 
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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. 

9. PRP 2021/690 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

PODER INSTAL·LAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL EL DIA 22 DE 
SETEMBRE I LA INSTAL·LACIÓ D’UNA TAULA A LA PLAÇA PLA D’URGELL EL 
DIA 26 DE SETEMBRE DE 2021 PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE NENS AMB 
CÀNCER DE CATALUNYA AFANOC. EXPEDIENT 1599- 144-2021.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.B., M.T., en representació de l’Associació 
de Nens amb Càncer de Catalunya (AFANOC), en què demana autorització per instal·lar una 
parada al mercat setmanal del dia 22 de setembre i la instal·lació d’una taula a la plaça Pla 
d’Urgell el dia 26 de setembre de 2021 durant tot el matí, per a la venda de marxandatge. 
 
També sol·licita: una taula i 2 cadires 

 
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 de Nens amb Càncer de Catalunya (AFANOC), la instal·lació 
d’una parada al mercat setmanal  del dia 22 de setembre i la instal·lació d’una taula a la 
plaça Pla d’Urgell el dia 26 de setembre de 2021 tot el matí, per a l’activitat descrita. 
 
També l’ús del següent material: 
 1 taula  

 2 cadires 

 
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. 
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 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 d’obligacions jurídiques contractuals entre 
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. 

 

Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

l’interès públic. 

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

 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
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Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-Separació de 1,5 mts entre parades pels costats. 

-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha de 
facilitar gel hidroalcohòlic al client. 

-Us obligatori de mascareta.  

-L’organitzador ha d’evitar aglomeracions en l’àmbit de les parades 

-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 

-El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la distància 
de seguretat.  

-S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client. 

-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 

-Tenir localitzada una farmaciola. 
-En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en 
cas de vent. 
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 

-Pòlissa i rebut RC en vigor 
-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants. 
-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. 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. 

10. PRP 2021/733 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS  PER PART DE L’ASSOCIACIÓ 

ESPANYA CON ACNUR  EL DIA  23 DE SETEMBRE DE 2021. EXPEDIENT 1599- 
161-2021.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S., F., en representació de Associación 
España con Acnur, en la qual sol·liciten autorització per poder realitzar el dia 23 de setembre 
de 2021 de 09:30 a les 14:30h i de les 17:00 a les 19:00h, la labor informativa i de captació 
de nous socis pels carrers de Mollerussa. 
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i 
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats 

següents: 
 

 Educatives, 
 Culturals, 
 Artístiques,  
 Esportives i 
 Altres similars de caràcter social. 

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i 
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Associación España con Acnur, la campanya informativa als carrers 
de Mollerussa el dia 23 de setembre de 2021, 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 d’obligacions jurídiques contractuals entre 
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. 

 
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. 
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 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 

-Us obligatori de mascareta.  
-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene. 
-No es podran formar grups de més de 10 persones.  
-S’ha de respectar la distància  de seguretat d’1,5 mts entre persones. 
-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura. 

-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat en cas d’haver-n’hi. En cas de no ser 
possible s’ha de facilitar gel hidroalcohòlic al client. 
-Tenir localitzada una farmaciola. 

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. 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. 
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11. PRP 2021/736 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL TEATRE L’AMISTAT EL MATÍ DEL DIA 

26 DE SETEMBRE DE 2021. PER PART DE L’ASSOCIACIÓ AFANOC. EXPEDIENT 
1599- 140-2021. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.B., M.T. en representació de l’Associació 
AFANOC, en què demana poder disposar del teatre l’Amistat el matí del dia 26 de setembre 
de 2021, per dur a terme la celebració de la cinquena edició del Posa’t la Gorra a Mollerussa. 
 

També sol·licita: Un tècnic i l’equip de so. 

 
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 AFANOC, la utilització del Teatre l’Amistat el dia 26 de 
setembre de 2021, 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 d’obligacions jurídiques contractuals entre 
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 
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l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se 
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 

 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 

raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau. 

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

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

 
Compensació de despeses 

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

 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la 

ordenança fiscal corresponent. 

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

autoritzada. 
 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-A data de confecció de l’informe, s’ha de complir la RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de 
setembre 2021 i les futures que estaran en vigor el dia de celebració de l’activitat.  

-Seguir protocols sectorials Covid: 

 -Plans de represa del sector cultural Arts escèniques i musicals  
 -Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre. 
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior 
-Aportar pòlissa i rebut RC 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
-Respectar aforament total teatre l’Amistat vigent en les celebracions de l’activitat. 

Actualment 250 persones 
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat 
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-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. 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. 

12. PRP 2021/694 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM. 
1538-23-2021 

 
D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. J.O., C. en què demana poder realitzar la 
formació que es detalla a continuació: 
 

CURS: TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES 
CALENDARI: 19,21,26,28 D’ABRIL I 5 DE MAIGDE 2021 de 12.00 A 14.00 h 
MODALITAT: Videoconferència 
DURADA: 12 HORES 
ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA d 

 

Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria , la realització 
d’aquest curs resulta satisfactori per a les necessitats del servei. 

 
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE TREBALL 
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que expressament 
diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de 

cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per 
aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció professional del 
personal de l’Ajuntament. 
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i 
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del 
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la 
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el 

personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos de 
formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels 
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula. 

 

Atès que, en aquest cas, no suposa cap despesa de les anomenades anteriorment. 
 

La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21 

de juny, ACORDA:  
) 

Primer. Autoritzar la treballadora J.O., C. a realitzar el curs que es detalla: 
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CURS: TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES 
CALENDARI: 19,21,26,28 D’ABRIL I 5 DE MAIGDE 2021 de 12.00 A 14.00 h 

MODALITAT: Videoconferència 
DURADA: 12 HORESORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA d 

 
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que 
justifiqui la realització de la formació. 

 

Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció, si 
es dona el cas. 

 
13. PRP 2021/703 RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI AL SR. S.V., J. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr. 
S.V., J., de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, agent de la Policia Local,  

Grup C1,  amb efectes des del dia 14 de setembre de 2021. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del  Sr. S.V., J. de la plantilla de personal funcionari, agent de 

la Policia Local, el 4t. trienni d’ordre del Grup C1* des del dia 14 de setembre de 2021 i amb 
efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  
 

14. PRP 2021/704 RECONEIXEMENT DEL 7È. TRIENNI A LA SRA. T.V., L. 

 
Es dona compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. T.V., 
L., personal contractat en règim laboral, en el lloc de treball de Professora de l’Escola 
Municipal de Música, Grup A1  
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  

 
Primer. Reconèixer a favor de T.V., L. el 7è. trienni, les característiques del qual són les 
següents: 
 
Venciment 7è. trienni: 06/09/2018 
Grup categoria: A1 
Percentatge: 100 % 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 
15. PRP 2021/705 RECONEIXEMENT DEL 10È. TRIENNI A LA SRA. S.B., C. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 10è. trienni a favor de la 
Sra. S.B., C., de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, adscrita a l’Escala 
Administració General, Subescala Administrativa, Categoria Administrativa, oficina OAC, 
Grup C1,  amb efectes des del dia 19 de setembre de 2021. 
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Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 

Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. SIMON BONJOCH, CRISTINA de la plantilla de 
personal d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’Administrativa , el 10è. trienni 
d’ordre del Grup C1 des del dia 19 de setembre de 2021 i amb efectes econòmics des del 
mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual.  
 
16. PRP 2021/706 RECONEIXEMENT DEL 3R. TRIENNI AL SR. P.M., J. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 3r. trienni a favor del Sr. 
P.M., J., de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, agent de la Policia Local,  

Grup C1,  amb efectes des del dia 3 de setembre de 2021. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del  Sr. P.M., J. de la plantilla de personal funcionari, agent de la 

Policia Local, el 3r. trienni d’ordre del Grup C1* des del dia 3 de setembre de 2021 i amb 
efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  

 
17. PRP 2021/744 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SR. J.B.P,  N. EXP. 2334-353-2021 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B.P., J., demanant autorització municipal 
per a la instal·lació d’un quiosc per la venda de castanyes a la via pública o espai d’ús públic. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 

de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 

d’ús públic, següent: 
 
1.- Dades de l’ocupació: 
 Titular peticionari: B.P., J. 

 Ubicació: Cm. Arbeca – Av. Del Canal  
 Metres quadrats: 4,00 m2 
 Període autoritzat:  Setembre i octubre de 2021  

 Tipus: Venda de castanyes  
 N. EXP. 2334-353-2021 

 
 

2.- Condicions generals de la llicència:  
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 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 

pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   

 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació 
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i 
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació 
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació 
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

 La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la 

facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà  la 
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc 
l’incompliment. 

 
3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     

 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del 

mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

Tercer. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 

mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 

edificat a nivell del sòl. 

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

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

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals als efectes oportuns.  

18. PRP 2021/745 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, 

QUIOSC SR. LSP,  N. EXP. 2334-345-2021 
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S.P., L., demanant autorització 
municipal per a la instal·lació d’un quiosc per la venda de castanyes a la via pública o espai 
d’ús públic. 

Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en 

desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 

de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai 
d’ús públic, següent: 
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1.- Dades de l’ocupació: 

 Titular peticionari: S.P., L. 
 Ubicació: Pl. Pla d’Urgell (lloc on indiqui la Policia Local)  
 Metres quadrats: 4,00 m2 
 Període autoritzat:  Octubre i Novembre de 2021 
 Tipus: quiosc per venda de castanyes  
 N. EXP. 2334-345-2021 

 

2.- Condicions generals de la llicència:  

 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ 
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.   

 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació 
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i 
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació 

o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació 
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a 
indemnització si s’escau. 

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

l’incompliment. 
 
3.- Condicions particulars de la llicència:  
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les 

autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, 

restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.     
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat 

municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del 

mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat. 

 No es podrà sobrepassar el període d’autorització. 

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16. 

Tercer. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb 

mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit 

edificat a nivell del sòl. 

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

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

les  autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-

2. 

Cinquè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis 

municipals als efectes oportuns.  
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19. PRP 2021/746 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 5/2021 

 
Vista la relació número 5/2021, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 

materials de construcció, que inclou 10 expedients i que importa la quantitat de 258,33 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  

Segon. Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 

Tercer. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

20. PRP 2021/747 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 
11/2021 

 
Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 11/2021, que inclou 4 expedients i que importa la 
quantitat 1.579,29 €. 
 
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. 

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

21. PRP 2021/749 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 5/2021 

 
Vista la relació número 5/2021, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 

materials de construcció, que inclou 34 expedients i que importa la quantitat de 1.505,77 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 

ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 

recaptació.  
 
Tercer. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
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22. PRP 2021/750 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 11/2021. 

 
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 11/2021, que inclou 19 expedients i que importa la 
quantitat 5.664,65  €.    
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 

  
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  
 
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

23. PRP 2021/732 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-35-2021 

 

Examinada la sol·licitud presentada per del R.P., M. per a obtenir una targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat. 

 

En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 

criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 

discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 

reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 

Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 

i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 

 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 

l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

 

Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

 

Titular: R.P., M. 

Núm. targeta:  25137-2021-00032-2934F 

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  8/2024 

 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
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24. PRP 2021/742 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-36-2021 

 
Examinada la sol·licitud presentada per M.B., A. per a obtenir una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat. 
 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els 
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb 
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió 

d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el 

barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el 
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial 
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió 
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 

l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 

Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

Titular: M.B., A. 

Núm. targeta:  25137-2021-00033-9639R 

Modalitat: Titular conductor 

Data de caducitat:  5/2026 

 

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

 
25. 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: 
 
25.1.- PRP 2021/748 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORA DE L’EDIFICI DE 
L’AMISTAT. EXP. 1379-12-2021. 

 

Antecedents: 
 
I. Per mitjà del Decret de l’alcaldia RESOL 2021/1233, de data 12/07/2021, es va autoritzar 
l’expedient de contractació del PROJECTE D’ARRANJAMENT I MILLORA DE L’EDIFICI DE 
L’AMISTAT. EXP. 1379-12-2021, pel procediment obert i la tramitació administrativa urgent, 
el qual va ser objecte de modificació posterior per mitjà del Decret de l’alcaldia RESOL 
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2021/1371 de data 11/08/2021. Així mateix, per mitjà de la mateixa resolució, es van 
aprovar el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que 

regeixen l’expedient de contractació.  
 
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa de 
data 12/08/2021, 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) COURTS INTERNATIONAL XXI, SL  2021/10.136             24/08/2021    12:36:00               
(2) METROPOLITANA, SL                    2021/10.194             25/08/2021       12:27:00 
(3) BAX CONSTRUCTORA, SL              2021/10.195             25/08/2021       12:28:00          
 

III. En la data 27/08/2021, 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. 
 

IV. En la data 1/09/2021, la Mesa de contractació es va reunir novament en reunió de 
caràcter intern i vist l’informe de valoració de la documentació ponderable mitjançant judici 

de valor emès en la data 31/08/2021 pels serveis tècnics municipals, en el que es posava de 
manifest que en l’oferta presentada per l’empresa licitadora BAX CONSTRUCTORA 
CASTELLDANS, SL 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. 
 
V. En la data 6/09/2021, 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: 
 

 PUNTUACIÓ 
TOTAL 

ORDRE 
CLASSIFICACIÓ 

(2) METROPOLITANA DE OBRAS Y 
PROYECTOS, SL 
 

80 1 
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(1) COURTS INTERNATIONAL, SL 

 

24 2 

 
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 METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS, 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 
esmentats requisits (clàusules 25 i 26 del PCAP), la qual ha tingut entrada en la data 
13/09/2021 - NRE 2021/10990, constatant-se per part dels serveis municipals competents 
el compliment adequat del requeriment efectuat. 

 
VI. En la data 16/09/2021 s’ha emès l’informe favorable núm. 551 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, 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. ADJUDICAR el contracte d’obres que té per objecte l’execució del PROJECTE 
D’ARRANJAMENT I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT. EXP. 1379-12-2021, a 
favor de l’empresa licitadora METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS, SL, en els 
termes següents: 
1. Preu del contracte: 153.263,91 euros IVA inclòs. 
2. Termini d’execució: 3 mesos menys cinc setmanes. 

3. Termini de garantia: 5 anys (1 any + 4 anys).  
4. Millores tècniques:  

 

Millora A.4.1.  Canalització del Serveis i Adequació de la Vorera  6.505,33 € 

Millora A.4.2.  Baixant d'Aigües Pluvials i Reparació Canal 2.262,66 € 

Millora A.4.3.  Il·luminació Façana 2.936,00 € 

 
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 
l’acord o 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. 
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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”. 
 
25.2.- PRP 2021/759 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
2020/222, 2021/471, 2021/488, 2021/518. 
 
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 35.680,70€. 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 

  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 545 DATA 13/09/2021 RELACIÓ F/2021/471 EXP.  1657-643-2021 2.750,43 € 

INF. 554 DATA 16/09/2021 RELACIÓ F/2020/222 EXP.  1657-225-2020 2.497,15 € 

INF. 555 DATA 16/09/2021 RELACIÓ F/2021/518 EXP.  1657-692-2021 433,12 € 

INF. 556 DATA 16/09/2021 RELACIÓ F/2021/488 EXP.  1657-661-2021 30.000,00 € 

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar per import total de 35.680,70 euros les relacions de factures següents: 
  

F/2020/222 2.497,15 € 

F/2021/471 2.750,43 € 

F/2021/488 30.000,00 € 

F/2020/518 433,12 € 

 

 
L’import que s’especifica en la relació F/2020/222, és una part de la despesa total de la 
relació a la que correspon.  
 
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-tres 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. 


