AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia 7 d’octubre
de 2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de
primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde acctal., Sr. Pere
Garrofé Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré i Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Excusen l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Ramon Teixidó
Peraire.
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 2021/824 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.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret
de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:

2410/133/2021
GRUP DE GESTIÓ CONFIGEST, SCP
REPARAR TERRASSA
2.479,34 €
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Emplaçament:
Ref. cadastral:

PL. LA MASIA, 2
4805603CG2140N

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

2410/142/2021
G.D., F.
ARREBOSSAR LA FAÇANA POSTERIOR I PINTAR
1.200,00 €
C/ FERRAN PUIG, 55
4407907CG2140N0001JJ

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

2410/148/2021
A.L., A.
CANVI ARMARIS, PERSIANA, REPARAR RAJOLES
650,00 €
ONZE DE SETEMBRE 17, 2 1
4710713CG2141S0015MU

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

2410/149/2021
T.S., E.
REPARACIÓ DE COBERTA
2.900,00 €
CAMÍ D’ARBECA, 19
4902368CG2150N000HZ

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

2410/151/2021
LL.R., E.
SUBSTITUCIO DE FINESTRES, RENOVACIO CUINA
19.887,00 €
RONDA SANT PERE, 21
5108215CG2150N0001UZ

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

2410/172/2021
R.B., S.
ENDEROC D’ENVANS I FALS SOSTRE
3.616,16 €
AV. GENERALITAT, 18 BX 1
4911819CG2141S0001DL

***********************************************************
Segon.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12
d’abril en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en
els que existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb
l’activitat d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig.
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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
927,47€.
3.

PRP 2021/820 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT
TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM. 2544-25-2021. DESCRIPCIÓ: PERRUQUERIA I
ALTRES TRACTAMENTS DE BELLESA. EMPLAÇAMENT: CARRETERA DE
MIRALCAMP, 1, LOCAL 4.

En data 10 d’agost de 2021 presenta la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic
de l’establiment dedicat a perruqueria i altres tractaments de bellesa a la Carretera de
Miralcamp, 1, local 4..
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-25-2021
Titular: G., A.
Denominació: perruqueria i altres tractaments de bellesa
Emplaçament: Ctra. Miralcamp, 1, local 4
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Determinacions de l’activitat:
- Superfície construïda total de l’establiment de 82 m2 i superfície útil de 64,88 m2.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

4.

PRP 2021/822 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A L’ADHESIÓ AL
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL I LA FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS,
POSANT A DISPOSICIÓ DELS MATEIXOS L’ESPAI NECESSARI PER A LA
COL·LOCACIÓ DELS CONTENIDORS D’OLI USAT A LA VIA PÚBLICA

Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de
Mollerussa per a l’Adhesió al Conveni entre el Consell Comarcal i la Fundació Provada Ilersis,
posant a disposició dels mateixos l’espai necessari per a la col·locació dels contenidors d’oli
usat a la via pública. (Exp. 1374-41-2021).
Vist l’informe jurídic de Secretaria inclòs en l’Expedient 1374-41-2021.
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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 el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
l’Ajuntament de Mollerussa per a l’Adhesió al Conveni entre el Consell Comarcal i la Fundació
Provada Ilersis, posant a disposició dels mateixos l’espai necessari per a la col·locació dels
contenidors d’oli usat a la via pública.
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 al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I LA
FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’OLI
VEGETAL USAT AL PLA D’URGELL I CESSIÓ DELS CONTENIDORS INSTAL LATS A LA VIA
PÚBLICA
Mollerussa, octubre de 2021
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. P.F., R., president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb domicili a
Mollerussa, carrer Prat de la Riba, número 1, amb NIF núm. P7500012-E, actuant en nom i
representació de l’esmentada entitat.
I d’una altra part, la Sra. B.B., T., Directora - Gerent de la Fundació Privada Ilersis (abans
anomenada ASSOCIACIÓ SHALOM), actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb
domicili a Lleida, carrer Ramon Argilés, número 27, amb NIF núm. número G25025321, expressament
facultat per a la realització d’aquest acte.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a
aquest acte, i lliurement:
M A N I F E S T E N
I.

Que la Fundació Privada Ilersis té un Centre Especial de Treball que treballa per la plena
integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o diagnòstic de malaltia
mental, i duu a terme, entre altres activitats, la recollida d’oli de cuina usat.

II.

Que mitjançant aquesta activitat la Fundació Privada Ilersis pretén crear nous llocs de treball
per a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió.
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III.

Que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell vol fomentar la recollida d’oli de cuina usat a la
comarca del Pla d’Urgell, amb l’objectiu que sigui reciclat i evitar així la contaminació de les
aigües o l’increment en els costos de tractament de les estacions depuradores.

IV.

Que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha gestionat amb els ajuntaments de la comarca
l’adhesió al present conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Ilersis.

I que, de conformitat amb aquest conveni, les parts,
A C O R D E N
PRIMER. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és determinar l’àmbit de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i la Fundació Privada Ilersis per a la prestació del servei de recollida d’oli vegetal usat al Pla
d’Urgell i cessió dels contenidors instal·lats a la via pública per a recollir aquest residu.
SEGON. CESSIÓ DE CONTENIDORS
Que la Fundació Privada Ilersis cedeix gratuïtament la titularitat de contenidors per a la recollida d’oli
vegetal usat al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i qualsevol dret de propietat que pogués tenir en relació
als contenidors ubicats al Pla d’Urgell.
Que els contenidors que disposa i cedeix la Fundació Privada Ilersis, anomenats contenidors taronja, de
240 L de capacitat i amb una carcassa metàl·lica exterior retolada i amb una obertura, estan actualment
a les següents localitzacions de la comarca del Pla d’Urgell:
A MOLLERUSSA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plaça de l’Estació - C. Comerç
C. Ferran Puig
Passeig de la Sardana
C. Bellvís
Urbanització Torre Pintó
C. Llorenç Vilaró

A la resta de la COMARCA:
7.

Barbens

C. Bullidor (al costat de la bàscula)

8.
9.

Bell-lloc d’Urgell (NOMÉS CONT. TARONJA)

C. Via Fèrria

Bellvís

C. Dr. Trueta (costat soterrats)

10. Castellnou de Seana
11. Golmés

C. Abat Carrera (omplidor)
C. Marinada (costat cont. soterrats)

12. Ivars d'Urgell
13. Vallverd d’Urgell (NOMÉS CONT. TARONJA)

C. Verge de l'Horta (costat soterrats)

14. Linyola

C. Lleida, al costat de la bàscula

15. Miralcamp
16. El Palau d'Anglesola

C. Jacint Verdaguer
Av. St. Roc + C. Urgell

17. El Poal

Pl. Catalunya

18. Sidamon
19. Torregrossa

C. Carretera (davant Forn Macià)

20. Vilanova de Bellpuig
21. Vila-sana (NOMÉS CONT. TARONJA)

C. Riu Corb

C. Sant Miquel (costat soterrats)

Pl. Onze de Setembre
Av. Catalunya
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S’emetrà la corresponent Acta d’entrega dels contenidors signada per ambdues parts.
TERCER. AMBIT TERRITORIAL
Els municipis que s’han adscrit al present conveni són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Barbens
Bell-lloc d’Urgell
Bellvís
Castellnou de Seana
Fondarella
Golmés
Ivars d’Urgell i Vallverd
Linyola
Miralcamp
Mollerussa
El Palau d0Anglesola
El Poal
Sidamon
Torregrossa
Vilanova de Bellpuig
Vila-sana

Els ajuntaments tenen potestat per decidir el canvi de situació dels contenidors i informar al Consell
Comarcal i la Fundació Privada Ilersis.
En qualsevol cas, l’Ajuntament i/o el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per circumstàncies que estiguin
justificades, pot traslladar, retirar i/o ampliar els contenidors que consideri convenients.
QUART. RESPONSABILITATS DE LES PARTS
La Fundació Privada Ilersis realitzarà el servei de recollida de l’oli vegetal usat recollit a través dels
contenidors instal·lats a la via pública dels municipis dels Pla d’Urgell i cedits al Consell Comarcal
mitjançant el present conveni. La freqüència de recollida de cada contenidor s’ha d’adaptar a les seves
necessitats de buidat i, en cap cas, s’ha de comprometre la capacitat disponible.
La Fundació Privada Ilersis es compromet a dur a terme el manteniment correcte del voltant dels
contenidors perquè estiguin ben nets i en ordre i netejar qualsevol vessament.
La Fundació Privada Ilersis es compromet a informar immediatament al Consell Comarcal sobre
qualsevol incidència en els contenidors que detecti durant el servei de recollida de l’oli (contenidor
avariat, malmès, en mal estat...).
La Fundació Privada Ilersis es compromet a realitzar la recollida d’oli vegetal usat si el Consell Comarcal
i/o l’Ajuntament instal·len nous contenidors a la via pública, així com fer-se càrrec de mantenir net el
seu voltant i altres compromisos adquirits.
La Fundació Privada Ilersis es compromet a abonar el cost de reparació del contenidor si aquest resulta
malmès per un ús inadequat de l’operari del servei de recollida.
La Fundació Privada Ilersis s’obliga a contractar la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per danys a tercers ocasionades per l’activitat de recollida d’oli.
La Fundació Privada Ilersis presentarà trimestralment per escrit al Consell Comarcal del Pla d’Urgell un
balanç sobre els litres d’oli recollits a cada contenidor i municipi.
La Fundació Privada Ilersis, amb l’acord del Consell Comarcal, podrà dur a terme activitats d’informació
a la ciutadania sobre recollida selectiva de l’oli de cuina usat i el reciclatge.
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La Fundació Privada Ilersis es compromet a dur a terme el correcte seguiment de les actuacions, i a
donar el recolzament oportú per tal d’assegurar l’eficàcia del servei generat pels contenidors objecte
d’aquest conveni.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’obliga a contractar la corresponent pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers dels contenidors.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell és responsable de la imatge i manteniment dels contenidors.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell donarà, quan s’escaigui, informació sobre la recollida d’oli usat
realitzada per la Fundació Privada Ilersis amb la finalitat d’incrementar-ne la recollida.
CINQUÉ. SEGUIMENT DEL CONVENI
Per tal de vetllar pel compliment i execució del conveni es crea una comissió de seguiment, integrada
pel Coordinador del Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal i un responsable de l’empresa la
Fundació Privada Ilersis. Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment del
conveni que es puguin plantejar durant la seva vigència.
CINQUÉ. VIGÉNCIA DEL CONVENI
La vigència del present conveni serà a partir de la data de la seva signatura, amb una durada de 4 anys.
Es podrà prorrogar anualment fins a 4 anys més, si cap de les parts ho indica dos mesos abans de la
seva finalització.
SETÉ. RESOLUCIÓ DEL CONVENI
El conveni s’extingirà pel seu compliment o per incórrer en alguna de les causes de resolució previstes
en l’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 octubre de règim jurídic del sector públic.
SETÉ. JURISDICCIÓ DEL CONVENI
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació del conveni seran resoltes per acord de els
parts en el marc de la comissió de seguiment. En el cas que no sigui possible un acord, les parts
contractants es sotmeten expressament a la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu de Lleida.
VUITÉ. PROTECCIÓ DE DADES
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compleixen la normativa de protecció de dades de
caràcter personal i que adopten i complementen les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les parts
signants estableixen les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les
dades personals a les quals accedeixen com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquest
Conveni. En especial, adopten les mesures adients per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat a les dades esmentades.
I EN PROVA DE CONFORMITAT, se signa el present Conveni en el lloc i data assenyalats en
l’encapçalament.
Pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Per la FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS

P.F., R.

B.B., T.”
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5.

PRP 2021/803 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1492. EXPEDIENT 2349-41-2021

MUNICIPAL

GUAL PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a R.G., A. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les
condicions següents:
Número de placa de gual permanent: 1492.

Ubicació: Carrer Sant Josep Casanoves, 28

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.

6.

PRP 2021/818 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1493. EXPEDIENT 2349-40-2021.

MUNICIPAL

GUAL PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a G.A., LL. 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: 1493.

Ubicació: Carrer Camí d’Arbeca, 24.

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.
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Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

7.

PRP 2021/805 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DEL PARC MUNICIPAL DE MOLLERUSSA
DIVENDRES 29 D’OCTUBRE DE 2021 DES DE LES 13:30 I FINS LES 16:00. PER
PART DE L’ESCOLA MATER SALVATORIS DE LLEIDA. EXPEDIENT 1599- 2032021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.M., I. en representació de l’Escola Mater
Salvatoris de Lleida, en què esposa que el divendres 29 d’octubre de 2021, els alumnes de
1r. de primària (50 alumnes) es desplaçaran a Mollerussa per a fer diverses visites de la
Ciutat. Sol·liciten accedir a les instal·lacions del Parc Municipal des de les 13:30 i fins les
16:00h i poder utilitzar els lavabos del pavelló.
També sol·licita poder disposar del pavelló en cas de pluja.
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’Escola Mater Salvatoris de Lleida, la utilització del Parc Municipal de
Mollerussa el dia 29 d’octubre de 2021, des de les 13:30 i fins les 16:00h i l’accés als
lavabos de la instal·lació.
Segon. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament posa en manifest que en cas de pluja se’ls
cedirà l’accés a les grades del poliesportiu 11 de Setembre i també posa en manifest que no
es permetrà l’accés a la pista.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.
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Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
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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/2860/2021, de 22 de setembre 2021, 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. Es respectarà el pla sectorial de
prevenció de Covid per a les Escoles.
-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.
-Prohibit fumar en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total 60.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112.

Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Setè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2021/827 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DE LA PISTA MUNICIPAL D’ATLETISME EL
DIA 21 D’OCTUBRE DE 2021 PER PART DE L’INSTITUT LO PLA D’URGELL DE
BELLPUIG. EXPEDIENT 1599- 208-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Magdalena Quer Raves en representació de
l’Institut Lo Pla d’Urgell, en què demana autorització per a poder fer ús de la Pista Municipal
d’Atletisme el dia 21 d’octubre de 2021 des de les 8:00 i fins les 14:30h amb tot l’alumnat
d’ESO i 1r. de Batxillerat (450 alumnes i 50 professors), per dur a terme una jornada
atlètica.
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.
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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’Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, la utilització de la Pista Municipal
d’Atletisme el dia 21 d’octubre de 2021 des de les 8:00 i fins les 14:30h, per a l’activitat
descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



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



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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.
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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/2921/2021, de 29 de 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 la normativa que estigui en vigor el dia
de celebració de l’activitat. S’adjunta protocol per a instal·lacions esportives. Els assistents també
compliran amb el protocol de centres educatius.
-Tenir preventiu d’assistència mèdica.
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es prohibeix fer foc.
-Respectar la normativa de seguretat de les instal·lacions.
-Tenir assegurança R.C.
-Prohibit fumar en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total. 70% de la instal·lació.
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-La responsabilitat de la seguretat i control de l’alumnat recau en el professorat del Centre.
L’Ajuntament en queda exclòs.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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9.

PRP 2021/699 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM.
1538-35-2021

D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. B.C., C. en què demana poder realitzar la
formació que es detalla a continuació:
CURS: SENTIDO Y TRASCENDENCIA EN LA VEJEZ
CALENDARI: 14 I 15 DE SETEMBRE
MODALITAT: EN LÍNIA
ORGANITZAT: FUNDACIÓ LA CAIXA
PREU: 77€
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.
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de 21
de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
)
Primer: Autoritzar la treballadora SRA C.B., C. a realitzar el curs que es detalla:
CURS: SENTIDO Y TRASCENDENCIA EN LA VEJEZ
CALENDARI: 14 I 15 DE SETEMBRE
MODALITAT: EN LÍNIA
ORGANITZAT: FUNDACIÓ LA CAIXA
PREU: 77€
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document
d’assistència que justifiqui la realització de la formació.
Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció.
10.

PRP 2021/821 RECONEIXEMENT TRIENNI 7 T.A., S.
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor de la
Sra. T.A., S., membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI d’aquest
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Ajuntament, en el lloc de treball de comunicació, premsa i protocol, Grup A1, (Ref.
107).
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. T.A., S. que ocupa en la plantilla de personal
municipal el lloc de treball de comunicació, premsa i protocol (Ref. 107), adscrit a
l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal Funcionari
d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup A1 (7è. d’ordre), a partir del dia 2 d’octubre
de 2021 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

11.

PRP 2021/825 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-372-2021

En data 27 de setembre de 2021, el Sra. H., 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 Els Amics.
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, 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.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via
pública, amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Núm. Expedient: 2334-372-2021
Titular peticionari: H., A.
Nom comercial: “Rouisseau Coffe ”
Ubicació: C/ Ramon Viladrich, 4
Metres quadrats: 12 m2
Període autoritzat: d’octubre a desembre 2021
2.- Condicions generals de la llicència:
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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no
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-

podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3. Condicions particulars de la llicència:













El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn,
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol
element.
Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert.
Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai
d’ocupació.
El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu
entorn en correctes condicions de neteja.
L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat.
En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de
serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència.
L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment.
En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no
estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals,
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no
correspon liquidació tributària.
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
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ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
5. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, 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 al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
12.

PRP 2021/826 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
13/2021

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 13/2021, que inclou 3 expedients i que importa la
quantitat 2.159,01 €.
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.
Vista la relació núm. 4/2021 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe,
presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 9 expedients i que
importa la quantitat de 2.983,11 €.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 04/2021.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 04/2021.
Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

13.

PRP 2021/828 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 14/2021.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 14/2021, que inclou 24 expedients i que importa la
quantitat 12.133,06 €.
La Junta de Govern adopta els 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.
14.

PRP 2021/800 SOL·LICITUD DE Mª.D.C. C. G., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 3.305 FILA 3ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per C.G., M. del C., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre el nínxol 3.305 fila 3ª del cementiri municipal, a favor d’ella, que en
l’actualitat va a nom de G.L., C., mare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 3.305 fila 3ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
15.

PRP 2021/801 SOL·LICITUD DE Mª.D.C. R. E., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.696 FILA 2, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per R.E., M. del C. vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 2.696 fila 2ª, del Cementiri Municipal.

Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona, es trobava lliure de drets d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

2.696

R.E., M. del C.

2ª

__

Import __Títol

879,87

7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.

16.

PRP 2021/802 SOL·LICITUD DE G. B. C., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 1.316 FILA 1ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per B.C., G., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 1.316 fila 1ª, del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona, es trobava lliure de drets d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres
ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

1.316

B.C., G.

1ª

__

Import __Títol
53,61

7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
17.

PRP 2021/804 SOL·LICITUD DE F_C., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.510 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per C., F., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre els nínxol núm. 3.510 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

3.510

C., F.

600,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
18.

PRP 2021/806 SOL·LICITUD DE C. P. F., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.790 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per P.F., C., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre els nínxol núm. 2.790 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

2.790

P.F., C.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
19.

PRP 2021/808 SOL·LICITUD DE J.C. F. M., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.010 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per F.M., J.C., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxol núm. 3.010 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

3.010

F.M., J.C.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
20.

PRP 2021/809 SOL·LICITUD DE M. V. V., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.082 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per V.V., M., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxol núm. 3.082 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

3.082

V.V., M.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
21.

PRP 2021/810 SOL·LICITUD DE L. V., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.014 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per V., L., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre els nínxol núm. 3.014 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

3.014

V., L.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
22.

PRP 2021/811 SOL·LICITUD DE P. M. R., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.162 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.R., P., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxol núm. 3.162 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

3.162

M.R., P.

4ª

Import Títol

514,00 7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
23.

PRP 2021/812 SOL·LICITUD DE R.N. C., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.054 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per C., R.N., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxol núm. 3.054 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

3.054

C., R.N.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
24.

PRP 2021/813 SOL·LICITUD DE M. M. P., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.926 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.P., M., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxol núm. 2.926 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

2.926

M.P., M.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
25.

PRP 2021/814 SOL·LICITUD DE S. P. M., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.778 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per P.M., S., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre els nínxol núm. 2.778 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

2.778

P.M., S.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
26.

PRP 2021/815 SOL·LICITUD DE J. S. P., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOLS NÚMS. 2.700 FILA 2ª I 2.701 FILA 3ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per S.P., J. en representació de la seva mare Mercè Palau
Pinent, vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre els nínxols núms. 2.700 fila 2ª
i 2.701 fila 3ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

2.700
2.701

P.P., M.
P.P., M.

879,87 7,39
879,87 7,39

2ª
3ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
27.

PRP 2021/817 SOL·LICITUD DE P. M. D., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.122 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per M.D., P., vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxols núm. 3.122 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relaciona, amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import Títol

3.122

M.D., P.

514,00 7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
28.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
28.1.- PRP 2021/819. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
ARRANJAMENT DE DIVERSES LINIES DE BAIXA TENSIÓ UBICADES EN LA VIA
PÚBLICA. SECTOR CANAL, ZONA ESPORTIVA I ZONA NORD.
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de sanejament i substitució del
cablejat de la via pública en el sector canal, zona esportiva i zona nord que actualment
s’utilitza per l’alimentació d’antenes i elements Smart que l’àrea de Noves Tecnologies té
instal·lat en diferents punts de la ciutat de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
50532400-7 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de
INSTAL·LACIONS GARRALON, S.L.U. amb el CIF B25774506, la qual acredita que disposa de
la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el servei de sanejament i substitució del cablejat que s’utilitza per l’alimentació d’antenes i
elements Smart de les Noves Tecnologies . Simultàniament, autoritzar la despesa derivada
de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC
220210006830.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
INSTAL·LACIONS GARRALON, S.L.U. amb el CIF: B25774506 en els termes que es
descriuen seguidament


La retribució del contracte: 12.100 € (IVA inclòs).
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El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.

La durada de la prestació:
La prestació del servei s’executarà des del dia 13 d’octubre fins al 29 de d’octubre de
2021


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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
28.2.- PRP 2021/823 MODIFICACIÓ SUPÒSIT DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTE
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIÓ
DE
PAPER
PER
A
LES
FOTOCOPIADORES DELS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Exposició de fets:
En la data 22 d’abril de 2021, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor de
subministrament a favor de GRUP OFICENTRE, SCCL, el qual té per objecte l’adquisició de
paper destinat a les fotocopiadores de tots els departaments de l’Ajuntament de Mollerussa..
Atès que l’empresa adjudicatària acredita un canvi de successió que afecta a la relació
comercial que mantenen amb l’Ajuntament de Mollerussa; procedeix la seva successió del
contractista conforme estableix la normativa vigent.
Fonaments de dret:
L’article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, estableix
... en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de
les mateixes, continuarà el contracte amb l’entitat a la qual s’atribueix el contracte, que
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanats del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar, i la solvència exigida a
l’acordar-se a l’adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades
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operacions i, en das de substituir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquelles de l’execució del
contracte. Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l’entitat a la qual s’atribueixi
el contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar la successió del contractista que s’ha posat de manifest en l’acord
d’adjudicació del CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ DE PAPER PER A
LES FOTOCOPIADORES DELS DEPARTAMETNS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
A favor de: ILEROFFICE, SL amb el CIF: B02954873, en els termes i condicions que
figura en el contracte.
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.
28.3.- PRP 2021/841 APROVACIÓ APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES
NÚM. F/2021/295, F/2021/500, F/2021/508, F/2021/549, F/2021/551,
F/2021/553, F/2021/556, F/2021/562, F/2021/569, F/2021/575, F2021/595,
F/2021/597, F/2021/598, F/2021/604, F/2021/610, F/2021/620.
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 294.516,19€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 683

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/610

EXP. 1657-796-2021

25,41 €

INF. 686

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/604

EXP. 1657-790-2021

280,01 €

INF. 687

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/598

EXP. 1657-784-2021

682,77 €

INF. 688

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/597

EXP. 1657-783-2021

3.000,00 €

INF. 689

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/575

EXP. 1657-752-2021

1.971,79 €

INF. 690

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/595

EXP. 1657-781-2021

443,00 €

INF. 691

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/569

EXP. 1657-746-2021

1.034,55 €

INF. 692

DATA 04/10/2021

RELACIÓ F/2021/562

EXP. 1657-739-2021

27.188,02 €

INF. 693

DATA 05/10/2021

RELACIÓ F/2021/556

EXP. 1657-733-2021

107.124,31 €

INF. 694

DATA 05/10/2021

RELACIÓ F/2021/508

EXP. 1657-682-2021

107.042,31 €

INF. 695

DATA 05/10/2021

RELACIÓ F/2021/551

EXP. 1657-726-2021

1.864,51 €

INF. 696

DATA 05/10/2021

RELACIÓ F/2021/553

EXP. 1657-730-2021

48,40 €

INF. 697

DATA 05/10/2021

RELACIÓ F/2021/549

EXP. 1657-724-2021

6.019,75 €
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INF. 698

DATA 05/10/2021

RELACIÓ F/2021/500

EXP. 1657-674-2021

4.317,10 €

INF. 700

DATA 06/10/2021

RELACIÓ F/2021/620

EXP. 1657-806-2021

29.186,26 €

INF. 701

DATA 06/10/2021

RELACIÓ F/2021/556

EXP. 1657-733-2021

53,00 €

INF. 702

DATA 06/10/2021

RELACIÓ F/2021/295

EXP. 1657-419-2021

4.235,00 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de
relacions de factures següents:
F/2021/295

4.235,00 €

F/2021/500

4.317,10 €

F/2021/508

107.042,31 €

F/2021/549

6.019,75 €

F/2021/551

1.864,51 €

F/2021/553

48,40 €

F/2021/556

107.124,31 €

F/2021/556

53,00 €

F/2021/562

27.188,02 €

F/2021/569

1.034,55 €

F/2021/575

1.971,79 €

F/2021/595

443,00 €

F/2021/597

3.000,00 €

F/2021/598

682,77 €

F/2021/604

280,01 €

F/2021/610

25,41 €

F/2021/620

29.186,26 €

294.516,19€

de les

L’import que s’especifica en les relacions
F/2021/500, F/2021/508, F/2021/549,
F/2021/551, F/2021/553, F/2021/556, F/2021/556, F/2021/562, F/2021/569, F/2021/597,
F/2021/598, F/2021/604, són una part de la despesa total de la relació a la que
corresponen.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
28.4.- PRP 2021/842 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
050/2021.
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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 10.468,19€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 703

DATA 07/10/2021

RELACIÓ F/2021/050

EXP. 1657-092-2021

10.468,19 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de
10.468,19 € de les despeses contingudes a les relacions de factures següents:

F/2020/050

10.468,19 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
28.5.- PRP 2021/839 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR MÚSICA AMBIENT I FER CONCERTS ELS DIVENDRES DEL MES D’OCTUBRE 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 i fer concerts els dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre,
de les 19.30h fins a les 23.30h, a la terrassa del seu establiment ubicat a la Pl. Manuel
Bertrand núm. 14.
També demana una gàbia de cadires i sis taules.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 04.10.2021 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 i fer concerts els dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre,
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.
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Complir la RESOLUCIÓ SLT/2921/2021, de 29 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
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-CoV2.
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.
28.6.- PRP 2021/840 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT LA SERRA MOLLERUSSA (FORMACIÓ
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) (EXP. 1374-55-2021)
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut La Serra Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte
del qual és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni
es regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila (Mollerussa), sota de dependència directa del
personal professional adscrit a la Regidora de Cultura.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques
següent:


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



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

C.C., X.
Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa
D’octubre de 2021 al juny del 2022
Els dimecres i divendres (de les 8h a les 14h)
Administrativa
LL.C., E.

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances
previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de
treball.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar a la Sra.
Regidora de Cultura o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel
desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne
proposat.
28.7.- PRP 2021/844 ADHESIÓ AL MANIFEST 2021 DE LA PLATAFORMA CANAL VIU
Vist la comunicació de la Plataforma Canal Viu en el que se’ns demana que ens adherim al
nou manifest de la Plataforma Canal Viu 5è Aniversari.
Atès que la Plataforma Canal Viu en aquests 5 anys des de la seva creació, ha pogut
constatar que tant la societat en general com les institucions, ja siguin locals, comarcals o
provincials, així com la mateixa Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, són
plenament conscients de la importància que tenen els arbres a la Plana d’Urgell,
especialment en indrets tan emblemàtics com les banquetes dels canals, les lleres dels rius,
vorals de camins o també en espais degradats, que amb els arbres, es converteixen en
espais d’alt valor ambiental i també d’esbarjo per la gent del territori.
Atès que en aquests anys s’han dut a terme actuacions de neteja, poda o plantació d’arbres
organitzades per entitats locals amb el suport d’ajuntaments o de la mateixa Casa Canal.
També la Diputació té previst reforestar a curt termini importants trams de banqueta.
Atès que malgrat aquesta sintonia positiva general, totes aquestes actuacions estan
subjectes a una permanent fragilitat. Els arbres no estan protegits d’una manera real. A
vegades són herbicidats, altres talats o esporgats de manera poc respectuosa, i sovint
pateixen reiterats incendis intencionats. Tot plegat fa que es malmetin en uns instants anys
de treball i d’il·lusió de molta gent.
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Atès que les cremes de marges i les herbicidacions causen la pèrdua dels reductes de
vegetació natural, autèntics refugis de vida i biodiversitat en un territori mancat de
vegetació natural.
Atès que per poder avançar cap a una veritable ambientalització del territori, caldria donar
als arbres una protecció real, a l’alçada de la importància que tenen tant a nivell ambiental,
com paisatgístic com de salut cap a les persones.
Atès que demanem als ajuntaments i consells comarcals que d’acord amb els Decrets
47/1988 d’11 de febrer i 120/1989 de 17 d’abril, promoguin la protecció dels arbres i les
arbredes dels respectius municipis o comarques, declarant-los d’interès local o comarcal, o
com a monumentals si és el cas.
Per tot l’exposat, i atès que es considera d’interès municipal, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS::
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa al nou manifest de la Plataforma
Canal Viu 5è Aniversari.
Segon. Comunicar el present Acord a la Plataforma Canal Viu, als efectes oportuns i
facultar l’Alcaldia per a la seva tramitació.
28.8.- PRP 2021/832 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’ARRANJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ.
Vist el Projecte bàsic i d’execució de substitució de la canonada d’arranjament i sanejament
del carrer Urgell i Plaça de l’Estació de Mollerussa, redactat pels Serveis tècnics de
l’Ajuntament de Mollerussa, el qual pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la
quantia de 89.999,99 euros IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix, l’art. 126 del RGLCAP i l’art. 24 del ROAS, i si escau, així com la
documentació addicional que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA DE SANEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ, redactat per
tècnics competents amb un pressupost d’execució per contracta per import de 89.999,99
euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
28.9.- PRP 2021/845 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) (FORMACIÓ
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL) (EXP. 1374-56-2021)
L’Ajuntament de Mollerussa i la Universitat de Lleida (UdL) formalitzaran un Conveni
l’objecte del qual és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest
conveni es regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27
de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà al Servei Municipal d’Acollida de Mollerussa, sota de dependència directa del
personal professional adscrit a la Regidora d’Acció Social.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques
següent:


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



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

S.B., E.
Servei Municipal d’Acollida de Mollerussa
D’octubre de 2021 al desembre del 2021
De dilluns a divendres (de les 8h a les 15.30h)
Treball Social
M.D., X.

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances
previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de
treball.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar a la Sra.
Regidora d’Acció Social o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel
desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne
proposat.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i onze minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, la Secretari acctal., que en dono fe.

