AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 25 de novembre de
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà,
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget,
Sra. Rosalia Carnicé Farré, Dolors Bargalló Vidal i 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 2021/984 ACTES URBANÍSTICS
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació
Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-166-2020
R.M., J.
CANVI DE COBERTA I ADEQUACIÓ PORTA D'ACCÉS A UNA
PORXADA EXISTENT, AL CARRER SANTA CRISTINA 36
MOLLERUSSA (FASE A)
FASE A: 4.203,98 €
CARRER SANTA CRISTINA, 36
4809817CG2140N 0001 IJ

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

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/115/2021
G.LL., S.
RETIRAR SOSTRE EXISTENT. COL·LOCACIÓ DE DUES
DIVISÒRIES DE CATRÓ GUIX. COL·LOCAR DUES PORTES DE
FUTA. PINTAR LES DUES SALES
1.898,30 €
CARRER CIUTAT DE LLEIDA, 4
4710711CG2141S0002KB

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

2410/143/2021
C.D., G.
MODIFICACIÓ DE DIVISORIES DE PLADUR I PINTURA
1.150,00 €
Carrer, Ferran Puig 10, bxs 1
4509812CG2140N0002AK

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

2410/155/2021
P.V., J.M.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
7.156,30 €
GRUP XAVIER MONTSENY 46
4011814CG2141S0001JL

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

2410/190/2021
V.M., L.
INSTAL·LACIÓ DOBLE PORTA EN LOCAL DESTINAT A BAR
1.344,73 €
Carrer NAVARRA, 3
4811308CG2141S0001ZL

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

2410/198/2021
V.F., J.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
6.185,06 €
Carrer Tossal Blanc, 6
3601748CG2130S0001RZ

A)Expedient:

2410/201/2021
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Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

I.C., J.
ENRAJOLAT DE TERRASSA
1.863,93 €
Carrer Del Firal, 11
4515215CG2141S0001TL

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

2410/202/2021
P.S., A.
REFORMA DE CUINA I BANY
14.590,00 €
Carrer Vilanova de Bellpuig, 36
3999105CG2039N0001OM

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

2410/204/2021
M.S., E.
ENRAJOLAR HABITACIÓ
2.086,50 €
Carrer Firal, 6
4414703CG2141S0001HL

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/206/2021
S.C., M.
REFORMA EN GENERAL DE PIS, CUINA, BANY. TAMBÉ ES
RETIRARÀ LA BANYERA I ÉS CANVIARÀ PER UN PLAT DE
DUTXA (SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES)
3.322,00 €
Carrer, FERRAN I PUIG, 28, 3-2
4308708CG2140N0012HW

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

2410/207/2021
C.P GRUP LA FORESTAL D’URGELL
CANVIAR PORTA ENTRADA I RAMPA
4.059,20 €
CARRER LA FORESTAL D'URGELL B, 4
4406712CG2140N

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

2410/209/2021
B.B., S.
REFORMA DE CUINA I BANY
2.814,00 €
Carrer Molí, 32
4707324CG2140N0001XJ
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A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/211/2021
S.P., M.
RETIRAR RAJOLES I ENRAJOLAR TERRASSA
10.050,00 €
Av Negrals, 79
4202204CG2140S0001XW

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

2410/212/2021
V.Q., L.
COL·LOCACIÓ TUB DE RESPIRACIÓ PER HUMITATS
489,00€
Pl Pla d’Urgell, 1 bx
4709901CG2140N0001KJ

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

2410/214/2021
S.E., S.
REPÀS DE TEULAD I CANALERA
200,00€
C/ Raval de la Creu, 2 A
4611313CG2141S0001OL

A)Expedient:
Titular:

2410/221/2021
FERNANDEZ
TALLER
DE
INDUSTRIAL SL
PAVIMENTACIÓ JARDÍ
3.280,00 €
Carrer, TOSSAL BLANCH, 2
3601746CG2140S0001OW

Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

CALDERERIA

Y

MECANICA

***********************************************************
Tercer.- 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.
Quart.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
1.703,94€.
3.

PRP 2021/997 SOL·LICITUD DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ,
EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT DE SANTA
LLÚCIA.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel president de la Delegació de la Cambra de
Comerç que organitzen conjuntament amb Mollerussa Comercial, en què demanen
autorització per a la celebració del Mercat de Santa Llúcia el dia 11 de desembre de 2021 de
les 10.00h a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament.
Simultàniament, demanen 20 carpes, 28 taules, 60 cadires, la col·laboració de la brigada per
la col·locació de les carpes i la instal·lació elèctrica el dia 10 de desembre i el desmuntatge
el dia 12 de desembre.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 26.10.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Delegació de la Cambra de Comerç que organitzen conjuntament
amb Mollerussa Comercial celebració del Mercat de Santa Llúcia el dia 11 de desembre de
2021 de les 10.00h a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament.
Així mateix s’acorda facilitar-los les carpes sol·licitades, 28 taules, 60 cadires, la
col·laboració de la brigada per la col·locació de les carpes i la instal·lació elèctrica el dia 10
de desembre i el desmuntatge el dia 12 de desembre.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:

S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de
Covid-19 que estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats.
Actualment compliment Resolució SLT/3150/2021, 21 d’octubre

Tenir localitzada una farmaciola.

La 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.

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 l’ús que es faci del material facilitat.
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Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
4.

PRP 2021/1002 SOL·LICITUD OMNIUM CULTURAL LLEIDA PONENT, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Omnium Cultural Lleida Ponent, en què
demanen autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el proper dia 27 de
novembre, a les 12.30h, per realitzar-hi una xerrada.
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, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 23.11.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Omnium Cultural Lleida Ponent, la utilització sala d’actes del Centre
Cultural el proper dia 27 de novembre, a les 12.30h, per realitzar-hi una xerrada.
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
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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.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

Compliment RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre i de les futures
modificacions normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19.

Respectar els espais assignats per al públic.

Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel
hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació.

És obligatori l’ús de mascareta.

Fer entrada i sortida de forma esglaonada.

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

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar

Respectar aforament total 199

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
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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.
5.

PRP 2021/971 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1495. EXPEDIENT 2349-47-2021.

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 MARIA FRANCISCA SEGURA MUNUERA 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: 1495.

Ubicació: c/ Josep Tarradelles, 22.

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 2021/982 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
AUTORITZACIÓ PER PODER INSTAL·LAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL
EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2021. PER PART DEL PTT DE MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599- 267-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Yolanda García Martí, en representació del
PTT de Mollerussa , en què demana autorització per instal·lar una parada al mercat setmanal
(zona de l’avinguda del Canal entre l’Escola d’Adults i l’Edifici Sant Jordi), el dia 15 de
desembre de 2021 des de les 10:00 i fins les 13h aproximadament, per a la venda dels
productes elaborats pel propi alumnat, per recaptar diners per la Marató de TV3.
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 al PTT de Mollerussa, la instal·lació d’una parada al mercat setmanal el
dia 15 de desembre 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
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.
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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
-Compliment RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre i de les futures modificacions normatives
que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19.

-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 quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 mts a l’aire
lliure entre no convivents.
-La parada 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 persones.
-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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
7.

PRP 2021/989 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER VISITAR EL MUSEU DE VESTITS DE PAPER I
TAMBÉ PODER FER ÚS DEL PARC MUNICIPAL DE MOLLERUSSA EL DIA 25 DE
MARC DE 2022.
PER PART DE L’ESCOLA JOAN XXIII DE LES BORGES
BLANQUES. EXPEDIENT 1599- 229-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Montserrat Cardil Rio, en representació de
l’Escola Joan XXIII de Les Borges Blanques, en què demana autorització per visitar el Museu
de Vestits de Paper de Mollerussa el dia 25 de març de 2022, amb els alumnes d’educació
infantil P3-P4 i P5. Sol·liciten també poder accedir a les instal·lacions del Parc Municipal des
de les 12:00 i fins les 16:00h i poder utilitzar els lavabos del Pavelló Poliesportiu.
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 Joan XXIII de Les Borges Blanques, la visita al Museu de
Vestits de Paper el dia 25 de març de 2022 i disposar del Parc Municipal de Mollerussa, des
de les 12:00 i fins a les 16:00h. També se’ls autoritza l’accés als lavabos del Pavelló
Poliesportiu.
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 es posa en manifest que
no es permetrà l’accés a la pista per motius de conservació.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______




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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre



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.

Condicions específiques:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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. Actualment RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, 21 d’octubre, 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 d’Ensenyament.
-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
-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 2021/996 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 22 DE DESEMBRE DE 2021 . PER PART DE L’INSTITUT LA SERRA DE
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 261-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Ignasi Serret Palau, en representació de
l’Institut la Serra de Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala del teatre
l’Amistat el dia 22 de desembre de 2021 des de les 09:00 i fins a les 13:00h, per dur a
terme un acte nadalenc amb l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Autoritzar a l’Institut la Serra de Mollerussa, disposar del Teatre l’Amistat el dia 22
de desembre de 2021 des de les 09:00 a les 13:00h, 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.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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
-Compliment RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre i de les futures modificacions normatives
que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19.
-Respectar els espais assignats per al públic.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de
la instal·lació.
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total 500
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112

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

PRP 2021/998 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
AUTORITZACIÓ DE PODER DISPOSAR DE LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL ELS DIES 13, 14, 15 I 16 DE DESEMBRE DE 2021. PER PART DE
L’ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 257-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Miquel Martorell Montuenga, en
representació de l’Escola Les Arrels de Mollerussa, en què demana de poder disposar de la
sala d’actes del Centre Cultural els dies 13, 15 i 16 de desembre de 2021, des de les 15:00 i

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

fins les 16:30h i el dia 14 de desembre de 2021 de 09:00 a 13:00h i de 15:00 a 16:30h, per
dur a terme els assajos del festival de Nadal. També sol·licita els serveis d’un tècnic.
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 Les Arrels de Mollerussa, disposar de la sala d’actes del Centre
Cultural els dies sol·licitats, 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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

jurídiques

contractuals

entre

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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
-Compliment RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre i de les futures modificacions normatives
que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19. Seguir Pla sectorial d’ensenyament.
-Respectar els espais assignats per al públic.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a l’entrada de
la instal·lació.
-És obligatori l’ús de mascareta.
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total 199
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

10.

PRP 2021/981 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DELS PAVELLONS FIRALS EL DIA 4 DE
JUNY DE 2022 . PER PART DE LA COLLA DELS 50 ANYS (COLLA 1971).
EXPEDIENT 1599- 250-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Margarida Marcé Puig, en representació de
la Colla dels 50 anys (colla 1971), en què demana poder disposar dels pavellons firals (Verd,
Pla d’Urgell i 125è aniversari) el dia 4 de juny de 2022, per dur a terme una macro-festa.
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 Colla dels 50 anys (colla 1971), disposar dels pavellons firals el dia 4
de juny de 2022, 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
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col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització
associacions culturals o recreatives, etc...).
d’obligacions

especial

jurídiques

(clubs

esportius,



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

contractuals

entre



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.

Condicions específiques:
CONDICIONANTS
- Compliment Resolució SLT/3150/2021, 21 d’octubre i de les futures modificacions normatives que hi
puguin haver en matèria de control de la Covid-19.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-Compliment Decret 112/2010, de 31 d'agost. pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives.
-Compliment Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures
-Ambulància (activitat musical de +1.000 persones)
-Vigilants i controladors (a concretar nombre segons el PAU i estructura del concert)
-Serveis wc. S’han de llogar per arribar a la ràtio marcada pel Decret 112.
-Escenari que compleixi requisits Decret 112/2010 i codi tècnic accessibilitat.
-Habilitar aparcament i tall de carrers, recomanació feta per Policia Local.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total 3.200
-Deixar lliures totes les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Fer memòria de seguretat i d’activitat, de cara a tenir la informació de l’activitat, ja que és activitat
d’aforament molt alt. (horaris, actuacions, etc...) decret 112
-S’ha de complir la normativa d’instal·lacions elèctriques temporals.
-Prohibida l’entrada a menors 16 anys.
-Prohibida la venda d’alcohol a les persones de 16 i fins 18 anys.
-Prohibit treure begudes alcohòliques a l’exterior dels Pavellons Firals.
-Els materials com cortines, malles o similars seran de material classe 1 UNE EN 13773:2003, amb el
seu corresponent certificat.
-Qualsevol element instal·lat que pugui suposar un risc per al públic ha de ser comunicat a l’Ajuntament
per a la seva valoració.
-L’assegurança de R.C. que cobreixi l’esdeveniment cobrirà de 2.500 i fins a 5.000 persones
d'aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat. Segons Decret 112.
-Les normes de seguretat i procediments en cas d’emergència s’integrarà al que es presenti amb el PAU
en vigor dels Pavellons Firals.
-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.
11.

PRP 2021/988 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 3
DE DESEMBRE DE 2021 . PER PART DE ACUDAM. EXPEDIENT 1599- 273-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Andreu García Jaimejuan, en representació
de ACUDAM, en què demana poder disposar de la Plaça de l’Ajuntament el dia 3 de
desembre de 2021 des de les 10:00h i fins a les 12:00h, per dur a terme el dia Internacional
de les persones amb disCAPACITAT. També demana poder comptar durant el transcurs de
l’acte amb la presència del Sr. Marc Solsona, Alcalde de Mollerussa.
També sol·licita: 1 escenari , 1 equip de so i megafonia

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a ACUDAM, disposar de la Plaça de l’Ajuntament el dia 3 de desembre de
2021 des de les 10:00 i fins a les 13:00h, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

1 escenari

1 Equip de so i megafonia
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.
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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

- Compliment RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, i de les futures modificacions
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19.

-Us obligatori de mascareta quan no es mantingui distància d’1,5 metres
-Es respectarà en la mesura del possible, la distància de seguretat d’1,5 mts entre persones.
-Disposar de gel hidroalcohòlic.

-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.
-Tenir localitzada una farmaciola.
-Pòlissa i rebut RC en vigor
-Aforament 200 persones.
-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-CoV2.
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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.

12.

PRP 2021/977 SOL·LICITUD DE JSC DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per Juan Salvia Carulla en la qual sol·licita pròrroga per la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència de la senyora
Antonia Carulla Castellà.
ANTECEDENTS:
En data 24 de juliol de 2021 va morir la senyora Antonia Carulla Castellà.
En data 17 de novembre de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 24 de juliol de 2022.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a Juan Salvia Carulla per a la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
13.

PRP 2021/999 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 7/2021

Vista la relació número 7/2021, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 6 expedients i que importa la quantitat de 59,00 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
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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.
14.

PRP 2021/1000 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 7/2021

VIA

PÚBLICA

AMB

Vista la relació número 7/2021, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 35 expedients i que importa la quantitat de 1.878,91 €.
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.
15.

PRP 2021/1004 APROVACIÓ DESPESES.
2021/082, 2021/197 i 2021/189.

RELACIÓ

DE

FACTURES

NÚM.

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 7.362,20 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1138

DATA

19/11/2021

RELACIÓ

F/2021/082

EXP.

1657-156-2021

1.358,83 €

INF. 1162

DATA

21/11/2021

RELACIÓ

F/2021/197

EXP.

1657-290-2021

4.664,25 €

INF. 1174

DATA

24/11/2021

RELACIÓ

F/2021/189

EXP.

1657-282-2021

1.339,52 €

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/2021/082
F/2021/189
F/2021/197

1.358,83 €
1.339,52 €
4.664,25 €

7.362,60 euros de les
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L’import que s’especifica en les relacions F/2021/197 i
despesa total de la relació a la que corresponen.

F/2020/189 són una part de la

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

16.

PRP
2021/1005
APROVACIÓ
DESPESES.
NÚM.F/2021/170, F/2021/171, F/2021/201,
F/2021/291, F/2021/405 I F/2021/583.

RELACIÓ
DE
FACTURES
F/2021/240, F/2021/277,

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 65.171,58€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1132

DATA 18/11/2021

RELACIÓ F/2021/240

EXP. 1657-353-2021

31,70 €

INF. 1133

DATA 18/11/2021

RELACIÓ F/2021/405

EXP. 1657-564-2021

315,47 €

INF. 1134

DATA 18/11/2021

RELACIÓ F/2021/583

EXP. 1657-762-2021

23,23 €

INF. 1140

DATA 19/11/2021

RELACIÓ F/2021/170

EXP. 1657-259-2021

60.741,06 €

INF. 1144

DATA 19/11/2021

RELACIÓ F/2021/171

EXP. 1657-271-2021

3.219,22 €

INF. 1154

DATA 17/11/2021

RELACIÓ F/2021/201

EXP. 1657-294-2021

218,40 €

INF. 1171

DATA 24/11/2021

RELACIÓ F/2021/291

EXP. 1657-415-2021

600,24 €

INF. 1173

DATA 24/11/2021

RELACIÓ F/2021/277

EXP. 1657-401-2021

22,26 €

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
65.171,58€.
F/2021/170

60.741,06 €

F/2021/171

3.219,22 €

F/2021/201

218,40 €

F/2021/240

31,70 €

F/2021/277

22,26 €

F/2021/291

600,24 €

F/2021/405

315,47 €

F/2021/583

23,23 €
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L’import que s’especifica en les relacions F/2021/583,
F/2021/240, F/2021/405,
F/2021/201 i F/2021/277 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.
17.

PRP 2021/992 SOL·LICITUD
DE M.E. R. E., AUTORITZACIÓ PER A LA
TRANSLACIÓ DE RESTES DEL NÍNXOL NÚM. 311 FILA 1ª AL 3.492 FILA 2ª, DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Eugenia Romà Ezquer, a fi i efecte de
procedir a la translació de les restes del nínxol núm. 311 fila 1ª al 3.492 fila 2ª, del
Cementiri Municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, 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 la translació de les restes del nínxol núm. 311 fila 1ª al 3.492 fila 2ª, del
Cementiri Municipal.
Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
18.

PRP 2021/993 SOL·LICITUD D’A.R. G. B., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 1.295 FILA 5ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Antonio Robert Gomà Brufau i la seva esposa Maria
Manuela Gallego Culleré, vers l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre els nínxol
núm. 1.295 fila 5ª 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:
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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

1.295

Antonio Robert Gomà Brufau
Maria Manuela Gallego Culleré

5ª

Import
26,92

Títol
7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
19.

PRP 2021/995 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-49-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 14185/2021, de data 19/11/2021, la Sra. Veronica Stolarczyk Okarma sol·licita
targeta de resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

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

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

20.

PRP2021/976 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-49-2021

Examinada la sol·licitud presentada per ABDELLATIF DOUIOUI per a obtenir una targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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: ABDELLATIF DOUIOUI
Núm. targeta: 25137-2021-00043-2387X
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 5/2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
21.

PRP2021/990 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MIXT DE SUBM I SERVEIS:
LLOGUER I INSTAL·LACIÓ PER REFORÇ DE L’ENLLUMENAT DEL CAMP DE
FUTBOL.

L’objecte de la present contractació és el subministrament i instal·lació del muntatge de
projectors en 4 elevadors per donar reforç a l’enllumenat del camp de futbol de Mollerussa
per poder obtenir 900 lux.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt de subministrament i
serveis, d’acord amb allò establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que conté prestacions
corresponents als dos tipus de contractes. L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
45316100-6: “Instalación de equipo de alumbrado exterior” que estableix el Reglament (CE)
Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, conforme allò que disposa
l’informe justificatiu de la necessitat del contracte. El règim jurídic de la preparació i
adjudicació del contracte es determina en funció del caràcter de la prestació principal, i el
dels seus efectes, compliment i extinció es determinaran tenint en compte les normes
aplicables a les diferents prestacions que s’hi fonen, d’acord amb el que disposa l’article
122.2 de la LCSP.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de JAUME
POLO SL amb el CIF B25523929, ha estat la única empresa que ha presentat oferta la qual
s’ha considerat vàlida per part dels Serveis tècnics municipals. L’empresa declara 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, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS que té
per objecte LLOGUER I INSTAL·LACIÓ PER L’AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL
CAMP DE FUTBOL PER LA CELEBRACIÓ DEL PARTIT DE LA COPA DEL REI..
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal. Núm. RC220210012489.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMBMINISTRAMENTS I SERVEIS a favor de
JAUME POLO SL amb el CIF: B25523929 en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 12.493,30 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini de lliurament:
El subministrament i execució del contracte es realitzarà el dia 29 de novembre 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.”

22.

PRP 2021/991 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES PELS
TREBALLS EN LA MILLORA DE LA XARXA DE SERVEIS EN VIA PÚBLICA DE
MOLLERUSSA.

L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres necessàries pels treballs en la
millora de la xarxa de serveis en via pública en diferents carrers de la població de
Mollerussa. Les obres es troben definides en el document tècnic redactat pels Serveis tècnics
municipals, amb un pressupost d’execució per contracta per import de 9.270,11 euros.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte és la CPV-45232200-4 “Obras auxiliares para líneas
de conducción eléctrica” 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 40.000
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. Així mateix, segons allò que disposa l’article
118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres elaborat per l’administració o el projecte tècnic quan sigui procedent
en virtut de la legislació sectorial aplicable.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de Fons.
Efectuades les consultes pertinents, MUNTATGES SAFEL,SL amb el CIF:B25433186 ha estat
l’únic pressupost presentat i ha estat aprovat per part dels Serveis tècnics municipals , atès
que compleix amb les prescripcions tècniques establertes a la documentació tècnica i
sol·licitud. L’empresa declara 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 de tot el que s’ha exposat i 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 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. APROVAR el DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA PELS TREBALLS EN LA MILLORA DE
LA XARXA DE SERVEIS EN VIA PÚBLICA, i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ
MENOR D’OBRES que té per objecte la seva execució. Simultàniament, autoritzar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC
220210012335.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de l’empresa
MUNTATGES SAFEL,SL amb el CIF: B25433186 , en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 8.742,25 € (21% IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini d’execució i supervisió de les obres:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 15 dies.
Els treballs s’hauran d’executar sota la supervisió de la Direcció facultativa, i
s’iniciaran amb l’Acta de comprovació del replantejament, sempre i quan hagi estat
aprovat i notificat el Document de gestió preventiva d’obra.
L’execució de les obres serà certificada per part dels serveis tècnics municipals i
aprovada per l’òrgan municipal competent.



Document de gestió preventiva d’obra (DGPO):
El contractista haurà d’elaborar un Document de gestió preventiva d’obra en el qual
s’analitzin, estudiïn i desenvolupin les mesures de seguretat necessàries pel
desenvolupament dels treballs.



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.
Recepció de les obres:
La recepció de les obres es formalitzarà en una acta on es farà constar que les obres
s'han executat dins del termini fixat en el contracte i d'acord amb el "document tècnic"
aprovat per l'Ajuntament i adjudicat per l'òrgan de contractació

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

23.

PRP 2021/994 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS D’INTERPRETACIÓ ARTÍSTICA PER LA
CONFECCIÓ DE L’ESCENOGRAFIA DELS OBSEQUIS PELS GUANYADORS DEL
CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER DE MOLLERUSSA DE L’ANY 2021.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei del projecte i realització
escenogràfica, confecció de didals i guardons pel concurs nacional de vestits de paper de
Mollerussa de l’any 2021.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò
establert als articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92312200-3
“Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y
otros artistas que trabajan individualmente” establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de
la Comissió de 28 de novembre de 2007. En conseqüència, la preparació i adjudicació del
contracte està sotmesa al règim jurídic establert a la LCSP i els seus efectes, modificació i
extinció al dret privat, d’acord amb allò que disposa l’article 26.2 de la mateixa llei.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
D’acord amb allò establert a l’art. 168.a) 2on de la LCSP, l’adjudicació del contracte a un
empresari determinat és possible en el cas de que aquest tingui per objecte la representació
artística única no integrant del Patrimoni Històric Espanyol.
Vista la proposta de prestació del servei per part de SOLAÇ MOLLERUSSA SCP amb el
CIF:J02665263, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme estableix l’art.
131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de contractació del CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS
D’INTERPRETACIÓ ARTÍSTICA PER LA CONFECCIÓ DE DIDALS I GUARDONS PEL
CONCURS NACIONAL DE VESTITS DE PAPER ANY 2021. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Núm. RC 220210012331.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SOLAÇ
MOLLERUSSA SCP amb el J02665263, en els termes que es descriuen seguidament:



La retribució del contracte: 5.300,00 € (IVA exempt).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini d’execució/durada del contracte:
El servei s’haurà d’executar amb data màxima el 17 de desembre de 2021.
El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a
l’article 29.8 de la LCSP.



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.”
24.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.-

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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:
24.1.- PRP 2021/1008 AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES I USOS PROVISIONALS
CONSISTENTS EN NIVEL·LACIÓ DE LA PARCEL.LA 26 DEL POLÍGON 4
ANTECEDENTS
Amb data 15-02-2021 va tenir entrada al Registre electrònic de l’Ajuntament la sol·licitud
de llicència d’obres menors consistents en “ nivelar la parcela 26 del polígono 4 de Tossal
Blanch. Mollerussa (Lleida),propiedad de Fortune Pig S.L., con referencia catastral
25172A004000260000SP y situada junto a las instal·lacions de Fortune Pig entre la
carretera LV2001 y el camí de l’escorxador”. L’import de les obres es pressuposta en
30.015,49 €.
Amb data 14-10-2021 s’ha emès informe preceptiu i vinculant per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, FAVORABLE sobre la proposta d’aparcament de vehicles situat al
polígon 4, parcel·la 26 (PPU d'activitats - Sèquia del Marqués, SUBd-11), del municipi de
Mollerussa, promoguda per FORTUNE PIG. Establint les següents condicions:
-La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació
alterada al seu estat originari.
-La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també
acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i
les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els
succeeixin.
A més l’eficàcia de l’autorització resta supeditada a la constància registral (Registre de la
Propietat de Lleida) de les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres
provisionals, acceptades expressament pels destinataris.
Tant mateix, s'ha emès informe FAVORABLE per part del Servei Territorial de Carreteres de
la Generalitat respecte a la sol·licitud de la llicència urbanística que s'informa.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta Municipal de data 10 de novembre, respecte de la
realització de les obres citades.
Vist l’informe jurídic favorable del Secretari accidental de l’Ajuntament de Mollerussa de data
24 de novembre.
ACORDS:
Primer. Atorgar Autorització llicència d'obres i usos provisionals consistents en NIVEL·LACIÓ
DE LA PARCEL.LA 26 DEL POLÍGON 4. Sota les següents condicions:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

La constitució de les guaranties necessàries per a asegurar la reposició de la
situación alterada al seu estat originari.
La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també
acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels
usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic
que els succeeixin.

A més l’eficàcia de l’autorització resta supeditada a la constància registral (Registre de la
Propietat de Lleida) de les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres
provisionals, acceptades expressament pels destinataris.
Segon. Aprovar la liquidació tributària segons el següent detall:
Base Imposable:
ICIO 2 %:
Llic. Urb. 1%:
Placa Obres:
TOTAL:

30.015,49 €
600,31 €
300,15 €
11,50 €
911,96 €

Tercer. Notificar aquesta Resolució a l'actual titular, FORTUNE PIG, amb indicació dels
recursos que siguin procedents, i donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals
corresponents.
24.2.- PRP 2021/1014 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE NADAL 2021
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, en què demana
autorització per la utilització de diversos espais i material municipals amb motiu de la
Campanya de Nadal 2021, del dia 26 de novembre de 2021 fins al 5 de gener de 2022,
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 22.11.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial la utilització dels espais i material municipals
per realitzar les activitats de la Campanya de Nadal 2021, en els dies i espais següents:
-

Dia 26 de novembre, de les 18.00h fins a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament,
després de l’encesa des realitzarà l’activitat dels personatges de Disney per a
promocionar la campanya del Nadal.

-

Dia 18 de desembre, de les 16.30h fins a les 19.30h, a la plaça Major, es realitzarà
l’activitat Art Truck amb la col·laboració del Solaç.
S’acorda facilitar-los un punt de llum.

-

Dia 19 de desembre, de les 16.00h fins a les 20.00h, a la plaça Manuel Bertrand, es
realitzarà l’activitat del Caga Tió amb la col·laboració de CIS Àngel Olaran.
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S’acorda facilitar-los un escenari amb dos escales, 10 tanques i un punt de llum.
-

Dia 23 de desembre, de les 16.30h fins a les 19.30h, al carrer Ciutat de Lleida, es
realitzarà l’activitat Art Truck amb la col·laboració del Solaç.
S’acorda facilitar-los un punt de llum.

-

Dia 28 de desembre, de les 17.30h fins a les 18.30h, pels carrers i places de la
ciutat (Pl. Pla d’Urgell, Av. Generalitat, Av. Catalunya, C/Arbeca i places del centre),
es realitzarà l’activitat de Follets de Nadal.

-

Dia 4 de gener, de les 10.00h fins a les 13.30h, al pàrquing del carrer Llorenç Vilaró,
es realitzarà l’activitat d’un inflable.
S’acorda facilitar-los 20 tanques i un punt de llum, col·laboració de la Policia Local en
què el pàrquing estigui lliure de vehicles a partir de les 8h del mati.

Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

Compliment RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, i de les futures
modificacions normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19.

Us obligatori de mascareta quan no es mantingui distància d’1,5 metres

Es respectarà en la mesura del possible, la distància de seguretat d’1,5 mts entre
persones.

Es remarca en l’Annex 1, de la Resolució SLT/3450/2021, de 17 de noviembre, on es
diu “Evitar la interacción física entre els artistes i el públic”, a part de la resta de
mesures d’organització que s’hauran de cumplir per evitar aglomeracions.

Disposar de gel hidroalcohòlic.

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.

En cas d’haver-hi carpes, aquesta 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.

Deixar lliures els recorreguts d’emergència, no es bloquejaran carrers.

En la instal·lació l’inflable s’ha de complir els següents requisits que s’adjunten

La instal·lació elèctrica ha de ser instal·lada amb totes les mesures de seguretat.

En cas d’emergència trucar al 112
CONDICIONS D’EQUIPS DE JOCS INFLABLES

Aquest equip està afectat per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 112/2010,
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives. Estructura no permanent desmuntable en un local o espai de pública
concurrència, assimilat com a fires d’atraccions.

Aportar la homologació per part d’Indústria i/o comerç.
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Complir els requisits de la norma UNE EN 14960:2014. (fabricació, materials,
conservació, instal·lació....)
Presentació dels manuals d’instruccions i les certificacions tècniques específiques
corresponents als muntatges i instal·lacions.
Han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones
usuàries.
Presentar a l’Ajuntament les certificacions tècniques específiques corresponent als
muntatges i a les instal·lacions, que els tècnics dels propietaris han d’efectuar en el
lloc d’emplaçament. En aquestes certificacions s’ha de fer constar que el conjunt de
les instal·lacions funcionen correctament, i els tècnics municipals n’han de verificar
la seguretat exterior i global.
Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d’assegurança
corresponents, amb els capitals determinats per reglament.
Són responsables els organitzadors, explotadors i titulars.
Per a poder funcionar cal l’obtenció prèvia de la llicència municipal corresponent,
amb el compliment dels punts anteriors.

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.
24.3.PRP
2021/912
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
PROJECTE
D’ARRANJAMENT DEL SANJEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ
DE MOLLERUSSA.
Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, subscrita per
la Regidoria de Planificació estratègica i urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa, es va
iniciar l’expedient contractació de les obres esmentades conforme es disposa als articles
28.1 i 116.1 de la LCSP.
En l’expedient de contractació consta l’informe jurídic de la TAG adscrita a la unitat de
Contractació i el Plec de les Clàusules Administratives particulars, tots ells conformats pel
Secretari accidental, d’acord amb allò establert a l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de
març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP, així com el Plec de
prescripcions tècniques particulars, de conformitat amb el que estableix l’art. 124 de la
LCSP.
En la data 27/10/2021 s’ha emès certificat de l’existència de crèdit. Núm. operació:
220210007683.
En la data 25/11/2021 s’ha emès informe favorable núm. 1193/2021 de l’òrgan interventor.
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats i 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 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR la tramitació de l’expedient de contractació del PROJECTE
D’ARRANJAMENT DEL SANJEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ
DE MOLLERUSSA, pel procediment obert simplificat i la tramitació administrativa ordinària.
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions tècniques particulars
que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.
Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació per import de 89.999,99 euros, IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Pressupost base: 74.380,16 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 15.619,83 euros
El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives particulars i Projecte tècnic.
Quart. AUTORITZAR la convocatòria de la licitació pel termini de 20 dies naturals,
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es
clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a
les 13.00 hores del darrer dia hàbil.
Cinquè. CONDICIONAR l’eficàcia de la licitació a la manca de presentació d’al·legacions i/o
reclamacions enfront al Projecte tècnic aprovat inicialment, la qual restarà suspesa fins a la
resolució de les mateixes en el cas de que es presentin.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels
acords adoptats.”
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i trenta-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, la Secretari acctal., que en dono fe.

