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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 29 de desembre de 
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.  
 
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sr. Núria Manyosa Alcaraz 

 

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. PRP2021/1129 ACTES URBANÍSTICS. 
 
De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes 
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació 

determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva 
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i 
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de 
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació 
Estratègica i  d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al 

llistat que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i 
les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.  
 
B)Expedient: 2436-133-2020 

Titular: INALBA, SL 

Descripció:   REFORMA LOCAL EN PLANTA BAIXA 

Pressupost: 27.500 € 

Emplaçament: PLAÇA MANUEL BERTRAND, 11 

Ref. cadastral: 4609211CG2140N0001GJ 

 
B)Expedient: 2436-156-2020 

Titular: M.P., A. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR PER SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTONIQUES 
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Pressupost: 12.443,94 € 

Emplaçament: CARRER SANTA CRISTINA, 37 

Ref. cadastral: 4809924CG2140N0001WJ 

 
B)Expedient: 2436-173-2021 

Titular: S.A., M. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR PER SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTONIQUES 

Pressupost: 16.503, 50€ 

Emplaçament: CARRER ANSELM CLAVE, 5 

Ref. cadastral: 4711232CG2141S0001XL 

 
*************************************************** 
 
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: 3043/14/2021  

Titular: NEDGIA CATALUNYA, S.A 

Descripció:   OBRIR 2 CALES PER L'ANUL·LACIÓ DE L'ESCOMESA VC0008/ 

03.14 I L'OBTURACIÓ TEMPORAL EN L'ESCOMESA VC-

0033/03.14 A INDUSTRIA NUFRI (MOLLERUSA) REF 

GDAC3921110002. 

Pressupost: 250,00 € 

Emplaçament: CALÇADA DEL CAMI PALAU (INDUSTRIA NUFRI) 

Ref. cadastral:  

 

A)Expedient: 2410/215/2021  

Titular: LED'S GO PROJECT SL 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.203,00 € 

Emplaçament: CARRER JOSEP TARRADELLAS, 4 

Ref. cadastral: 5307713CG2150N 

 

A)Expedient: 2410/223/2021  

Titular: G.M., G. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.316,85 € 

Emplaçament: CARRER LLUIS MILLET, 10 

Ref. cadastral: 4902396CG2150N 

 
A)Expedient: 2410/224/2021  

Titular: S.M., F. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.365,57 € 

Emplaçament: CARRER SANT JAUME 2 A 

Ref. cadastral: 4701942CG2140S 
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A)Expedient: 2410/228/2021  

Titular: Q.V., J. 

Descripció:   ENRAJOLAT DE PARET DE CUINA 

Pressupost: 2.128,10 € 

Emplaçament: AVINGUDA DE LA PAU, 34 B, 2 4 

Ref. cadastral: 4907706CG2140N0055XP 

 
A)Expedient: 2410/229/2021  

Titular: C.P CARRER ARBECA, 11 

Descripció:   PAVIMENTACIÓ DE TERRASSA. 

Pressupost: 4.729,02 € 

Emplaçament: CARRER ARBECA, 11 

Ref. cadastral: 4707345CG2140N 

 
 

A)Expedient: 2410/230/2021  

Titular: G.D., J.J. 

Descripció:   PORTA SECCIONAL AMB MOTOR 

Pressupost: 1.100 € 

Emplaçament: AVINGUDA CATALUNYA, 27 

Ref. cadastral: 4908310CG2140N0001RJ 

 

 
A)Expedient: 2410/231/2021  

Titular: ROTEC OBRAS Y REFORMAS TECNICAS S.L. 

Descripció:   CANVI DE MOBILIARI DE CUINA 

Pressupost: 2.699 € 

Emplaçament: CARRER ABAT OLIBA, 7 BX 2 

Ref. cadastral: 5111221CG2151S0018WF  

 
A)Expedient: 2410/231/2021  

Titular: ROTEC OBRAS Y REFORMAS TECNICAS S.L. 

Descripció:   CANVI DE MOBILIARI DE CUINA 

Pressupost: 2.699 € 

Emplaçament: CARRER ABAT OLIBA, 7 BX 2 

Ref. cadastral: 5111221CG2151S0018WF  

 
A)Expedient: 2410/232/2021  

Titular: R., M. 

Descripció:   CANVI DE SANITARIS, ENRAJOLAR CUINA I BANY, I PINTAR 

PIS 

Pressupost: 1.350 € 

Emplaçament: CARRER ONZE DE SETEMBRE 15, 4 2 

Ref. cadastral: 4710713CG2141S0010KW  

 
A)Expedient: 2410/233/2021  

Titular: D.B., C. 

Descripció:   CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA PARTICULAR EN UN 
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HABITATGE UNIFAMILIAR EN FILERA 

Pressupost: 7.911,10 € 

Emplaçament: CARRER DEL TOSSAL BLANCH 37 

Ref. cadastral: 3999111CG2039N0001DM 

 
A)Expedient: 2410/235/2021  

Titular: P.O., T. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVIAR 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 2.262 € 

Emplaçament: CARRER FRANCESC MIR, 2 3 4 

Ref. cadastral: 4408926CG2140N0013PE 

 

A)Expedient: 2410/236/2021  

Titular: PASTELERIA SANT ISIDORI 

Descripció:   IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRASSES I ENRAJOLAR. 

Pressupost: 3.163,93 € 

Emplaçament: CARRER FERRER I BUSQUETS 35 4 

Ref. cadastral: 4611110CG2141S0005QM  

 

A)Expedient: 2410/237/2021  

Titular: C.P., J.A. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: 

SUBSTITUCIÓ D'UNA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 1.450 € 

Emplaçament: CARRER NORD 4 

Ref. cadastral: 5011411CG2151S0001PM  

 
A)Expedient: 2410/240/2021  

Titular: B.Y., Z. 

Descripció:   CANVIAR LES RAJOLES I POSAR UN FALÇ SOSTRE A LA 

CAMBRA DE BANY 

Pressupost: 300 € 

Emplaçament: CARRER DOMÈNEC CARDENAL 1 B 2 2 

Ref. cadastral: 4509423CG2140N0007EM  

 

A)Expedient: 2410/241/2021  

Titular: N.T., D. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVIAR 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 595 € 

Emplaçament: AVINGUDA DEL CANAL 2 C, 2 2 

Ref. cadastral: 4806510CG2140N0007HM  

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

 
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 
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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 
1.811,04€. 

 
3. PRP2021/1099 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: EXECUCIÓ 

DE TRES RESALTS REDUCTORS DE VELOCITAT AL CAMÍ D’ARBECA I AL 

CARRER MIGDIA DE LA POBLACIÓ DE MOLLERUSSA. 
 
L’objecte de la present contractació es l’execució dels treballs d’un pas elevat en la alçada 
del camí d’Arbeca i el carrer Migdia, amb asfalt en calent, segons la normativa 
d’accessibilitat en el Municipi de Mollerussa. 

 
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 45233261-6 “Trabajos de construcción de 
pasos elevados de peatones” 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. 
 
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 ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF A25012386, el qual es considera per part 
de l’òrgan de contractació la única oferta que compleix tots els requisits establerts en la 
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: 
 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte 
L’EXECUCIÓ DE TRES RESALTS REDCUTORS DE VELOCITAT A DOS CARRERS DE LA 
POBLACIÓ DE MOLLERUSSA. Simultàniament,  autoritzar la despesa derivada de 
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l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. 
RC220210014545. 

 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU  amb el CIF: A25012386 en els termes que es 
descriuen seguidament: 
 
La retribució del contracte:  6.996,22 € (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:  
 
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim d’un dia. 
 

 Supervisió de les obres:  

 
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.  
 

 Seguretat i salut en el treball:  
 
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria 
de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent. 
 

 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.” 
 
4. PRP2021/1104 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. GESTIÓ 

DE LES ATRACCIONS D’INFLABLES DINS L’AVENTURA PEL PARC DE NADAL 
2021-2022. 
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L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de gestió de les atraccions 
d’inflables dins de l’aventura del parc de Nadal 2021-2022 a Mollerussa. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
92331000-2 “Servicios de parques de atracciones” que estableix el Reglament (CE) Núm. 
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 

els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de CURTO 

PLA, JORDI amb el CIF 52602401K, la qual 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, la Junta de Govern, en desplegament de les 

facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
SERVEIS DE GESTIÓ D’ ATRACCIONS D’INFLABLES DINS L’AVENTURA PEL PARC DE 
NADAL 2021-2022. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del 
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210014549.  
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de C.P., J. amb el 

CIF: xxxxxxxxx  en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 Serveis i atraccions incloses:  

 

INFLABLES 10 UNITATS  

 
 La retribució del contracte:  7.260,00 € (21% IVA inclòs). 

 

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

 
 La durada de la prestació:   
  

La durada de la prestació del servei serà del 26/12/2021 fins el 04/01/2022 
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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.” 
 
5. PRP2021/1124 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: EXECUCIÓ 

PAVIMENT DE FORMIGÓ AL PÀRQUING PISTA AUTOCROSS DE LA SERRA DE 

MOLLERUSSA. 
 
L’objecte de la present contractació es l’execució de les obres d’excavació i compactació de 
terreny i  execució d’una base de regularització, amb la finalitat per a realitzar un paviment 
de formigó per habilitar un pàrquing a la pista d’autocros de la Serra de Mollerussa. 

 
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  CPC 45233200-1 “Trabajos diversos de 
pavimentación” 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. 
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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 SIMÓ 
FARNELL, SL amb el CIF B25035296, el qual es considera per part de l’òrgan de contractació 
la millor oferta en termes de qualitat-preu. 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 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i 
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte 
l’EXCECUCIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ AL PÀRQUING DE LA PISTA D’AUTOCROSS 
DE LA SERRA DE MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de 
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. RC Núm. 
220210016085. 
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de SIMÓ FARNELL, SL  
amb el CIF: B25035296, en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 La retribució del contracte:  7.693,95 € (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:  
 
Els treballs s’hauran d’executar en 5 dies. 
 
 

 Supervisió de les obres:  
 

Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.  
 

 Seguretat i salut en el treball:  
 
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria 
de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent. 
 

 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:   
 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 

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.” 
 

6. PRP2021/1127 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: GESTIÓ 
I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. 
ANUALITAT 2022. 

 

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió i seguiment de les 
informacions que sobre Mollerussa apareixen en els mitjans de comunicació en tots els 
formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes socials).  

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una 

activitat que li correspon el codi CPV  75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 

amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 

els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent”. 
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de  My News 
SL amb el CIF B60834645 el qual es considera per part de l’òrgan de contractació la millor 

oferta en termes de qualitat-preu. 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, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE MENOR del 
SERVEI que té per objecte SERVEI DE GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ PRESTAT “MY NEWS”. ANUALITAT 2022. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa My 

News, SL amb el CIF B60834645, d’acord amb els termes següents: 

 
 La retribució del contracte:  5.723,30 € ( 21 % IVA inclòs). 

 

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

 
 
 Durada del contracte:  

 
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 
01.01.2022 al 31.12.2022. 

 
 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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 

suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en 
l’exercici pressupostari 2022. 

Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació 
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar-lo. 
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Cinquè. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

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

7. PRP2021/1128 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 

SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE 
NOTÍCIES. ANUALITAT 2022. 

 
L’objecte del present contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos 
escrits d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i 
imatges qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalana de Notícies durant l’anualitat 

2022. 
 
El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a) 
segon paràgraf, estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte 
la subscripció de revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la 

seva preparació i adjudicació es regeix per allò establert al Llibre Primer i al Llibre Segon de 
la LCSP. Pel que fa referència als seus efectes i extinció, li seran d’aplicació les normes de 
dret privat, excepte allò establert als articles de l’esmentada llei relatius a les condicions 
especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels contractes, que els 
serà d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb 

allò disposat a l’art. 26.2 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.  

L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 

s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 

els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent”. 
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de  
INTRACATALONIA SA- Agencia Catalana de Noticies- amb el CIF A61844411 el qual es 

considera per part de l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. 
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, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE MENOR del 
SERVEI que té per objecte SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE NOTÍCIES. ANUALITAT 2022.  
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb 
el CIF A-61844411 d’acord amb els termes següents que es descriuen seguidament: 

 

 La retribució del contracte:  551,03 € (21 %IVA inclòs). 
 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la 
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan 
competent.  

 
 

 La durada de la prestació:  
 
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: 
01.01.2022 fins al 31.12.2022. 

 

 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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 

suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en 
l’exercici pressupostari 2022. 

Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació 
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar-lo. 
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Cinquè. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 

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

 

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

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

8.1. PRP_2021/1132 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE 
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA. EL PLA D’URGELLTV.CAT ANUALITAT 2022. 

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat, 

així com la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, 

social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2022. 

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

75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 

seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 

els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 

tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 
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amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent”. 

Vista la proposta de prestació del servei per import de 2.080 euros IVA exclòs presentada 

per part de GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, SLU, amb CIF B25626813, propietària de la web El 
Pla d’UrgellTV.cat, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació 
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte, conforme requereix 
l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 

facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE MENOR del 
SERVEI que té per objecte la PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS 

SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI 
DE MOLLERUSSA AL WEB PLA URGELL TV. ANUALITAT 2022. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de GESTIÓ 
PUBLICITAT SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents: 

1. Objecte del contracte: 

 
L’objecte del contracte conté les següents prestacions: 
 

1. Inserció de publicitat al Web “El Pla d’UrgellTV.Cat" . 
2. Confecció de vídeos informatius de 60’ de notícies sobre l’actualitat política, cultural, 

social o esportiva del municipi de Mollerussa. 
3. Entrevistes de text i foto. 
4. Entrevista de vídeo de 15’. 

 

2. Retribució del servei:  

El cost de la prestació del servei ascendeix a la quantia de 2.516,80 € (21% IVA inclòs)  
 

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

3. Durada del contracte:  
 
Les prestacions objecte del contracte es duran a terme durant el següent període: de 

l’01.01.2022 al 31.12.2022. 
 
 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  
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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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en 

l’exercici pressupostari 2022. 

Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació 
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar-lo. 

 

Cinquè. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 
 

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

8.2 PRP 2021/1102_ APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 01 OBRES 

D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES  TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA DE 
LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA. 

 
Atès que s’estan executant les obres d’adequació  de deficiències tècniques i energètiques 

de la piscina coberta per part de l’empresa contractista Refrigeració Miquel Garcia, S.L. 
 
Atès que en data 05 de novembre de 2021, el contractista aporta la certificació número 01, 
aprovada pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte superior tècnic  
municipal, amb un import a abonar de 17.488,25 € IVA inclòs corresponent al cicle de 
facturació del mes d’octubre de 2021.  

Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o 
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 
22/11/2021, atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la 
inversió, conforme requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.  

Vist l’informe favorable de la Intervenció 1768/2021 de data 29/12/2021. 

Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic en relació a la forma de pagament dels contractes. 
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de 
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa 

l’adopció del següent ACORD: 

Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 01 de les OBRES D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES 
TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA  DE LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA, 
per un import de 17.488,25 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal. 

Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals 
pertinents, i donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 

8.3. PRP 2021/1120_ APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 02 OBRES 

D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES  TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA DE 
LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA. 

 
Atès que s’estan executant les obres d’adequació  de deficiències tècniques i energètiques 
de la piscina coberta per part de l’empresa contractista Refrigeració Miquel Garcia, S.L. 

 
Atès que en data 05 de desembre de 2021, el contractista aporta la certificació número 02, 
aprovada pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte superior tècnic  
municipal, amb un import a abonar de 50.746,48 € IVA inclòs corresponent al cicle de 
facturació del mes de novembre de 2021.  

Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o 
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 
20/12/2021, atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la 

inversió, conforme requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.  

Vist l’informe favorable de la Intervenció 1769/2021 de data 29/12/2021. 

Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic en relació a la forma de pagament dels contractes. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de 
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa 
l’adopció del següent ACORD: 

Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 02 de les OBRES D’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES 
TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES A LA PISCINA  DE LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA, 
per un import de 50.746,48 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal. 

Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals 
pertinents, i donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 

8.4 PRP_2021/1106 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. 
COORDINACIÓ I MONITORATGE DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABES 
DINS L’AVENTURA PEL PARC DE NADAL 2021-2022. 
 

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de coordinació i monitoratge 
de les atraccions mecàniques i inflables dins de l’aventura del parc de Nadal 2021-2022 a 
Mollerussa. 
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 

establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
92331000-2 “Servicios de parques de atracciones” que estableix el Reglament (CE) Núm. 
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 

euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 

contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  
 

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació 
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa 
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.  
 
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de LLEURE 
QUALIA SCCL amb el CIF F25850421, la qual 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, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEIS DE COORDINACIÓ I 
MONITORATGE DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS L’AVENTURA 
PEL PARC DE NADAL 2021-2022. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de 
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 
220210017805. 
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de LLEURE 
QUALIA SCCL  amb el CIF: F25850421 en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 Serveis inclosos:  

 

 Coordinador/a: horari de 15:30h a 21:00h del 26 desembre al 4 de gener. Dia 22 

i 23 desembre formació inicial 3h cada dia amb responsables Ajuntament. 

 Monitor/a: 26 al 4 gener ininterromput, de 16h a 20:30h, el dia 31 de 16h a 20h i l'1 

de 17h a 20:30h. Dia 23 reunió amb responsable Ajuntament a les 12h, 1h de 

reunió de coordinació. 

 Formació de riscos laborals. 

 Coordinació i comunicació amb representants de l’Aventura del Nadal 

 Contractació sota conveni de lleure i seguretat social del monitor. 

 Assegurança monitoratge. 
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 Substitució en cas de baixa. 

 
 La retribució del contracte:  14.645,54 € (21% IVA inclòs). 

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

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

La durada de la prestació del servei serà del 26/12/2021 fins el 04/01/2022. 
 

Concepte Dates Total hores 

1 Coordinador/a 22 desembre al 4 de gener 61h 

15 Monitor/a 26 desembre al 4 de gener 45h 

 
 

 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.” 
 
8.5 PRP_2021/1103 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. GESTIÓ 
DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES DINS L’AVENTURA PEL PARC DE NADAL 2021-

2022. 
 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de gestió de les atraccions 

mecàniques dins de l’aventura del parc de Nadal 2021-2022 a Mollerussa. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
92331000-2 “Servicios de parques de atracciones” que estableix el Reglament (CE) Núm. 
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 

seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació pressupostària suficient 

per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat certificada per part de la Intervenció de 

fons.  

 

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de FLORES 
DÍAZ, GLÒRIA amb el CIF 43745066D, la qual 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, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
SERVEIS DE GESTIÓ D’ ATRACCIONS MECÀNIQUES DINS L’AVENTURA PEL PARC DE 
NADAL 2021-2022. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del 
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210017821. 

 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de F.D., G. amb el 
CIF: xxxxxxxxx en els termes que es descriuen seguidament: 
 
 Serveis i atraccions incloses:  

 

LLITS ELÀCTICS 8 UNITATS / SENSE MONITOR 

CHIQUIPARK 2 PLANTES/ 1 MONITOR 

TOROS MECÀNICS 4 UNITATS AMB PLATAFORMA/ 1 MONITOR 

MINI ESCALEXTRIC VARIS COTXES EN PISTA 

JUMPING 4 LLITS/ 1 MONITOR 

 
 
 La retribució del contracte:  12.100,00 € ( 21% IVA inclòs). 

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

competent.  
 
 La durada de la prestació:   
  

La durada de la prestació del servei serà del 26/12/2021 fins el 04/01/2022 
 
 Pròrroga del contracte i revisió de preus:  
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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.” 
 
8.6 PRP 2021/1131 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE 

L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA. MOLLERUSSA TV. ANUALITAT 2022. 

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat, 

així com la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, 

social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2022. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el 
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, 
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi 

els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen 
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.  

 
L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 



                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

 
La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent”. 
 

Vista la proposta de prestació del servei per import de 6.000,00 euros IVA exclòs presentada 

per part de Mollerussa Audiovisuals, SL propietària de la plataforma de “Mollerussa 
Televisió” –www.mollerussa.tv- a través de la qual es possible l’emissió de vídeos notícia, 
reportatges i publicitat. Atès que l’empresa declara que disposa de la capacitat d’obrar i de 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació 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 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE MENOR del 
SERVEI que té per objecte la PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS 

INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA 
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA A LA PLATAFORMA MOLLERUSSA TV. ANUALITAT 
2022. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MOLLERUSSA 

AUDIOVISUALS, SL amb el CIF B25799222 d’acord amb els termes següents: 
 

 
1. Objecte del contracte: 
 
L’objecte del contracte conté les següents prestacions: 

5. Inserció de publicitat a la plataforma “Mollerussa Televisió" -www.mollerussa.tv 
6. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva 

del municipi de Mollerussa. 

7. Distribució dels vídeos informatius a través de la Xarxa de Televisions Locals de 
Catalunya. 

4.  Entrega a la finalització de la vigència del contracte d’una còpia en digital de tot el   

material enregistrat on participi l’Ajuntament de Mollerussa, així com qualsevol 

editat o brut que demani aquest. 

 

2. Retribució del servei:  

 
El cost de la prestació serà a raó de 7.260,00 € (21 %IVA inclòs) 
 

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

 
 La durada de la prestació:  

http://www.mollerussa.tv-/
http://www.mollerussa.tv-/
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Les prestacions objecte del contracte es duran a terme en el període següent: de 

l’01.01.2022 al 31.12.2022. 
 
 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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en 
l’exercici pressupostari 2022. 

 
Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació 
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar-lo. 
 

Cinquè. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 
 

Sisè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 

 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
8.7 PRP. 2021/1133 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: 
PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE 
L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE 

MOLLERUSSA. TELEVISIÓ PONENT. ANUALITAT 2022. 

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat, 

així com la producció i distribució de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, 

social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2022. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò 
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 
75130000-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007. 
 

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de 
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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.  

L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 

administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 

amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent”. 

Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei 
per import de 1.000 euros IVA inclòs, per part de MEDIAPONENT, SL amb CIF B25818378 

propietària de la web “Televisió Ponent” –www.teleponent.cat- a través de la qual es 
possible l’emissió de vídeos notícia, reportatges i publicitat. 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, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. AUTORITZAR la contractació administrativa AVANÇADA del CONTRACTE MENOR del 
SERVEI que té per objecte PUBLICITAT, PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS 
INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA 

DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA AL WEB “TELEVISIÓ PONENT”. ANUALITAT 2022 .  
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MEDIAPONENT, 
SL amb el CIF: B25818378 d’acord amb els termes següents: 
 
1. Objecte del contracte: 
 

L’objecte del contracte conté les següents prestacions: 
8. Inserció de publicitat a la plataforma “Televisió Ponent" -www.teleponent.cat-  
9. Publicació de notes de premsa més importants incloses les de l’acn amb suport 

audiovisual 
10. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva 

del municipi de Mollerussa els quals anirien enllaçats en l’espai web municipal de 

manera permanent. 
 

2. Retribució del servei:  

El cost de la prestació 1.000,00 € (21% IVA inclòs).  
 

http://www.teleponent.cat/
http://www.mollerussa.tv-/
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El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per part de l’òrgan 
competent.  

 
3. Durada:  
 
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2022 al 31.12.2022. 
 
 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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en 
l’exercici pressupostari 2022. 

Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació 

del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar-lo. 

 

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

informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 
 
Sisè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 

serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
 
8.8 PRP. 2021/1130 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT: ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE 
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 
2022. 

 
L’objecte dels contractes és la utilització publicitària d’unitats d’espai en diversos mitjans de 
comunicació escrits, electrònics, orals i audiovisuals, per realitzar accions de promoció 

institucional de l’Ajuntament de Mollerussa durant l’anualitat 2022. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord 
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 

Sector Públic (LCSP). La codificació CPV del contracte és la 79341000-6 que estableix el 
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007. 
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 

euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió d’un informe per part de 
l’òrgan de contractació 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.  
 

L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser 

tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document 
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, 
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits 
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”. 

La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de 
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…), 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent”. 

Vistos els pressupostos presentats per les empreses i atès que aquestes declaren que 
disposen de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a realitzar la 
prestació objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.  
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 

proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA AVANÇADA del SUBMINISTRAMENT 

D’ESPAIS PUBLICITARIS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 

DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2022.  

 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE ELS CONTRACTES MENORD DE SUBMINISTRAMENT 
esmentats en els termes següents: 
 
Mitjans escrits: 
 
 Adjudicatari: Diari “La Mañana” 
 Preu del contracte: 8.944,25 € (21 %IVA inclòs). 

 
 Adjudicatari: Diari “El Segre” 
 Preu del contracte: 11.162,25 € (21 % IVA inclòs). 

 
 Adjudicatari: Comarques Ponent 
 Preu del contracte: 8.476,77 € ( 21% IVA inclòs). 
 

Mitjans electrònics: 
 
 Adjudicatari: Territoris.cat 
 Preu del contracte: 5.198,00 € (21 %IVA inclòs) 
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 Adjudicatari: Lleida.com 

 Preu del contracte: 278,30 € (21 %IVA inclòs). 
 
Mitjans orals: 
 
 Adjudicatari: Ràdio U-A-1 
 Preu del contracte: 1.625,03 € (21 % IVA inclòs). 
 

 Adjudicatari: Ràdio RAC 1/RAC 105 

 Preu del contracte: 1.742,40 € (21 % IVA inclòs). 
 
Mitjans audiovisuals: 
 
 Adjudicatari: Lleida Televisió 
 Preu del contracte: 3.397,68 € (21 % IVA inclòs). 

  
 Adjudicatari: Programa de Tv on line “Igual que jo” 
 Preu del contracte: 798,60 € (21 % IVA inclòs). 
 

 
 El termini d’execució:  

 
El termini d’execució dels contractes s’estableix des de l’01.01.2022 al 31.12.2022. 
 

 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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en 
l’exercici pressupostari 2022. 

Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació 

del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar-lo. 
 

Cinquè. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la 
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP. 
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Sisè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP. 

 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als 
serveis municipals competents als efectes oportuns.” 
 
8.9 PRP 2021/1137 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 01 SERVEI 
PALETERIA PER LES ACTUACIONS DEL GRUP SANT ISIDORI. 

Atès que s’estan executant les obres del servei de paleteria per les actuacions del grup Sant 

Isidori per part de l’empresa contractista C.P., S. 
 
Atès que en data 7 de d’octubre de 2021, el contractista aporta la certificació número 01, 
aprovada pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte superior tècnic  
municipal, amb un import a abonar de 14.383,17 € IVA inclòs corresponent al cicle de 

facturació del d’octubre de 2021.  

Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o 
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 
20/12/2021, atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la 

inversió, conforme requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.  

Vist l’informe favorable de la Intervenció 1772/2021 de data 29/12/2021. 

Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic en relació a la forma de pagament dels contractes. 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de 
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa 
l’adopció del següent ACORD: 

Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 01 de les SERVEI PALETERIA PER LES ACTUACIONS 
DEL GRUP SANT ISIDORI, per un import de 14.383,17 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent 
pressupost municipal. 

Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals 
pertinents, i donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 

8.10 PRP 2021/1131 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL 

SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE 

MOLLERUSSA. 

 
Antecedents de fet: 

 
I. Per mitjà de la RESOL 2021/1735 de data 17 de setembre, es va aprovar l’expedient de 
contractació del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE 
MOLLERUSSA, mitjançant el procediment obert i la tramitació administrativa ordinària amb 
pluralitat de criteris d’adjudicació.  
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II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa en la 
data 20/09/2021, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el 

termini de 15 dies naturals perquè els licitadors presentessin les seves propostes.  
 
III. Per mitjà de la RESOL 2021/1836, de data 26 de setembre, es va aprovar la modificació 
del plec de prescripcions tècniques, per la qual cosa es van retrotreure les actuacions 
publicant-se una segona convocatòria al perfil del contractant en la data 27/09/2021 i 
establint-se un nou termini de 15 dies naturals per a la presentació de pliques. Durant el 
termini establert, el qual va finalitzar el dia 13/10/2021, es van presentar les següents 

ofertes segons certificat de l’eina Sobre Digital: 

 
Empresa               Registre d’entrada     Data d’entrada     Hora d’entrada__ 
DAIR INGENIEROS, SL               2021-12050                07/10/2011        13:35:00 
ECOESTUDI SIMA, SLP     2021-12254                13/10/2021      10:21:00 
AIE MULTICRITERI-MCRIT          2021-12265                13/10/2021        10:05:00 
 

IV. En la data 15/10/2021, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter no 
públic, per tal de procedir a l’obertura dels SOBRES DIGITALS A i qualificar la documentació 
administrativa de les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar 
l’admissió de totes les propostes presentades, atès que totes elles acreditaven el 
compliment dels requisits previs per a contractar amb l’administració assenyalats a l’article 
140.1 de la LCSP. Posteriorment, la Mesa va procedir a l’obertura dels SOBRES DIGIALS B 

que contenen la documentació ponderable mitjançant judici de valor i finalitzades les 
actuacions va lliurar la documentació al Comitè d’experts, als efectes de verificar que les 
ofertes complien amb les especificacions tècniques i la seva valoració posterior conforme els 
criteris i subcriteris sotmesos a judici de valor establerts al PCAP i PPT. 
 

V. En la data 10/11/2021, la Mesa de contractació es va reunir novament i vist l’informe de 
valoració de la documentació avaluable mitjançant judici de valor de data 16/11/2021, va 

procedir a l’obertura dels SOBRES DIGITALS C que contenen la documentació ponderable de 
forma automàtica, i a sol·licitar als serveis tècnics un nou informe de valoració de la 
mateixa. 
 
VI. En la data 17/11/2021, la Mesa de contractació es va reunir novament en sessió de 
caràcter intern i va donar lectura a l’informe de valoració de la documentació ponderable de 
forma automàtica, el qual va ratificar, i va classificar les ofertes per ordre de puntuació 

decreixent, d’acord amb allò establert a la clàusula 29 del PCAP i l’art. 150.1 de la LCSP, en 
els termes següents: 
 

 PUNTUACIÓ TOTAL ORDRE 

DAIR INGENIEROS, SL 49,82 2 

ECOESTUDI SIMA, SLP 49,50 3 

AIE MULTICRITERI-MCRIT 83,64 1 

 

Així mateix, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació que efectués l’adjudicació del contracte a favor de la proposta presentada per 
l’empresa AIE MULTICRITERI-MCRIT, per considerar-la la millor oferta en termes de 
qualitat-preu, previ requeriment de la documentació acreditativa del compliment dels 

requisits previs per contractar amb l’administració establerts al PCAP. Per mitjà de la 
plataforma de contractació pública, els serveis adscrits a la unitat de contractació van 
requerir el mateix dia a l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària del contracte, 
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per a la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs 
(clàusules 24 i 25 del PCAP), la qual ha tingut entrada en la data 29/11/2021 - NRE 

2021/14565, constatant-se per part dels serveis municipals competents el compliment 
adequat del requeriment efectuat. 
 
VII. En la data 30/11/2021 es va emetre informe favorable de la TAG responsable de la 
unitat de contractació. 
 
VIII. En la data 29/12/2021 s’ha emès informe favorable núm. 1770/2021 de l’òrgan 

interventor. 

 
Fonaments de dret: 

La clàusula 30 del PCAP estableix que un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan 
de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini no superior a 5 dies hàbils a 

favor del licitador proposat com a adjudicatari i en qualsevol cas, en el termini màxim d’un 
mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de proposicions. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE 

MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE MOLLERUSSA, a favor de l’empresa licitadora 

AIE MULTICRITERI-MCRIT, en els termes següents: 

Proposta econòmica 21.250,02 euros IVA inclòs 

 

Millores Descripció  

Millora a) 
 

Estudi per a la implantació d’un 
servei d’autobús urbà/inter_urbà 

Millora b) 

 

Ampliació de l’enquesta de 

mobilitat quotidiana (EMQ) als 
municipis conurbats 

 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva a càrrec de l’aplicació 
pressupostaria 10 1522 2120010 ESTUDIS I TREBALLS Pla de Mobilitat dels exercicis que tot 

seguit es relacionen:  
 

Anualitat 2022 Fase 1 3 mesos 20%  4.250,01 € (IVA inclòs) 

 Fase 2 3 mesos 20%  4.250,01 € (IVA inclòs) 

 Fase 3 2 mesos 10%  2.125,00 € (IVA inclòs) 

 Fase 4 4 mesos 20%  4.250,00 € (IVA inclòs) 

Anualitat 2023 Fase 5 3 mesos 10%  2.125,00 € (IVA inclòs) 

 Fase 6 3 mesos 20%  4.250,00 € (IVA inclòs) 

 
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que 
han participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i 
publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies, indicant 
el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  
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Tercer. FORMALITZAR el contracte adjudicat en document administratiu en el termini no 
superior als quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que es realitzi la notificació de 

la resolució d’adjudicació a tots els licitadors que han participat en el procediment, per la 
qual cosa serà requerit a l’efecte, sense poder-se iniciar l’execució del contracte sense la 
prèvia formalització, conforme allò que estableix l’article 153.6 de la LCSP. 

 

Quart. ACCEPTAR que la garantia definitiva corresponent al cinc per cent de l'import 
d'adjudicació, IVA exclòs es constituirà mitjançant la modalitat de retenció del preu, 
d'acord amb allò que estableix l'article 108.2 de la LCSP. 

Cinquè. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents 

documents administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu 
perfeccionament, al Perfil del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò 
establert a l’article 154.1 de la LCSP”. 
 
 
8.11 PRP2021/1138 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES 
  
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 125.019,12€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 

  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 1742 DATA 28/12/2021 RELACIÓ F/2021/706 EXP.  1657-917-2021 301,29 €   

INF. 1743 DATA 28/12/2021 RELACIÓ F/2021/706 EXP.  1657-917-2021 2.660,44 €   

INF. 1757 DATA 29/12/2021 RELACIÓ F/2021/717 EXP.  1657-941-2021 389,15 €   

INF. 1758 DATA 29/12/2021 RELACIÓ F/2021/717 EXP.  1657-941-2021 22.165,35 €   

INF. 1761 DATA 29/12/2021 RELACIÓ F/2021/741 EXP.  1657-965-2021 24,20 €   

INF. 1766 DATA 29/12/2021 RELACIÓ F/2021/724 EXP.  1657-948-2021 1.521,14 €   

INF. 1768 DATA 29/12/2021 RELACIÓ F/2021/718 EXP.  1657-942-2021 17.488,25 €   

INF. 1769 DATA 29/12/2021 RELACIÓ F/2021/718 EXP.  1657-942-2021 50.746,48 €  
 INF. 1771 DATA 29/12/2021 RELACIÓ F/2021/748 EXP.  1657-971-2021 29.722,82 €  
  

 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  125.019,12 euros de les 

relacions de factures següents: 
  

F/2021/741   24,20 €  

F/2021/706   301,29 €  

F/2021/717   389,15 €  

F/2021/724   1.521,14 €  
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F/2021/706   2.660,44 €  

F/2021/718   17.488,25 €  

F/2021/717   22.165,35 €  

F/2021/748   29.722,82 €  

F/2021/718   50.746,48 €  
 
L’import que s’especifica en les relacions F/2021/741, F/2021/706, F/2021/717, 

F/2021/724, F/2021/717,  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.  
 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, per Ordre 

del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà 
signada pel Sr. President juntament amb mi, la Secretària acctal., que en dono fe. 
 
 


