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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 10 de febrer de 2022. A la 
Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la 
Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé Cirés, amb 
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. 
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 

Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.  
 
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 
 

Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió anterior a tots els membres 
de la junta. 
 
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida s’aprova per 

unanimitat dels presents.  
 
 
2. PRP 2022/103 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: 2436-3-2022 

Titular: ORTIZ I SIMÓ ASSESORS, SL 

Descripció:   ADEQUACIÓ INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL 

Pressupost: 48.374,19 € 

Emplaçament: AVINGUDA CANAL 1 E 

Ref. cadastral: 4805407CG2140N0017FU 

  

  

B)Expedient: 2436-8-2022 

Titular: V.B., O. 

Descripció:   REFORMA MAGATZEM EXISTENT PER OBERTURA CENTRE DE 

FISIOTERÀPIA 

Pressupost: 22.050,00 € 
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Emplaçament: C/ MOLI, 52 

Ref. cadastral: 4806501CG2140N0001WJ 

  

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

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: 2410-8-2022 

Titular: S.U., J. 

Descripció:   MOURE UN TABIC DE SEPARACIÓ DE HABITACIÓ PER FER LA 

MATEIXA MÉS GRAN 

Pressupost: 975,00 € 

Emplaçament: AV. DE LA PAU 26, 4 B 

Ref. cadastral: 5007305CG2150N0013YU 

 
 
A)Expedient: 2410-9-2022 

Titular: M.S., F.J. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVIAR 

UNA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 3.000,00 € 

Emplaçament: C/ MIGDIA, 6 

Ref. cadastral: 4804206CG2140S0001WW 

 
 
A)Expedient: 2410-11-2022 

Titular: E.N., R. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVIAR 

UNA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 480,00 € 

Emplaçament: AVINGUDA JAUME I 23 4 1     

Ref. cadastral: URBANA 3909401CG2130N0040LJ 

 
 

*********************************************************** 
 
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis 

existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no 
relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les mesures 

adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres, en 
virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre 
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, 
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la 

transició a una nova normalitat.  
 
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es disposa 
en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 2.150,23€. 
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3. PRP 2022/111 CANVI DE NOM LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 2436-5-2021 ATORGADA A 

FAVOR DE COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL (RECTIFICACIÓ 
D’ERROR MATERIAL). 

 

En data 21.01.2022 (Registre d’entrada 2022/959),la COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS 
D’URGELL va sol·licitar a l’Ajuntament un permís d’obres per  “PER MILLORA DELS PROJECTES 
TÈCNICS I AUDIOVISUALS DE L’ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL” a  l’ Avinguda Jaume I, 
núm. 1   de Mollerussa. El Projecte d’obres ha estat promogut per part de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA. 

 
Per acord de la Junta de Govern local de data 27.01.2022, es va aprovar la llicència d’obres Exp. 
2436-5-2022  la qual va ser atorgada a favor de la COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS 

D’URGELL i notificada a l’interessat el 01.02.2022. 
 
 
En data 20.01.2022 (RE:2022/940) la DIPUTACIÓ DE LLEIDA va presentar davant de l’Ajuntament 
de Mollerussa l’Autorització per la tramitació de la  llicència d’obres expedient 2436-5-2022, per a 
l’execució de les obres de la Casa Canal incloses dins del projecte Paisatges de Ponent. 
 

Assabentats de l’existència d’una errada en el nom del titular de la llicència, d’acord amb l’article 
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes. 
 

En virtut del que s’ha exposat i atès allò establert en la legislació vigent, la Junta de Govern local, en 
desplegament de les facultats delegades mitjançant Decret de l’alcaldia núm. RES 359/2019, de 21 

de juny, ACORDA: 
 
Primer.- Rectificar l’error material de la Llicència d’obres Exp. 2436-5-2022 aprovada per acord de 
la Junta de Govern local de data 27.01.2022, en els termes següents: allà on hi diu 
Titular/peticionari: COMUNITAT DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL ha de dir Titular/peticionari: 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA. 
 
Segon.-Notificar el present acord a les persones interessades amb anotació de la rectificació  a 
l’expedient corresponent.” 
 
4. PRP 2022/13 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE TALLERS DE 

REFORÇ EDUCATIU ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA DE MOLLERUSSA CURS 2022. 

 
L’objecte de la present contractació és oferir l’activitat de reforç educatiu als tres centres de 
secundària de Mollerussa dividit en tres lots.  
 
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 80200000-6 “Servicios de 
enseñanza secundaria” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de 
novembre de 2007, de conformitat amb l’informe de necessitat del contracte. 

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 
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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, han estat presentats el pressupostos per part de: AULASTUDI, 
SCP, LLEURE QUALIA SCCL i L’ACADÈMIA, SCP per cadascun dels lots objecte del contracte les quals 

acrediten que disposen 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 el CONTRACTE MENOR del SERVEI que té per objecte ACTIVITAT DE REFORÇ 

EDUCATIU ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA DE MOLLERUSSA CURS 2022. Simultàniament, 
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal 
vigent 
 
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SERVEIS  en els termes i condicions que es detallen 
seguidament: 
 

LOT 1 
 
Adjudicatari: AULASTUDI, S.C.P. amb el CIF:J25694134 

RC220220000016 
Preu del contracte: 4.000,00 € (EXCEMPT D’IVA) 
 
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. 
 
 
 Serveis inclosos:  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LOT 2 
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Adjudicatari: LLEURE QUÀLIA SCCL amb el CIF:F25850421 
RC220220000015 
Preu del contracte: 9.660,00€ (EXCEMPT D’IVA) 
 
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. 
 
 Serveis inclosos:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
LOT 3 
 
Adjudicatari: L’ACADÈMIA, S.C.P. amb el CIF: J25828369 
RC 220220000020 

Preu del contracte: 1.300,00 € EXCEMPT D’IVA) 
 
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. 
 
 Serveis inclosos:  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 El termini d’execució 
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      La durada de la prestació del servei  seran de febrer a maig de 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. 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. PRP 2022/14 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE TALLERS DE 

REFORÇ EDUCATIU ALS CENTRES DE PRIMÀRIA DE MOLLERUSSA PER AL CURS 2022. 
 
L’objecte de la present contractació és oferir l’activitat de reforç educatiu als centres de primària de 

Mollerussa, el qual es divideix en quatre lots per totes les escoles de primària de Mollerussa. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 
a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 

Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 80100000-5 “Servicios de 
enseñanza primaria” 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 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.  
 

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, han estat presentats el pressupostos per part de AULASTUDI 
SCP, LLEURE QUALIA SCCL, CENTRE D’ESTUDIS PLA D’URGELL SCCL i L’ACADÈMIA SCP per 
cadascun dels lots en que es divideix l’objecte del contracte. Les empreses han declarat que 

disposen 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. 
 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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 el CONTRACTE MENOR del SERVEI que té per objecte l’ACTIVITAT DE REFORÇ 
EDUCATIU ALS CENTRES DE PRIMÀRIA DE MOLLERUSSA PER AL CURS 2022. 

Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost 
municipal vigent.  
 
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SERVEIS esmentats en els termes i condicions que 

es detallen seguidament: 
 
LOT 1 

 
Adjudicatari: AULASTUDI, SCP amb el CIF: J25694134 
RC 220220000018 
Preu del contracte: 3.600,00 € (EXCEMPT D’IVA) 
 
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. 

 
 
 Serveis inclosos:  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOT 2 
 
Adjudicatari: LLEURE QUÀLIA, SCCL amb el CIF:F25850421 
RC 220220000017 
Preu del contracte: 5.080,00€ (EXCEMPT D’IVA) 

 

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. 
 
 Serveis inclosos:  
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LOT 3 
 
Adjudicatari: CENTRE D’ESTUDIS PLA D’URGELL, SCCL amb el CIF: F25425158 

RC 220220000021 
Preu del contracte: 3.600,00 € (EXCEMPT D’IVA) 

 
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. 
 
 Serveis inclosos:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
LOT 4 
 
Adjudicatari: L’ACADÈMIA, SCP amb el CIF: J25828369 
RC 220220000022 

Preu del contracte: 2.700,00 € (EXCEMPT D’IVA) 
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El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent. 
 
 Serveis inclosos:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 La durada del/s contracte/es:  

 
La durada de l’execució de les prestacions objecte del servei s’estableix de febrer a maig de 

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. 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. PRP 2022/93 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE CONSULTORIA 

PER A L’ELABORACIÓ I REDACCIÓ PPT DEL SERVEI DE LA NETEJA VIÀRIA DEL 

MUNICIPI DE MOLLERUSSA. 

 
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de consultoria per a l’elaboració i 
redacció del plec de prescripcions tècniques del servei de neteja viària del municipi de Mollerussa, i 
la posterior assistència tècnica en la fase d’anàlisi i valoració de les ofertes presentades. 
 
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 713180000-0 “Serveis 
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d’assessorament i consultoria en enginyeria” 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, han estat presentades dues ofertes i s’ha considerat la millor en 
termes de qualitat preu per part de l’òrgan de contractació, la que ha estat presentada per 
ECOESTUDI SIMA, SLP amb el CIF B64642325. L’empresa ha declarat 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 la 

CONSULTORIA PER A L’ELABORACIÓ I REDACCIÓ PPT DEL SERVEI NETEJA VIÀRIA DEL 
MUNICIPI DE MOLLERUSSA I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA FASE DE VALORACIÓ 

D’OFERTES. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del 
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220220000212. 
 
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ECOESTUDI SIMA, SLP  
amb el CIF: B64642325 en els termes que es descriuen seguidament:   

 
 Objecte del contracte: 
 
FASE 1:  
 

- Elaboració i redacció del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.   
- Establiment dels CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

FASE 2: 

 

- Assistència tècnica en la fase d’anàlisi i valoració de les ofertes.  
 
 La retribució del contracte:  7.937,60 € (IVA 21% 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 FASE 1: 1 mes.  
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- La durada de la FASE 2: En funció del desenvolupament del procediment de contractació del 
servei de neteja viària. 

      
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.” 
 

 
7. PRP 2022/105 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT TÈCNIC. 

EXPEDIENT NÚM. 2544-39-2021. DESCRIPCIÓ: AGÈNCIA DE PUBLICITAT. 
EMPLAÇAMENT: C/ FERRAN PUIG, 10, LOCAL 1. 

 
En data 19 de novembre de 2021 presenta la comunicació d’inici d’activitats amb certificat tècnic 
dedicat a agència de publicitat al carrer de Ferran Puig, 10, local 1.  

 
Vistos els informes incorporats a l’expedient, la Junta de Govern en desplegament de les facultats 
conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de 
Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent: 
 

Número d’expedient: 2544-39-2021 
Titular: C.D., G. 
Denominació: agència de publicitat 
Emplaçament: C/ Ferran Puig, 10, local 1 
 

DETERMINACIONS DE L’ACTIVITAT: 

- Superfície construïda total de l’establiment de 93 m2 i superfície útil de 83,4 m2. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns. 
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8. PRP 2022/81 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL VESTÍBUL I LA SALA GRAN DEL TEATRE 
L’AMISTAT EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2022  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa, en què demana 
autorització per utilitzar el vestíbul i la sala gran del Teatre l’Amistat el dia 25 de setembre, de les 

08.00h fins a les 19.00h, per celebrar-hi la 21a. Edició del Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat de 
Mollerussa”. 
 
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 
en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització del vestíbul i la sala gran del Teatre 
l’Amistat el dia 25 de setembre, de les 08.00h fins a les 19.00h, per celebrar-hi la 21a. Edició del 
Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat de Mollerussa”. 
 

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a 
ús o servei públic,  

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

municipal prèvia. 
 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se 

sol·licita l’ús. 
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 

l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 
les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim 
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el 
beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i 
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per 
al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i 

materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús 

un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

 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: 
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat 

en els actes.  
 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 
 Prohibit fumar  
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 
 Respectar els seients habilitats per a l’acte. 
 En cas d’emergència trucar al 112 

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

l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat. 

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

 
9. PRP 2022/96 CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ. 
ANUALITAT 2022-2023 

 

Vist el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, i l'Ajuntament de Mollerussa per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
Anualitat 2022-2023 (Exp. 1374-3-2022). 
 
Vist els informes de l’Àrea d’Educació inclòs en l’Expedient 1374-3-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 013/2022, de data 2 de febrer de 2022. 
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Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni, es 
proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia 
RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, i l'Ajuntament de Mollerussa per a la creació de l’Oficina Municipal 

d’Escolarització. Anualitat 2022-2023 
 
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, 
per al desplegament d’aquest acord. 

 
Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de l'Ajuntament 
de convenis subscrits (art. 144.3 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic). 

 
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de la 
Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de 
l'Ajuntament. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  

 
“ANNEX 

 

CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA CREACIÓ DE 

L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ. ANUALITAT 2022-2023 

Lleida, 

REUNITS 

D'una part, el senyor ***********, director deis Serveis Territorials a Lleida del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat per la Resolució de 20 de juliol de 2021 i en 

virtut de l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa 

i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (DOGC núm. 8344, 

del 18.02.2021). 

De l'altra part, el senyor **********, en qualitat d’alcalde de l'Ajuntament de Mollerussa, 

nomenat/da pel Ple de data 15 de juny de 2019, el qual actua en nom i representació de 

l’esmentat Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53 del Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

MANIFESTEN 

1. Que d’acord amb l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, l’Administració 

educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització. 

2. Que l’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les sol licituds 
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d’admissió dels alumnes en el període ordinari de preinscripció es poden presentar, entre altres 

llocs, a l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal que les gestioni. 

3. Que, en aquest marc, l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de 

l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, 

preveu la possibilitat de crear oficines municipals d’escolarització com a instrument de col·laboració 

entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés d’escolarització en els centres del 

Servei d’Educació de Catalunya. A aquest efecte es preveu que es creïn mitjançant la subscripció 

d’un acord. 

4. Que l’Ajuntament de Mollerussa ha sol·licitat la creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització i 

el Departament d’Educació hi esta d’acord. 

En conseqüència, d’acord amb l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, les parts, 

 

ACORDEN  

1 a. Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de Mollerussa, que es regeix pels articles 

19 i 20 del Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 

procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 

2a. L’Oficina Municipal d’Escolarització serà presidida per l’alcalde de Mollerussa, o per la persona en 

qui delegui, i actuarà com a vicepresident o vicepresidenta el director o la directora dels Serveis 

Territorials a Lleida del Departament d’Educació, o la persona en qui delegui. 

La comissió o comissions de garanties d’admissió que actuïn en l’àmbit territorial del municipi 

corresponent seran part integrant de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

3a L’Oficina Municipal d’Escolarització té les funcions establertes per la normativa que regula el 

procediment vigent d'admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que inclouen 

tasques de gestió, informació i acompanyament a les famílies. 

4a En el procés d’escolarització de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació 

secundaria obligatòria, l’Oficina Municipal d’Escolarització informa, orienta i dona suport a les 

famílies per presentar les sol·licituds segons el procediment establert en la normativa d’admissió. 

5a La signatura d’aquest conveni podrà comportar obligacions econòmiques al Departament 

d’Educació en funció de la disponibilitat pressupostaria. 

6a En relació amb l’activitat de l’Oficina Municipal d’Escolarització i als efectes de l’aplicació de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 

l’Administració obligada a facilitar l’accés a la informació pública és l’Administració de la Generalitat. 

En conseqüència, l’Oficina Municipal d’Escolarització trametrà al Departament d’Educació qualsevol 

sol·licitud d’accés a la informació pública i bon govern que rebi directament. 
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7a Els membres de l’Oficina Municipal d’Escolarització s'han d'abstenir de fer cap mena de difusió (ni 

activa ni a petició de tercers) d'informacions que puguin tenir efectes negatius en la lluita conta la 

segregació escolar, d'acord amb les directrius que a aquests efectes faciliti el Departament. En tot 

cas, es considera informació que pot afavorir la segregació escolar la relativa a les necessitats 

especifiques de suport educatiu, la nacionalitat de l'alumnat, la composició social del centre, la 

demanda de places i les beques i ajuts. 

 

8a Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de 

dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no 

contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa 

reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació en cada moment. 

 

A l’annex 1 es desenvolupa les especificitats relacionades amb la protecció de dades per al personal 

que formi part de les Oficines Municipals d’Escolarització. 

 

9a Són causes de supressió de l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de Mollerussa: 

 
a) L’acord unànime de les parts signants del present conveni. 

b) El desistiment d’una de les parts, la qual comunicarà la seva voluntat de desistiment a l’altra 
part amb un mes d’antelació. 

 
10a El present Conveni tindrà vigència durant el Curs 2022-2023. 
 
Perquè així consti, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

Pel Departament d'Educació    Per l’Ajuntament de Mollerussa 
 
 
 
 

Sr. Claudi Vidal Gimbert     Sr. Marc Solsona Aixalá 

El director dels Serveis Territorials                                       L’alcalde, 

a Lleida 

 

 

 

ANNEX 1. PROTECCIÓ DE DADES 

 

Als efectes d’aquest conveni, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’identifica com a responsable del 

tractament. 
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L’ajuntament, com encarregat del tractament, i el seu personal vinculat a l’Oficina Municipal 

d’Escolarització s’obliga a: 

 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 

només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a 

finalitats pròpies. 

 

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si 

l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 

protecció de dades) (RGPD) o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de 

la Unió o dels estats membres, l’encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

 

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades 

per compte del responsable, d’acord amb l’article 30 del RGPD. 

 

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l’autorització expressa del 

responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

 

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 

tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

 

f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de 

forma expressa, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat 

corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

 

g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix amb 

l’obligació que estableix l’apartat anterior. 

 

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones 

autoritzades per tractar dades personals. 

 

i) Assistir el responsable del tractament en la resposta de l’exercici dels drets. 

 

j) Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d’informació en el moment de 

recollir les dades. 

 

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L’encarregat del tractament ha 

d’informar el responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini de 72 

hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals 

tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar 

la incidència. 
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La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat 

constitueixi un risc per als drets i llibertat de les persones físiques. 

 

l) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades del 

contacte al responsable.” 

 
10. PRP 2022/72 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-7-2022 
 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 

2022/1356, de data 28/01/2022, el Sr. C.S., D.Y. sol·licita targeta de resident zona blava. 

Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de 

vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin i amb 

les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 

Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els següents:  

- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;  
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones de 

vianants envoltades per zona blava;  
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;  
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit. 
 

Atès que la sol·licitud presentada reuneix els requisits assenyalats anteriorment.   

Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern, per 

unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2022, a la persona 

interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es determina en 

l’ordenança fiscal número 31, vigent. 

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li afecti, 

amb oferiment dels recursos adients. 

11. PRP 2022/95 STAGE D’ORQUESTRES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
MOLLERUSSA A JUNEDA 

 

Atesa la proposta d’activitats per desenvolupar durant el curs 2021-22,  presentada per  l’equip 

directiu de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa Jordi Piqué a la Regidoria d’Ensenyament. 

 

Aquest trobada d’Orquestres de l’Escola Municipal de Mollerussa a Juneda es realitzarà el proper 

dissabte 19 de febrer de 2022. 

 

Compta amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola,  que és qui gestiona els aspectes econòmics de la 

sortida, tant a  nivell de desplaçaments, allotjament i dietes. 
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Tot seguit s’exposa la següent informació a tenir en compte: 

 

1. Descripció de l’activitat: Trobada / Stage d’Orquestres. 

2. Població: Juneda (Lleida). 

3. Adreça: LES OBAGUES – EcoCentre, Partida Secanet, s/n, 25430. 

4. Telèfon: 630050955 ( Jordi) i 649441684 (Miquel). 

5. Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 

50 alumnes de l’ Orquestra Infantil  i de la Jove Orquestra,  d’edat entre 10 anys a 17 anys.  

6. Autorització dels pares: Comptem amb les autoritzacions dels pares,  les tenen a   l’escola ja 

que han de fer el viatge amb elles. 

7. Modalitat d’acolliment: Allotjament a la Granja Escola les Obagues. 

8. Mitjà de transport: vehicles particulars dels pares dels alumnes. 

9. Calendari del Viatge: els pares porten als seus fills de casa seva a les Obagues i els van a 

buscar el mateix dissabte 19 de febrer de 2022 

10. Professors:  

Miquel Hortigüela, Jordi Cubiró, Núria Vitó, Mateu Ferré, Neus Garravé, Conxa Boyero, Enric 

Boixados, Eduard Boleda, Marta Llona, Guillem Vilà, Marta Marín, Gabriel Prieto i i Josep Miquel 

Mindán. 

11. Assegurança: La de la granja escola. 

 

Tenint en compte que per realitzar aquest intercanvi es demana la col·laboració amb 

l’acompanyament de tretze mestres de l’escola i que les hores que s’emprin durant aquest viatge 

entren dins de les hores de dedicació al centre. 

 

Des de la Regidoria d’Ensenyament, no es creu necessari sol·licitar una assegurança 

d’accidents, donada la modalitat d’allotjament, ja que LES OBAGUES – EcoCentre, compta amb les 

assegurances necessàries, i  que el transport es realitza amb vehicles dels pares/tutors dels 

alumnes. 

 

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 d’Educació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. AUTORITZAR el Stage d’Orquestres de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa a 

Juneda. 

 

Segon. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, per realitzar 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. 

 

Tercer. Notificar aquests acords a les persones interessades i donar-ne trasllat als serveis 

municipals competents. 

 

 
12. PRP 2022/101 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

AUTORITZACIÓ PER A PODER DISPOSAR DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 10 
D’ABRIL DE 2022. PER PART DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA. 
EXPEDIENT 1599- 15-2022.  
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Joaquim Fabrés Barberà, en representació de 
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per poder disposar de la Plaça de 
l’Ajuntament el dia 10 d’abril de 2022 des de les 11:00 i fins a les 14:00h, per dur a terme una 
ballada de sardanes per tal de celebrar la diada del diumenge de Rams. 
 

 També sol·licita: 
. 1 escenari de 10x6. 
. Punt de llum.  
. 100 cadires 

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

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

 

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord amb 
l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, l’ús de la Plaça de l’Ajuntament el dia 10 
d’abril de 2022, per a l’activitat descrita. 
 

També l’ús del següent material: 
 
 1 escenari de 10x6 

 Punt de llum  
 100 cadires 
 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a 

ús o servei públic,  

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

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

 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de 

l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a 
les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim 
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el 
beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i 
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per 
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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 

S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor en 
el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual 

es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que estiguin 
en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

-Tenir accés a farmaciola. 

-Es prohibeix fer foc. 
-Tenir assegurança R.C. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. 

-Respectar aforament total 100 
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut 
-En cas d’emergència trucar al 112. 

Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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. 

 
13. PRP 2022/97 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 20 DE FEBRER 
DE 2022. PER PART DEL CLUB PATINATGE MOLLERUSSA PLA D’URGELL. EXPEDIENT 
1599- 31-2022.  

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Maria Dolores Priego Granados, en representació del 
Club Patinatge Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per poder disposar del Pavelló 19 
de març durant el matí del dia 20 de febrer de 2022, per dur a terme l’organització d’un festival de 

patinatge.  
 
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 al Club Patinatge Mollerussa Pla d’Urgell, disposar del Pavelló 19 de març el dia 
20 de febrer 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 col·lectius que gaudeixin d’un règim 
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 

 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el 
beneficiari. 

 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i 
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

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 

 
L’activitat anirà condicionada amb la futura normativa que pugin publicar les diferents 

Administracions Públiques en relació el COVID-19. Així també es complirà el Pla d’actuació PER A LES 
ACTIVITATS 
EDUCATIVES INFANTILS I JUVENILS QUE TENEN LLOC FORA DE L’HORARI LECTIU: Extraescolars, de 
lleure, socioeducatives i esportives actualitzada el 19 d’octubre de 2021, com també la RESOLUCIÓ 
SLT/177/2022, de 2 de febrer i les seves futures Resolucions. 

 
-Aforament grades 400 persones. 

-Us obligatori mascareta. 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions 
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències. 
-En cas d’emergència trucar al 112. 
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Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 

 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 

competents als efectes oportuns. 

 
14. PRP 2022/106 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 

SOL.LICITUD PER PODER DISPOSAR DEL PAVELLÓ 19 DE MARÇ EL DIA 2 D’ABRIL DE 
2022. PER PART DEL CLUB STIL MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 33-2022.  

 

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Elisabet Serra Ripoll, en representació del Club Stil 
Mollerussa, en què demana autorització per poder disposar del Pavelló 19 de març el dia 2 d’abril de 
2022, des de les 10:00 i fins a les 19:00h, per dur a terme l’organització del trofeu de rítmica Ciutat 
de Mollerussa .  
 
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 al Club Stil Mollerussa, disposar del Pavelló 19 de març el dia 2 d’abril 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 col·lectius que gaudeixin d’un règim 

d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...). 
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 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el 
beneficiari. 

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

un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament. 
 
 
Règim jurídic de l’autorització o llicència: 

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

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

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

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

 
Compensació de despeses 

 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per 
a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la 

persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, 
equipaments o serveis. 

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

Responsabilitats derivades de l’ús. 

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

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

 
Condicions específiques:  

CONDICIONANTS 

-S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que estiguin en vigor 

en el moment de la celebració de les activitats. Actualment RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de 
febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures 

normatives que estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat. 

 
-Aforament grades 400 persones. 
-Us obligatori mascareta. 
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període. 
-Tenir accés a farmaciola. 
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-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions 
-Deixar lliures les portes i recorreguts 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-CoV-2. 

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 

Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les 
instal·lacions. 

Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 

competents als efectes oportuns. 

15. PRP 2022/84 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA SRA. B.G., E. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra. B.G., 
E., personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball de monitora de 
natació/socorrista, Grup C1. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 

Primer. Reconèixer a favor de la Sra. B.G., E. el 8è trienni, les característiques del qual són les 
següents: 

 
Venciment trienni: 26/02/2022 
Grup categoria: C1 
Percentatge: 100% 

Venciment proper trienni: 26/02/2022 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
16. PRP 2022/85 RECONEIXEMENT DEL 9è. TRIENNI AL SR. C.E., B.. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 9è. trienni a favor del Sr. C.E., B. 
integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de 
sergent de la Policia Local. 
 
Atès l’exposat i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern, 

ACORDA:  

 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. C.E., B. membre integrant de la plantilla de personal funcionari 
de carrera d’aquest Ajuntament que ocupa el lloc de treball de sergent de la Policia Local, el 9è. 
trienni d’ordre, del Grup C1, des del dia 01 de febrer de 2022 i amb efectes econòmics des del mes 
de venciment.  
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
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17. PRP 2022/86 RECONEIXEMENT DEL 9è. TRIENNI AL SR. G.P., X. 
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 9è. trienni a favor del Sr. G.P., X.  
membre integrant de la plantilla de personal laboral fix d’aquest ajuntament en el lloc de treball de 
coordinador d’ensenyament, Grup A, Subgrup A1, (Ref. 097). 

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 

Primer. Reconèixer a favor del Sr. G.P., X. (Ref. 097) adscrit a l’escala Administració Especial, 
Subescala Tècnica de la plantilla de personal en règim laboral fix –equiparat- d'aquest Ajuntament, 
un trienni del Subgrup A1 (9è. d’ordre) des del dia 24 de febrer de 2022 i amb efectes econòmics 

des del mes de venciment.  
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
18. PRP 2022/87 RECONEIXEMENT DE L’ 11è. TRIENNI A LA SRA. N.S., N. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer l’11è. trienni a favor de la Sra. 
NIUBÓ SERRANO, Núria, membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera 
d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de directora de l’OAC. 
 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 

ACORDA:  
 

Primer. Reconèixer a favor de la Sra. NIUBÓ SERRANO, Núria, adscrita a l’Escala Administració 
General de la plantilla de personal funcionari de carrera d'aquest Ajuntament, un trienni del Grup C1 
(11è. d’ordre) a partir del dia 01 de febrer de 2022 i amb efectes econòmics a la nòmina 
corresponent des del mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual  i 
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  
 
 
19. PRP 2022/88 RECONEIXEMENT  2N TRIENNI AL Sr. R.E., D.  
 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 2n trienni a favor del Sr. R.E., E. 

membre de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Mollerussa, que ocupa el lloc de treball 
següent des del dia 28/02/2016 d’acord amb el reconeixement de serveis prestats amb núm. 
d’expedient 1523-15-2021 
 
Lloc de treball 

 

PERSONAL LABORAL 
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS 
PERSONAL D’OFICIS 
UNITAT ADSCRIPCIÓ : BOS 
SUBGRUP: C2 
OFICIAL 2A. 
 

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. R.E., E., membre de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Mollerussa, el trienni núm. 2 d’ordre del Grup C, subgrup C2  des del dia 
28/02/2022 i amb efectes econòmics des del mes de venciment. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual i 

comunicar-ho a l’àrea econòmica. 
 
20. PRP 2022/89 RECONEIXEMENT DEL 9è. TRIENNI AL SR. T.M., S. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor del Sr. T.M., S., 
membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA d’aquest Ajuntament en el 
lloc de treball de SERGENT (adscripció provisional) de la Policia Local. 

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern, 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. T.M., S., membre integrant de la plantilla de personal funcionari 
de carrera d’aquest Ajuntament que ocupa el lloc de treball de SERGENT de la Policia Local, el 8è. 
trienni d’ordre, del subgrup C1 des del dia 1 de febrer de 2022 i amb efectes econòmics des del mes 

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

21. PRP 2022/91 RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI Al Sr. X.B., R. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni d’ordre a favor del Sr. 
X.B., R., membre de la plantilla de personal de l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA, laboral indefinit no 
fix, que ocupa el lloc de treball de tècnic PRL i PAU, Grup A, Subgrup A2 (Ref. 006) amb efectes des 
del dia 22 de febrer de 2022. 
 

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern 
ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. X.B., R. membre de la plantilla de personal de l’OAM FIRA DE 
MOLLERUSSA, laboral indefinit no fix, categoria tècnica diplomada, Grup A2, Ref. 006, un trienni 
del Subgrup A2 (6è. d’ordre) des del dia 22 de febrer de 2022 i amb efectes econòmics des del mes 
de venciment. 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual.  
 
 
22. PRP 2022/98 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 1/2022 

 
Vista la relació número 1/2022, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de 
construcció, que inclou 6 expedients i que importa la quantitat de 34,00 €. 
 
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 

  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
 
23. PRP 2022/99 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ NÚM. 1/2022 

 
Vista la relació número 1/2022, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de 
construcció, que inclou 18 expedients i que importa la quantitat de 1.313,72 €. 
 

La Junta de Govern adopta els 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. 
 
 

24. PRP 2022/108 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 24,27,28/2022 
  
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern l’aprovació 

de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost. 

 
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 10.850,52€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 

  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 41 DATA 08/02/2022 RELACIÓ F/2022/028 EXP.  1657-69-2022 1.400,00 €  

INF. 42 DATA 08/02/2022 RELACIÓ F/2022/027 EXP.  1657-68-2022 706,64 €  

INF. 43 DATA 08/02/2022 RELACIÓ F/2022/024 EXP.  1657-65-2022 5.869,71 €  

INF. 44 DATA 08/02/2022 RELACIÓ F/2022/024 EXP.  1657-65-2022 2.874,17 €  
 
 

Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  10.850,52 euros de les relacions de 
factures següents: 
  

F/2022/024   5.869,71 €  

F/2022/024   2.874,17 €  

F/2022/027   706,64 €  

F/2022/028   1.400,00 €  
 

 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
25. PRP 2022/109 SOL·LICITUD DE FMN DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA 

DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 
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Vista la instància presentada per LL.R., M.R. en representació de M.N., F. 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 del senyor M.V., F. 
 
ANTECEDENTS: 

 
En data 24 de juliol de 2021 va morir el senyor M.V., F.. 
 
En data 11 de gener de 2022, 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 M.N., F. 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. 
 

 
26. PRP 2022/104 OFERIMENT DE LA SRA. J. M. C., ADQUISICIÓ DELS DRETS 

FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS.  1.756 FILA 1ª I 2.498 FILA 4ª DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. 

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M.C., J. que actúa també en nom de R.B., M.L. (cunyada), 

en què ofereix a l’Ajuntament l’adquisició dels drets dels nínxols núms. 1.756 fila 1ª i 2.498 fila 4ª 

del Cementiri Municipal.  

 

Vist l’informe d’intervenció 39-07-02-2022. 

 

Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que els esmentats nínxols es 

troben lliures de restes funeràries, 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.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir a la titular M.C., J. els nínxols núms. 1.756 fila 1ª i 

2.498 fila 4ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances Fiscals vigents. 

 

Segon.-Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per import de 113,52€. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions oportunes en els 

llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent. 
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27. PRP 2022/100 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-9-2022 
 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
ENTRA – 2022 - 1605, de data 02/02/2022, el Sr. S.C., F. 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 2022, 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. 

28. PRP 2022/83 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-2-2022 

 
Examinada la sol·licitud presentada per I., D. per a obtenir un duplicat de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat. 

 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 

condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de l’informe 

favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, 
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar el duplicat de la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 
 
Titular: I., D. 
Núm. targeta:  25137-2021-00011-1601A 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  3/2023 
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29. 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: 
 

29.1.- PRP 2022/115 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
48,57,58,65,66,69,70 I 75/2022 
  
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 32.404,44€. 
 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 48 DATA 08/02/2022 RELACIÓ F/2022/022 EXP.  1657-63-2022 765,68 €  

INF. 57 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/054 EXP.  1657-96-2022 470,69 €  

INF. 58 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/054 EXP.  1657-96-2022 28,00 €  

INF. 65 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/065 EXP.  1657-108-2022 60,00 €  

INF. 66 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/026 EXP.  1657-67-2022 108,90 €  

INF. 69 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/056 EXP.  1657-98-2022 30.000,00 €  

INF. 70 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/064 EXP.  1657-107-2022 435,59 €  

INF. 75 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/068 EXP.  1657-111-2022 532,58 €  

 
 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  32.404,44 euros de les relacions de 
factures següents: 
  

F/2022/022   765,68 € 

F/2022/026   108,90 € 

F/2022/054   470,69 € 

F/2022/054   28,00 € 

F/2022/056   30.000,00 € 

F/2022/064   435,59 € 

F/2022/065   60,00 € 

F/2022/068   532,58 € 
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L’import que s’especifica en les relacions F/2022/54 i F/2022/56 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.  
 

 
29.2.- PRP 2022/116 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 71/2022. 
  
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 408,30€. 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

INF. 77 DATA 09/02/2022 RELACIÓ F/2022/071 EXP.  1657-114-2022 408,30 €  
 

 
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 408,30€ de les 
despeses contingudes a les relacions de factures següents: 

F/2022/071   408,30 €  
 
 

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
 
29.3.- PRP 2022/117 PROPOSTA D’ACORD ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A 
L‘ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES 
(EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DE LA PÒLISSA DE DANYS A EDIFICIS I 
INSTAL.LACIONS (EXP2020.01). 

EXPOSICIÓ DE FETS: 
 
1.El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la 

utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent 
legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, 
fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de 
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les 
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

2. Atenent que amb data 31 de desembre de 2020, finalitza la vigència de l’expedient 2017.06 i 

davant la necessitat manifesta per part dels ens locals de seguir comptant amb els serveis de 
pòlisses d’assegurances de danys, l’ACM va considerar oportú i justificada la licitació d’un nou Acord 
marc de serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions. Atenent a aquestes necessitats a 
satisfer el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a 
edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01), 
mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de l’1 d’octubre de 
2020 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació amb els articles concordants 
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de la LCSP i resta de normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 3 de desembre de 2020, va aprovar 
adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, 
SA, per un període de vint-i-quatre mesos, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la 
signatura del corresponent contracte en data 30 de desembre de 2020. 

3.En data 21 de febrer de 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va 
acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre mesos, 
a partir de la mateixa data de signatura. 

En data 12 de març de 2021, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, 
va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de l’Acord marc de serveis d’assegurances de 

danys amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’ACM. En data 31 de març es formalitza. 

4. En la data 04/02/2022 es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la Intervenció. Núm. 
operació: 220220000224. 
 
5. En la data 10/02/2022 es va emetre informe favorable núm. 79/2022 de l’òrgan interventor. 
 
FONAMENTS DE DRET.-  

Articles 227 i ss. De la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les 
adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP. 
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes 

basats en aquests. 

 
Articles 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Disposició addicional 3a de la LCSP. 
 
Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc dels 

serveis d’assegurances de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions aprovats per acord de la 
Comissió Executiva del CCDL de l’1 d’octubre de 2020 

A la vista 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, adopta el següent acord: 

Primer.- Que l’Ajuntament de Mollerussa s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assessorament i 
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) 
adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a 

tenir la condició de mediador de l’Ajuntament de Mollerussa. 

 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a l’Acord marc del serveis d’assegurances 
de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01) i 
contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions, a favor de la mercantil Seguros Catalana 
Occidente, S.A per un import de 30.094,76 euros, i amb vigència des del 14/02/2022 al 13/02/2023. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de despesa per import de 30.094,76 euros, a càrrec de 

l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022: 02 9200 22400000. 
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Quart.- Notificar aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador Ferrer 
& Ojeda (dmarin@ferrerojeda.com), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
29.4.- PRP 2021/1134 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL 
SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I MATERIAL FUNGIBLE PER A PODER REALITZAR ELS 
TREBALLS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL AL 

MUNICIPI DE MOLLERUSSSA. 
 
Antecedents: 
 

I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 14/10/2021, es va autoritzar l’expedient 
de contractació del subministrament de pintura i material fungible per a poder realitzar els treballs de 
conservació i manteniment de la senyalització horitzontal al municipi de Mollerussa, pel procediment 

obert simplificat abreujat i la tramitació administrativa ordinària. Així mateix, per mitjà del mateix 
acord, es van aprovar el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que 
regeixen l’expedient de contractació.  
 
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa en la data 
21/10/2021, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 10 
dies hàbils perquè els licitadors presentessin les seves propostes. Durant el termini establert, es van 

presentar les següents ofertes segons s’acredita en l’eina de presentació telemàtica: 
 
Empresa                           Registre d’entrada    Data d’entrada    Hora d’entrada 
(1) CIPRIANO VILLARES CEREZO            ENTR2021-12757      22/10/2021         12:20 
(2) SEGUSENYA L, SL                            ENTR2021-12787       25/10/2021         17:40 
(3) API MOVILIDAD, SA                         ENTR2021-12898       26/10/2021         11:20 

(4) VISEVER FABRICACION, SL              ENTR2021-13033       29/10/2021          13:12 
(5) MARCAS VIALES, SA                        ENTR2021-13327       04/11/2021          10:15 

(6) SANT CUGAT DE PINTURES, SL         ENTR2021-13371       05/11/2021          18:30 
 
III. En la data 29/12/2021, els serveis tècnics municipals van emetre informe de valoració i proposta 
d’adjudicació del contracte en els termes següents: 
 

...//... 
Empreses licitadores presentades en el procés de licitació, amb l’oferta econòmica 
proposada: 
 
CIPRIANO VILLARES CEREZO  9.316,01 € IVA inclòs 
SEGUSENYA L, SL  7.865,00 € IVA inclòs 
API MOVILIDAD, SA  No ha presentat proposta econòmica 

VISEVER FABRICACION, SL  7.961,80 € IVA inclòs 
MARCAS VIALES, SA  9.311,56 € IVA inclòs 
SANT CUGAT DE PINTURES, SL  16.327,98 € IVA inclòs 
 
Selecció de la millor oferta: 

 

Analitzades les ofertes presentades, per part dels SSTT municipals es constata el següent: 
.- Que l’empresa API MOVILIDAD, S.A. no ha presentat oferta econòmica. 
.- Que l’empresa SANT CUGAT DE PINTURES, S.L. ha presentat una oferta d’import superior a 
l’import de licitació i per tant es descarta de la licitació. 
.- Que les empreses licitadores restants (4) compleixen les condicions tècniques sol·licitades / 
prescripcions tècniques establertes en la documentació tècnica. 
.- Que aplicant el criteri de valoració de la clàusula 18 del PCAP, s’estableix la següent puntuació 

per a cadascun dels ofertants: 

mailto:dmarin@ferrerojeda.com
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 Puntuació 

SEGUSENYAL, SL  20,00 

VISEVER FABRICACION, SL  19,23 

MARCAS VIALES, SA  8,45 

CIPRIANO VILLARES CEREZO  8,41 

 

D’aquest criteri es resolt que l’empresa que assoleix la major puntuació és SEGUSENYAL, SL, 
amb una puntuació total de 20 punts 

 
Amb tot doncs es considera com a millor oferta en termes de qualitat-preu la presentada per part de 
l’empresa SEGUSENYAL, S.L. en els termes següents: 
 

Preu:  7.865,00 € IVA inclòs 

 
...//... 
 
IV. En la data 12/01/2021 es va emetre informe-proposta favorable per part del responsable de la 
unitat adminstrativa de contractació. 
 

V. En la data 10/02/20211 s’ha emès informe favorable núm. 80/2022 per part de l’òrgan 
interventor. 
 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a 
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 

 
Primer. Qualificar de no esmenable la manca de presentació de l’oferta econòmica per part de 
l’empresa licitadora API MOVILIDAD, S.A, i en conseqüència, excloure-la del procediment de 
contractació conforme allò disposat a la clàusula 28 del PCAP. 
 
Segon. Qualificar de no esmenable l’errada observada en l’oferta econòmica presentada per 
l’empresa licitadora SANT CUGAT DE PINTURES, SL, atès que la mateixa excedeix del pressupost 

base de licitació, i en conseqüència, excloure-la del procediment de contractació conforme allò 
disposat a la clàusula 28 del PCAP. 
 
Tercer. CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació les empreses licitadores en els termes 
següents:  
 

 Puntuació ORDRE 

(2) SEGUSENYA L, SL 20,00 1 

(4) VISEVER FABRICACION, SL 19,23 2 

(5) MARCAS VIALES, SA 8,45 3 

(1) CIPRIANO VILLARES CEREZO 8,41 4 

 
Quart. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I 

MATERIAL FUNGIBLE PER A PODER REALITZAR ELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL AL MUNICIPI DE MOLLERUSSSA, a 
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favor de l’empresa licitadora SEGUSENYAL, SL, per considerar-la la millor oferta en termes de 
qualitat-preu, en els termes següents: 

1. Preu del contracte: 7.865,00 euros/anual IVA inclòs. 

2. Termini d’execució: 3 anys. 
3. Pròrroga: el contracte és susceptible de pròrroga per 2 anys més fins a un màxim de 5 anys. 
4. El desglossament estimat del preu en les diferents anualitat pressupostàries: 

 

D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un 
contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a executar un servei de forma successiva i per preus 

unitaris, el preu del contracte es troba condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi 
l’empresa contractista en funció dels que li siguin requerits sense que l’Ajuntament resti ogligat a 
exhaurir-lo. 
 

Cinquè. 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.  

 
Sisè. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant signatura d’acceptació per part 
de l’empresa adjudicatària de l’acord d’adjudicació per la qual cosa es requerirà a la mateixa per tal 
de que tingui lloc en el termini de 3 dies naturals a comptar des de la data de la seva notificació. 

Setè. 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”. 
 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i vint minuts, per Ordre del Sr. Alcalde 
acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà signada pel Sr. 

President acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 
 

Anualitat 2022: 01.02.2022 - 31.12.2022 7.196,95 euros IVA inclòs 

Anualitat 2023: 01.01.2023 - 31.12.2023 7.865,00 euros IVA inclòs 

Anualitat 2024: 01.01.2024 - 31.12.2024 7.865,00 euros IVA inclòs 

Anualitat 2025: 01.01.2025 - 31.12.2025 7.865,00 euros IVA inclòs 

Anualitat 2026: 01.01.2026 - 31.12.2026 7.865,00 euros IVA inclòs 

Anualitat 2027: 01.01.2027 - 31.01.2027    668,05 euros IVA inclòs 


