AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 16 de juny 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 de la tinent d’alcalde Sra. Ana Maria Carné Baiget, amb
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr.
Ramon Teixidó Peraire.
Excusen l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i el Regidor, Sr. Pere Garrofé Cirés.
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,
ANTERIOR.

SI

PROCEDEIX,

DE

L’ESBORRANY

DE

L’ACTA

DE

LA

SESSIÓ

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 2022/652 ACTES URBANÍSTICS.

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes urbanístics per a
l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació determinades pel Pla
d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva publicació al DOGC núm.
5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i
a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
***************************************************
Primer.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat
que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

3043/26/2022
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
LÍNEA SUBTERRÀNEA DE BAIXA TENSIÓ
939,99 €
AV. DE JAUME I 7
NO CONSTA

A)Expedient:
Titular:

3043/31/2022
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

NOU TRAM DE LÍNEA MT 25 KV”L.FORESTAL”
17.990,30 €
C.ANT ANTONI I MIGDIA
NO CONSTA

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

3043/32/2022
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
NOU TRAM DE LÍNEA MT 25 KV”MIRALCAMP”
21.426,29 €
POL. IND.TUMSA I RONDA PONENT
NO CONSTA

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

3043/33/2022
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
NOU TRAM DE LÍNEA MT 25 KV”L.FORESTAL”
26.405,08 €
AV. DE LES GARRIGUES, C.GAUDI I L-200
NO CONSTA

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

3043/34/2022
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
NOU TRAM DE LÍNEA MT 25 KV”L.FORESTAL”
13.356,55 €
CARRER LLORENÇ VILARÓ I PAU CLARIS
NO CONSTA

Segon.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 d’abril en
la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en els que existeixi
risc de contagi per part de persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra
modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig.
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
2.406,15€.
3.

PRP 2022/611 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONTRACTE
PRIVAT DE SERVEIS D’INTERPRETACIÓ ARTÍSTICA. ACTUACIÓ PROGRAMACIÓ
ESTABLE L’AMISTAT “CONCERTO A TEMPO D’UMORE” D’ORTHEMIS ORQUESTRA.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de representació artística per a
l’actuació dins la programació de la temporada estable de l’Amistat amb l’actuació de l’obra
“Concerto a tempo d’umore” a càrrec d’Orthemis orquestra a Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat de serveis, d’acord amb allò establert als
articles 17 i el 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), que li correspon el codi CPV 92312240-5 “Servicios
proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y otros artistas
que trabajan individualmente” establert al Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28
de novembre de 2007. En conseqüència, la preparació i adjudicació del contracte està sotmesa al
règim jurídic establert a la LCSP i els seus efectes, modificació i extinció al dret privat, d’acord
amb allò que disposa l’article 26.2 de la mateixa llei.
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació podrà
tramitar-se com a contracte 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.
Vista la proposta de prestació del servei per part de ORTHEMIS SCCL amb el CIF: F55371462 en
la representació “d’Orthemis Orquestra”, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme
estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de contractació del SERVEI PRIVAT D’INTERPRETACIÓ
ARTÍSTICA ACTUACIÓ “CONCERTO A TEMPO D’UMORE” D’ORTHEMIS ORQUESTRA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent. Núm. RC220220008598.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ORTHEMIS SCCL
amb el F55371462, en la representació dels següent espectacle:
“Espectacle concerto a tempo d’umore a càrrec d’Orthemis orquestra”.


La retribució del contracte: 4.548,87€ (21% IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució:
El contracte s’executarà el dia 18 de juny 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.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

PRP 2022/637 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS D’ACTIVITATS
D’ESTIU 2022 PER A GENT JOVE (PMOE).

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’activitats durant quatre setmanes
d’estiu per adolescents entre 12 i 15 anys. Activitats de lleure amb oportunitats educatives més
enllà de l’escola.
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 85311300-5
“Servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes” que estableix el Reglament (CE)
Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de LLEURE QUALIA
SCCL amb el CIF F25850421, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix
l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
SERVEIS ACTIVITATS D’ESTIU 2022 PER A GENT JOVE A MOLLERUSSA. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal
vigent. Núm. RC220220008713.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de LLEURE QUALIA
SCCL amb el CIF: F25850421 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte:


Concepte

Accions d'estiu que corresponen a la mesura 17
Oportunitats educatives més enllà de l’escola

Total €
4.990 €
Exempt d’IVA
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S’inclou:



Organització i gestió de l’activitat.



Monitoratge amb conveni de lleure i les possibles substitucions.



Material fungible per les activitats.



Sortides previstes.

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:
El servei de la prestació s’executarà del 4 al 29 de juliol 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 2022/659.PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. EXP. 1403-4972021.

Antecedents:
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 24/02/2022, es va autoritzar
l’expedient de contractació del SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ: SEGUERAT EN EL TREBALL
(PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS), 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 de data
03/03/2022, 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 certificat de l’eina de presentació telemàtica:
Empresa
1. Sistemas de Gestión de la Prevención, SL
2. GEFA PREVEN, SL

Registre entrada
2022-3935
2022-4027

Data entrada
13/03/2022
14/03/2022

Hora entrada
11:21:00
12:15:00
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3.
4.
5.
6.
7.

INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS, SL
GESEME 1996 SL
Previntegral, SLU
Quirón Prevención SLU
ASPY Prevención, SLU

2022-4082
2022-4201
E/69-2022
2022-4287
2022-4294

15/03/2022
16/03/2022
17/03/2022
17/03/2022
17/03/2022

10:29:00
18:23:00
10:37:27
15:08:00
20:10:00

III. Posteriorment, es van detectar defectes de caràcter esmenable en la documentació i ofertes
presentades per part de l’empresa GEFA PREVEN, per la qual cosa es va obrir un tràmit d’esmena
de documentació atorgant-los el termini de 3 dies hàbils per a l’aportació de la documentació, que
va ser aportada dins de termini.
IV. Complimentat adequadament els requeriments efectuats a les empreses licitadores, la
documentació es va sotmetre a valoració per part dels tècnics competents i en la data
05/05/2022 es va emetre informe el qual s’adjunta a l’expedient i on es classifica en ordre
decreixent de puntuació les empreses licitadores en els termes següents:
Empresa
Quirón Prevención, SLU
Sistemas de Gestión de la Prevención,
SL
Integral de Prevenció de Riscos, SL
Geseme 1996, SL
Gefa Preven, SL
Aspy Prevención, SLU
Previntegral, SLU

CIF
B64076482
B22379564

Puntuació
20,00
18,86

B60427630
B61193124
B43662964
B98844574
B25511601

17,78
16,34
15,87
14,46
1,90

ORDRE
1
2
3
4
5
6
7

V. D’acord amb la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars, s’ha procedit a
requerir a l’empresa licitadora proposada com adjudicatària, per a l’aportació dels documents
assenyalats a la Clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Per part de l’empresa QUIRÓN PREVENCIÓN, SLU, i dins el termini de 5 dies hàbils, ha presentat
la documentació justificativa requerida.

V. En la data 01/06/2022 ha estat emès l’informe favorable núm. 1038/2022 de l’òrgan
interventor.
A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia
RES2019/359, de 21 de juny, adopti el següent acord:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ:
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, a favor de l’empresa licitadora QUIRÓN PREVENCIÓN,
SLU per considerar-la la millor oferta en termes de qualitat-preu, en els termes següents:
1. Preu del contracte: 4.083,75 euros/anual IVA inclòs.
2. Termini d’execució: 2 anys.
3. Pròrroga: es podrà procedir a la seva pròrroga, per 2 anys més, d’any en any, sempre que el
seu preavís es produeixi almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de
durada del contracte, essent obligatori pel contractant. La durada màxima del contracte,
incloses les pròrrogues, serà de 4 anys.
4. Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2022:
2023:
2024:
2025:
2026:

01.07.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026

- 31.12.2022
- 31.12.2023
- 31.12.2024
- 31.12.2025
– 30.06.2026

2.041,87
4.083,75
4.083,75
4.083,75
2.041,87

euros
euros
euros
euros
euros
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Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i publicar-ho al
Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies.
Tercer. 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 10 dies a comptar des de la data de la seva notificació.
Quart. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents documents
administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament, al Perfil
del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la
LCSP.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per desenvolupar els
presents acords.”

6.

PRP 2022/132 SOL·LICITUD SR. Y.K.M, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA POLIVALENT DEL TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 18 DE JUNY
DE 2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Y.K.M., en què demana autorització per
utilitzar la sala polivalent del Teatre l’Amistat el dia 18 de juny, de les 15.00h fins a les 19.00h,
per realitzar-hi un acte social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 14.06.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Y.K.M., a utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 18 de juny,
de les 15.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi un acte social.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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

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

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

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

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

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











Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
Tenir localitzada una farmaciola
Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
Respectar aforament total 60 persones.
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 26, (Art. 5,
Epígraf 2n., apartat 2.1).
Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. 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.
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Setè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
7.

PRP 2022/650 SOL·LICITUD VEÏNS DEL CARRER SANT ANTONI, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA AL CARRER EL DIA 18 DE JUNY DE 2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels veïns del carrer Sant Antoni, demanant
autorització per tancar el carrer i fer una festa el dia 18 de juny fins a les 03.00h de la matinada
del dia 19 de juny, per realitzar-hi un sopar popular i gresca musical.
També demana un escenari, taules i cadires per a 100 persones i connexió de llum.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar, als veïns del carrer Sant Antoni, la celebració d’una Festa al Carrer el dia 18
de juny de 2022.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:



Autoritzar el tancament del carrer al trànsit de vehicles durant les hores de celebració de la
festa.
Facilitar la connexió de llum, un escenari, tanques i senyalització pel tancament del carrer i
reordenació del trànsit.

CONDICIONATS:
A partir de la 01.30h del dia 19 de juny de 2022 queda prohibit qualsevol tipus de
reproducció musical per tal de respectar el descans dels veïns.
Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s)
als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més
exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar
horaris caldrà autorització de l’Ajuntament.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
Encara que està exclòs del Decret 112 i per tant l’obligatorietat d’assegurança de RC, és
recomana de tenir-ne una per a l’activitat. (exemples: intoxicació alimentària,
electrocució amb aparells elèctrics, etc...)
Tindre localitzada una farmaciola.
Aforament 100.
Horari tancament música, segons informe Policia Local.
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.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/656 SOL·LICITUD VEÏNS CARRER TOSSAL BLANC (TORRE PINTÓ), EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA REVETLLA DE SANT JOAN EL DIA
23 DE JUNY DE 2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. B., M., en representació dels veïns del
carrer Tossal Blanc en què demanen autorització per al tancament del tram del carrer Tossal
Blanc (Torre Pintó), entre el carrer Ronda Ponent i Vallverd, de les 16.00h del dia 23 de juny fins
a les 02.00h del dia 24 de juny, amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 13.06.2022 i atès l’informe lliurat al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar als veïns del carrer Tossal Blanc per al per al tancament del tram del carrer
Tossal Blanc (Torre Pintó), entre el carrer Ronda Ponent i Vallverd, de les 16.00h del dia 23 de
juny fins a les 02.00h del dia 24 de juny, amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan
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2022.
Segon. S’acorda facilitar-los tanques per al tancament del carrer.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:


CONDICIONANTS:
S’autoritza posar música a un nivell de volum adequat màxim fins a la 1.30h del dia
24/06/2022.
A partir de la 01.30h de la matinada queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar els descans dels veïns.
S’adjunta recomanacions Protecció civil per a la Revetlla de Sant Joan 2022
Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s)
als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més
exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar
horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que afecte l’activitat seran el 15,
16 17 i 18.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
Tenir localitzada una farmaciola.
En cas de fer foc, aquest ha de ser autoritzat i s’haurà de disposar a l’exterior d’un
extintor com a mínim o una mànega d’aigua.
En cas d’emergència trucar al 112

Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Setè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9.

PRP 2022/626 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD D’UN ENTARIMAT COM A ESCENARI I 350 CADIRES PER AL DIA 17
DE JUNY DE 2022. PER PART DE L’INSTITUT TERRES DE PONENT. EXPEDIENT
1599- 171-2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.S., R.C. en representació de l’Institut Terres de
Ponent de Mollerussa, en què demana un entarimat com a escenari i 350 cadires per al dia 17 de
juny de 2022, per dur a terme la festa de fi de curs de 4rt d’ESO.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut Terres de Ponent, la cessió d’un entarimat i 350 cadires per al dia
17 de juny de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. Posar en manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
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Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

PRP 2022/633 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER FER ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS EL DIES 20 I 21
DE JUNY DE 2022 . PER PART DE LA SALLE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 1642022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.P., M., en representació de la Salle Mollerussa,
en què demana poder fer ús de les Piscines Municipals de Mollerussa amb l’entrada gratuïta, pels
dies 20 i 21 de juny de 2022 en l’horari de 10:30h a 13:00h, per dur a terme unes jornades de
convivència amb 170 alumnes de 3r i 4rt d’ESO el dia 20 de juny, i el dia 21 de juny amb 180
alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Salle Mollerussa fer ús de les Piscines Municipals de Mollerussa amb
l’entrada gratuïta, pels dies 20 i 21 de juny de 2022 en l’horari de 10:30h a 13:00h, per a
l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús
destinades a ús o servei públic,

social

dels

edificis

i

instal·lacions

municipals



L’ús dels edificis, instal·lacions
persones físiques o jurídiques
artístiques, esportives o altres
llicència o autorització municipal

i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
per a la realització d’activitats educatives, culturals,
de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
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
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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:










Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19.
Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
Tenir accés a farmaciola.
Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment.
Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències.
En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre R.C
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.
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Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
11.

PRP 2022/634 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DELS JOCS DE FUSTA DE LES ESCOLES. PEL DIA 17 DE JUNY DE
2022. PER PART DE L’AMPA DE L’ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE DE
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 163-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per R.M., J., en representació de l’AMPA de l’Escola
Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, en què demana els jocs de fusta que tenen compartides les
escoles de Mollerussa, per al proper divendres 17 de juny de 2022, per la festa de fi de curs de
l’escola.
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’AMPA de l’Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, la cessió dels jocs de
fusta de les escoles pel 17 de juny de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. Posar en manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

PRP 2022636 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’UTILITAZIÓ DEL PATI I MENJADOR DE L’ESCOLA ARRELS DE
MOLLERUSSA. PER LA FESTA DE FINAL DE CURS. EL DIA 21 DE JUNY DE 2022.
EXPEDIENT 1599- 167-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.B., A.M., en representació de l’AMPA de l’Escola
Arrels de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el pati i menjador de l’Escola el dia
21 de juny de 2022 durant la tarda nit, per a fer la festa de fi de curs i un sopar.
També sol·licita 250 cadires, 30 taules.
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’AMPA de l’Escola Arrels, la utilització
Arrels el dia 21 de juny de 2022, per a l’activitat descrita.

del pati i el menjador de l’Escola

També l’ús del següent material:



250 cadires
30 taules

Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició s’acorda:
CONDICIONANTS
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Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
Tenir localitzada una farmaciola.
Respectar aforament 250 persones.
Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
Prohibit fumar.
Aportar pòlissa i rebut RC.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Respectar aforament per aquesta activitat.
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.
13.

PRP 2022/639 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD D’UN ENTARIMAT COM A ESCENARI. PEL DIA 1 DE JULIOL DE 2022
PER PART DE L’ESCOLA BRESSOL EL NIU. EXPEDIENT 1599- 181-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Núria Baiges Paris, en representació de l’Escola
Bressol el Niu de Mollerussa, en què demana un entarimat petit com a escenari, 40 taules i 250
cadires, pel dia 1 de juliol de 2022, per dur a terme el sopar i la festa de comiat dels nens i nenes
al pati de l’escola.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Bressol el Niu de Mollerussa, la cessió un entarimat petit com a
escenari, 40 taules i 250 cadires, pel dia 1 de juliol de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. Posar en manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

PRP 2022/640 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DE TAULES. PEL DIA 22 DE JUNY DE 2022. PER PART DE L’ESCOLA
LES ARRELS DE MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 176-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Miquel Martorell Montuenga, en representació de
l’Escola Les Arrels de Mollerussa, en què demana 4 taules llargues, per al dia 22 de juny de 2022,
a les 19:00h als porxos de la Casa Canal, per a poder fer un refrigeri en motiu de l’entrega d’orles
dels alumnes de 6è .
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar de l’Escola Les Arrels, la cessió de 4 taules pel dia 22 de juny de 2022 a la
Casa Canal, per a l’activitat descrita.
Segon. Posar en manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

PRP 2022/641 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER FER ÚS DE LES INTAL.LACIONS DE L’ESCOLA EN HORARI
NO LECTIU EL DIA 22 DE JUNY DE 2022 . PER PART DE L’ESCOLA LES ARRELS DE
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 1599- 173-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.M., M., en representació de l’escola Les Arrels
de Mollerussa, en què demana poder disposar de les instal·lacions de l’escola la nit del 22 al 23
de juny de 2022, per tal de que els alumnes de 6è puguin pernoctar-hi (23 alumnes aprox + 3
docents).
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






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

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i d’acord
amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’escola Les Arrels de Mollerussa, disposar del centre la nit del 22 al 23 de
juny de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús
destinades a ús o servei públic,

social

dels

edificis

i

instal·lacions

municipals



L’ús dels edificis, instal·lacions
persones físiques o jurídiques
artístiques, esportives o altres
llicència o autorització municipal

i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
per a la realització d’activitats educatives, culturals,
de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
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:
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes


Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.



Tenir localitzada una farmaciola.



Respectar aforament 29 persones.



Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.



Prohibit fumar.
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Aportar pòlissa i rebut RC.



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



Respectar aforament per aquesta activitat.



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.
16.

PRP 2022/642 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA
21 DE JUNY DE 2022 . PER PART DE L’ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599- 130-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per M.M., M., en representació de l’Escola Les Arrels
de Mollerussa, en què demana poder disposar de la sala del teatre l’Amistat el dia 21 de juny
amb l’horari de 8:30h a 14h i de 18:00h a 21:00h, per dur a terme el Festival de fi de curs.
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 l’Escola Les Arrels de Mollerussa, disposar del Teatre l’Amistat amb l’horari de
8:30h a 14h i de 18:00h a 21:00h, el dia 21 de juny de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús
destinades a ús o servei públic,

social

dels

edificis

i

instal·lacions

municipals



L’ús dels edificis, instal·lacions
persones físiques o jurídiques
artístiques, esportives o altres
llicència o autorització municipal

i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
per a la realització d’activitats educatives, culturals,
de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
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
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a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un
règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).


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



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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en els
actes
 Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19.
 Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
 Tenir localitzada una farmaciola
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Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
Prohibit fumar
Respectar aforament total 500
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-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.
17.

PRP 2022/651 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS DE L’ESCOLA, PER PART DE L’ESCOLA
POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA. ELS DIES 18 I 22 DE JUNY DE 2022. EXPEDIENT
1599-180-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.P., R.M., en representació de l’AMPA de l’Escola
Pompeu Fabra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions escolars el
dia 18 de juny de 2022 per a la celebració de la festa de fi de curs, i el dia 22 de juny de 2022
per dur a terme la festa d’entrega d’orles dels alumnes de 6è.
També sol·licita:

- dia 18: 400 cadires, 65 taules i els jocs de fusta gegants.
- dia 22 : 400 cadires

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 de l’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, la utilització de les
instal·lacions escolars els dies 18 i 22 de juny de 2022, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:





400 cadires
65 taules
Jocs de Fusta Gegants

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




Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
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d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari
9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de
l’Ajuntament.
No servir alcohol a menors de 18 anys
Tenir accés a farmaciola.
Es prohibeix fer foc.
Respectar les instal·lacions.
Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
Prohibit fumar en tot el recinte
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació -Respectar aforament total 499
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.
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.
18.

PRP 2022/638 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DELS JOCS DE FUSTA DE LES ESCOLES. PELS DIES 16 I 22 DE JUNY
DE 2022. PER PART DE L’AMPA DE L’ESCOLA VEDRUNA
DE MOLLERUSSA.
EXPEDIENT 1599- 182-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per I.V., J., en representació de l’AMPA de l’Escola
Vedruna el Carme de Mollerussa, en què demana els jocs de fusta que tenen compartides les
escoles de Mollerussa, per al propers dies 16 i 22 de juny de 2022, per a activitats a l’escola.
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’AMPA de l’Escola Vedruna el Carme de Mollerussa, la cessió dels jocs de
fusta de les escoles pels dies 16 i 22 de juny de 2022, per a l’activitat descrita.
Segon. Posar en manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

PRP 2022/617 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT
NÚM. 1538-27-2022
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Vist l’escrit presentat per la
“Desenvolupament de processos
dies 23, 25 i 30 de maig, 1, 6, 8,
de 2022 de 9 a 13h en presencial

Sra. J.O., C., en què demana poder realitzar el curs
de participació ciutadana, virtual i el programari Decidim” els
13 i 15 de juny, de 9 a 11 h en videoconferència i el 22 de juny
a la Diputació de Lleida.

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de Treball del Personal
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la
realització, directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics
com pràctics, a tot el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a
afavorir la promoció professional del personal de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament
quan això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que
presti serveis o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests
cursos. En aquests segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar
de la presencia a cursos de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i
també serà compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses
de matrícula.
Examinada l’informe obrant a l’expedient, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer: Autoritzar a la Sra. J.O., C. la realització del curs “Desenvolupament de processos de
participació ciutadana, virtual i el programari Decidim” els dies 23, 25 i 30 de maig, 1, 6, 8, 13 i
15 de juny, de 9 a 11 h en videoconferència i el 22 de juny de 2022 de 9 a 13h en presencial a la
Diputació de Lleida.
Segon: Comunicar el present acord a la interessada i als departaments oportuns.
20.

PRP 2022/643 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS i VENCIMENT DE
TRIENNIS (EXP.1484-11-2022)

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els serveis
prestats al Sr. N.M., J., el qual figura com a personal laboral del lloc de treball d’Oficial de 1a.
Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
Segons consta en els informes lliurats al respecte, i en aplicació del que s’estableix a la Llei
70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’administració (article 1.2) i
Reial Decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior, procedeix el
reconeixement de serveis prestats a l’ Ajuntament de Mollerussa.
Per la qual cosa i atenent l’acreditació fefaent dels serveis realitzats, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. N.M., J., el reconeixement dels serveis prestats (RSP) a
l’Ajuntament de Mollerussa.
Antiguitat acumulada: 5 anys, 0 mesos, 3 dies (fins a 04/05/2022)
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 01/05/2017
Total triennis: 1
Venciment 1r. trienni: 01/05/2020– C2 100%
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes, tindrà la
consideració de triennis en l’estructura retributiva.
Tercer. Reconèixer el venciment dels triennis amb efectes retroactius a la nòmina corresponent.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Quart. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes
legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
21.

PRP 2022/644 RELACIÓ SOL·LICITUDS EXEMPCIONS IIVTNU 1/2022

El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i la eficiència, va afegir un nou apartat c) a l’article 105.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), amb efectes des de l’1 de gener de 2014 així com
pels fets imposables anteriors a l’esmentada data no prescrits.
Aquest nou apartat c) de l’article 105.1 TRLRHL estableix l’exempció en les transmissions de
l’habitatge realitzades en execucions hipotecaries judicials o notarials amb ocasió de la dació en
pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la
cancel·lació de dutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o
crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi d’altres bens o drets en quantia suficient per a satisfer
la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
Vista la relació núm. 1/2022 de sol·licituds d’exempció per IIVTNU i els expedients individualitzats
que hi consten.
Examinada la documentació aportada, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID) relacionades
a l’annex I (de la relació 1/2022), per reunir els requisits establerts a l’article 105.1.c) del
TRLRHL i en conseqüència aprovar les devolucions d’ingressos indeguts que corresponguin.
Segon.- DESESTIMAR l’exempció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 1/2022), per NO reunir els requisits establerts a l’article
105.1.c) del TRLRHL.
Tercer.Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en els annexos indicats anteriorment amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
22.

PRP 2022/645 SOL·LICITUD DE MSRC DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE LA
DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per R.C., M.S. 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 Ramon Dalmau Tost.
ANTECEDENTS:
En data 15 de febrer de 2022 va morir el senyor D.T., R..
En data 10 de juny de 2022, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de presentació
de la documentació fins al dia 15 de febrer de 2023.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a R.C., M.S. 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.
23.

PRP 2022/647 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 5/2022

Vista la relació número 5/2022, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials
de construcció, que inclou 4 expedients i que importa la quantitat de 177,66 €.
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.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

PRP 2022/648 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ NÚM. 5/2022

Vista la relació número 5/2022, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials de
construcció, que inclou 21 expedients i que importa la quantitat de 1.153,03 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

25.

PRP 2022/657 RELACIÓ REVISIÓ DE TAXES OAGRTL 3/2022

Vista la relació núm. 3/2022, de revisió de taxes quina recaptació està delegada a l’OAGRTL de la
Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació i que inclou 1
expedient.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en l’expedient inclòs en la
relació número 3/2022.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions,
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquest acord a cada una de les persones interessades
incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, en el seu cas, de
la referència del concepte tributari objecte de revisió, nova liquidació si així procedeix i terminis
de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
26.

PRP 2022/658 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 3/2022

Vista la relació núm. 3/2022 de devolució d’ingressos, que inclou 6 expedients i que importa la
quantitat de 2.813,09 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos que figuren en els expedients inclosos en la relació
número 3/2022, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions,
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.
Tercer.Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
27.

PRP 2022/660 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 34,83€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1076

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/300

EXP. 1657-452-2022

34,83 €

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 34,83€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/300

34,83 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

L’import que s’especifica en la relació F/2022/300, és una part de la despesa total de la relació a
la que correspon.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
28.

PRP 2022/661 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 89.700,68€
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1063

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/339

EXP. 1657-506-2022

75,67 €

INF. 1066

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/320

EXP. 1657-487-2022

596,29 €

INF. 1071

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/324

EXP. 1657-491-2022

2.619,65 €

INF. 1077

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/298

EXP. 1657-450-2022

540,87 €

INF. 1078

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/298

EXP. 1657-450-2022

774,47 €

INF. 1079

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/355

EXP. 1657-535-2022

3.343,86 €

INF. 1080

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/355

EXP. 1657-535-2022

17.001,81 €

INF. 1082

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/2092

EXP. 1657-226-2022

207,94 €

INF. 1083

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/2082

EXP. 1657-216-2022

814,79 €

INF. 1084

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/306

EXP. 1657-462-2022

1.413,17 €

INF. 1085

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/306

EXP. 1657-462-2022

482,12 €

INF. 1086

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/310

EXP. 1657-466-2022

1.815,00 €

INF. 1087

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/295

EXP. 1657-447-2022

66,00 €

INF. 1088

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/295

EXP. 1657-447-2022

105,35 €

INF. 1089

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/311

EXP. 1657-467-2022

871,20 €

INF. 1090

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/308

EXP. 1657-464-2022

1.466,80 €

INF. 1091

DATA 14/06/2022

RELACIÓ F/2022/308

EXP. 1657-464-2022

88,92 €

INF. 1093

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/416

EXP. 1657-597-2022

271,04 €

INF. 1094

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/416

EXP. 1657-597-2022

217,80 €

INF. 1095

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/405

EXP. 1657-589-2022

55.233,93 €

INF. 1096

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/306

EXP. 1657-462-2022

1.694,00 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 89.700,68 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/2082

814,79 €

F/2022/2092

207,94 €

F/2022/295

66,00 €

F/2022/295

105,35 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

F/2022/298

540,87 €

F/2022/298

774,47 €

F/2022/306

1.413,17 €

F/2022/306

482,12 €

F/2022/306

1.694,00 €

F/2022/308

1.466,80 €

F/2022/308

88,92 €

F/2022/310

1.815,00 €

F/2022/311

871,20 €

F/2022/320

596,29 €

F/2022/324

2.619,65 €

F/2022/339

75,67 €

F/2022/355

3.343,86 €

F/2022/355

17.001,81 €

F/2022/405

55.233,93 €

F/2022/416

271,04 €

F/2022/416

217,80 €

L’import que s’especifica en la relació F/2022/416 és una part de la despesa total de la relació a
la que correspon.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
29.

PRP 2022/646 SOL·LICITUD DE C. C. R., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 3.526 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per C.R., C., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre el nínxol núm. 3.526 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona,
amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3.526

C.R., C.

600,00 €

7,39 €

4ª

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

30.

PRP 2022/649 SOL·LICITUD DE J.A. V. P., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 2.570 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per V.P., J.A., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre el nínxol núm. 2.570 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona,
amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.570

V.P., J.A.

514,00 €

7,39 €

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament
del títol acreditatiu.
31.

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 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:
31.1.- PRP 2022/562 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 01 OBRES PROJECTE
EXECUTIU I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT.
Atès que s’estan executant les obres del projecte executius d’arranjament i millora de l’edifici de
l’Amistat per part de l’empresa contractista METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L.
Atès que en data 13 de maig de 2022, el contractista aporta la certificació número 01, aprovada
pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte tècnic municipal amb un import a
abonar de 3.343,86 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació del març de 2022.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 23/05/2022,
atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, conforme
requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.
Vist l’informe favorable de la Intervenció 1079/2022 de data 14/06/2022.
Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic en relació a la forma de pagament dels contractes.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa
l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 01 de les OBRES PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT
I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT, per un import de 3.343,86 €, IVA inclòs, a càrrec del
vigent pressupost municipal.
Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i
donar-ne trasllat al departament d’Intervenció.

31.2.- PRP 2022/571 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 02 OBRES PROJECTE
EXECUTIU I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT.
Atès que s’estan executant les obres del projecte executius d’arranjament i millora de l’edifici de
l’Amistat per part de l’empresa contractista METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L.
Atès que en data 20 de maig de 2022, el contractista aporta la certificació número 02, aprovada
pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte municipal amb un import a abonar
de 17.001,81 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació de l’abril de 2022.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 26/05/2022,
atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, conforme
requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.
Vist l’informe favorable de la Intervenció 1080/2022 de data 14/06/2022.
Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic en relació a la forma de pagament dels contractes.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa
l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 02 de les OBRES PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT
I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT, per un import de 17.001,81 €, IVA inclòs, a càrrec del
vigent pressupost municipal.
Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i
donar-ne trasllat al departament d’Intervenció.

31.3.- PRP 2022/663 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT LO PLA D’URGELL (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL) (EXP. 1374-27-2022)
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Lo Pla d’Urgell formalitzaran un Conveni l’objecte del qual
és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es regularà
d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques es
realitzarà a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila (Mollerussa), sota de dependència directa del
personal professional adscrit a la Regidora de Cultura.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques següent:


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



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

A.J., A.
Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa
Del dia 20 de juny al 12 de juliol de 2022
Administratiu
V.P., J.M.

Dilluns 20
16.00 a 20.00

Dimarts 21
16.00 a 20.00

Dimecres 22
16.00 a 20.00

Dijous 23
9.30 a 14.30

Divendres 24

Dilluns 27
16.00 a 20.00

Dimarts 28
14.30 a 20.00

Dimecres 29
14.30 a 20.00

Dijous 30
15.00 a 20.00

Divendres 1
15.00 a 20.00

Dilluns 4
16.00 a 20.00

Dimarts 5
14.30 a 20.00

Dimecres 6
14.30 a 20.00

Dijous 7
15.00 a 20.00

Divendres 8

Dilluns 11
16.00 a 20.00

Dimarts 12
16.00 a 20.00

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació de
serveis per parts dels alumnes. I que l’alumne està cobert per les assegurances previstes en les
instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de treball.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament
d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar a la Regidora
de Cultura o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel desplegament del conveni
de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne proposat.
31.4.- PRP 2022/667 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 46.646,25 €.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1097

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/408

EXP. 1657-592-2022

1.057,54 €

INF. 1098

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/367

EXP. 1657-548-2022

4.418,97 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

INF. 1099

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/367

EXP. 1657-548-2022

49,86 €

INF. 1100

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/349

EXP. 1657-516-2022

874,31 €

INF. 1105

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/312

EXP. 1657-468-2022

1.851,11 €

INF. 1106

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/312

EXP. 1657-468-2022

1.097,16 €

INF. 1107

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/312

EXP. 1657-468-2022

395,77 €

INF. 1114

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/382

EXP. 1657-566-2022

1.042,00 €

INF. 1117

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/389

EXP. 1657-573-2022

9,60 €

INF. 1118

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/389

EXP. 1657-573-2022

171,06 €

INF. 1119

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/389

EXP. 1657-573-2022

294,24 €

INF. 1122

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/392

EXP. 1657-577-2022

774,47 €

INF. 1133

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/421

EXP. 1657-606-2022

87,12 €

INF. 1134

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/420

EXP. 1657-605-2022

16.500,00 €

INF. 1136

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/414

EXP. 1657-599-2022

130,68 €

INF. 1137

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/414

EXP. 1657-599-2022

833,08 €

INF. 1140

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/394

EXP. 1657-579-2022

65,34 €

INF. 1144

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/370

EXP. 1657-554-2022

1.709,97 €

INF. 1146

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/381

EXP. 1657-564-2022

7.187,76 €

INF. 1147

DATA 16/06/2022

RELACIÓ F/2022/356

EXP. 1657-536-2022

6.640,24 €

INF. 1148

DATA 16/06/2022

RELACIÓ F/2022/356

EXP. 1657-536-2022

820,97 €

INF. 1149

DATA 16/06/2022

RELACIÓ F/2022/356

EXP. 1657-536-2022

635,00 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 46.646,25 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/312

1.851,11 €

F/2022/312

1.097,16 €

F/2022/312

395,77 €

F/2022/349

874,31 €

F/2022/356

6.640,24 €

F/2022/356

820,97 €

F/2022/356

635,00 €

F/2022/367

4.418,97 €

F/2022/367

49,86 €

F/2022/370

1.709,97 €

F/2022/381

7.187,76 €

F/2022/382

1.042,00 €

F/2022/389

9,60 €

F/2022/389

171,06 €

F/2022/389

294,24 €

F/2022/392

774,47 €

F/2022/394

65,34 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

F/2022/408

1.057,54 €

F/2022/414

130,68 €

F/2022/414

833,08 €

F/2022/420

16.500,00 €

F/2022/421

87,12 €

L’import que s’especifica en les relacions , F/2022/421, F/2022/382, 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.
31.5.- PRP 2022/669 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES .
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 28,62€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1139

DATA 15/05/2022

RELACIÓ F/2022/415

EXP. 1657-600-2022

28,62 €

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 28,62€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/415

28,62 €

L’import que s’especifica en la relació F/2022/415 és una part de la despesa total de la relació a
la que correspon..
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
31.6.- PRP 2022/665 SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA
MATERIAL PER AL DIA 23 DE JUNY DE 2022
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana que
se’ls faciliti un escenari el dia 23 de juny, amb motiu de celebrar la Revetlla de Sant Joan.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a l’Ajuntament de Miralcamp i facilitar-los un escenari
el dia 23 de juny, amb motiu de celebrar la Revetlla de Sant Joan.
Serà responsabilitat de l’Ajuntament de Miralcamp el transport (recollida i retorn) del material.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

31.7.- PRP 2022/666 SOL·LICITUD VEÏNS CARRER IVARS D’URGELL DEL NÚMERO 2 AL
12, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA REVETLLA DE SANT JOAN EL
DIA 23 DE JUNY DE 2022
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., R. en representació dels veïns del
carrer Ivars d’Urgell, en què demanen autorització per al tancament del carrer Ivars d’Urgell del
número 2 al 12, de les 20.00h fins a les 02.00h, amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant
Joan 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 14.06.2022 i atès l’informe lliurat al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar als veïns del carrer Ivars d’Urgell per al tancament del carrer Ivars d’Urgell del
número 2 al 12, de les 20.00h fins a les 02.00h, amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant
Joan 2022.
Segon. S’acorda facilitar-los tanques per al tancament del carrer.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:


CONDICIONANTS:
S’autoritza posar música a un nivell de volum adequat màxim fins a la 1.30h del dia
24/06/2022.
A partir de la 01.30h de la matinada queda prohibit qualsevol tipus de reproducció
musical per tal de respectar els descans dels veïns.
S’adjunta recomanacions Protecció civil per a la Revetlla de Sant Joan 2022
Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s)
als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més
exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar
horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que afecte l’activitat seran el 15,
16 17 i 18.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
Tenir localitzada una farmaciola.
En cas de fer foc, aquest ha de ser autoritzat i s’haurà de disposar a l’exterior d’un
extintor com a mínim o una mànega d’aigua.
En cas d’emergència trucar al 112

Quart. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Sisè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Setè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

31.8.- PRP 2022/664 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA DE SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS. ESTIU 2022.
Antecedents:
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 26/05/2022, es va autoritzar
l’expedient de contractació del SERVEI DE VIGILÀNCIA DE SEGURETAT A LES PISCINES
MUNICIPALS. ESTIU 2022, pel procediment obert simplificat abreujat i la tramitació
administrativa urgent. 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 es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 5 dies hàbils perquè
els licitadors presentessin les seves propostes.
Durant el termini establert, es van presentar les següents ofertes segons consta a l’eina de
presentació telemàtica:
Empresa
Registre d’entrada
PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA
2022-7873
WAKEFUL SEGURETAT, SL
2022-7941

Data d’entrada
Hora d’entrada
02/06/2022
11:05:00
03/06/2022
10:06:00

III. Efectuada l’obertura dels arxius electrònics i qualificada la documentació administrativa pels
serveis municipals competents, es constata que l’Annex 1 està vàlidament signat i que conté una
declaració comprensiva del compliment de tots els requisits previs exigits per contractar amb
l’administració pública, per la qual cosa s’admeten les ofertes. En relació a l’oferta econòmica i
resta de criteris d’adjudicació, se sotmet a valoració per part dels tècnics competents i en la data
10/06/2022 s’emet informe el qual s’adjunta a l’expedient, on es classifiquen per ordre decreixent
de puntuació les empreses licitadores, en els termes que es transcriuen a continuació:
...//...
Empreses licitadores presentades en el procés de licitació, amb l’oferta econòmica
proposada:
PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.
WAKEFUL SEGURETAT S.L.

8.076.75 € IVA inclòs
7.623 € IVA inclòs

Selecció de la millor oferta:
Analitzada l’oferta presentada, l’àrea d’esports es constata el següent:
-

Que les empreses licitadores compleixen les prescripcions tècniques sol·licitades
/prescripcions tècniques establertes en la documentació tècnica.
Valorada la proposta econòmica informem que no s’aprecia una baixa temerària per part
de l’empresa i considerem lícit el preu proposat.
Que aplicant el criteri de valoració de la clàusula 14 del PCAP, s’estableix la següent
puntuació per a cadascun dels ofertants:
Empresa

Preu ofertat

Formació

Estabilitat

0,92

16

10

Puntuació
Total
26,92

PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.
WAKEFUL S.L.

24

16

10

50

D’aquest criteri es resolt que l’empresa que assoleix la major puntuació és WAKEFUL S.L., amb
una puntuació de punts.
Amb tot doncs es considera com a millor oferta en termes de qualitat-preu la presentada per
l’empresa WAKEFUL S.L. en els termes següents:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

PREU: 7.623 € IVA inclòs
...//...
IV. D’acord amb la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars, s’ha procedit a
requerir a l’empresa licitadora proposada com adjudicatària, per a l’aportació dels documents
assenyalats a la Clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
V. En la data 14/06/2022 (ENTRA 2022-8497), per mitjà de la Plataforma de contractació pública
ha estat presentada la documentació requerida per part de l’empresa, la qual posteriorment s’ha
complementat un cop se li ha requerit. Qualificada la mateixa pels serveis municipals competents,
es considera que l’empresa no justifica l’oferta relativa al criteri d’adjudicació 2.2 Estabilitat i
qualitat de la feina, pel qual se li atorga 10 punts. En conseqüència, se sol·licita als serveis tècnics
competents l’emissió d’un nou informe de valoració i classificació de les ofertes presentades per
ordre decreixent de puntuació, el qual és emès en la mateixa data en els termes següents:
...//...
-

Que aplicant el criteri de valoració de la clàusula 14 del PCAP, s’estableix la següent
puntuació per a cadascun dels ofertants:

Empresa

Preu ofertat

Formació

Estabilitat

PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.
WAKEFUL S.L.

0,92

16

10

24

16

6

Puntuació
Total
26,92
46

...//...
VI. En la data 16/06/2022, s’emet informe-proposta favorable per part de la TAG Cap de l’àrea
jurídica de la unitat de contractació.
VII. En la data 16/06/2022 s’emet informe favorable 1150/2022 per part de l’òrgan interventor.
Fonaments de dret:
La clàusula 19 estableix que un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins
del termini de deu dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE VIGILÀNCIA DE
SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS. ESTIU 2022, a favor de l’empresa licitadora
WAKEFUL SEGURETAT, SL per considerar-la la millor oferta en termes de qualitat-preu, en els
termes següents:
1.
2.
3.
4.

Preu del contracte: 7.623 € IVA inclòs
Termini d’execució: 1 any (temporada d’estiu 2022).
Pròrroga: no s’estableix.
Data inici prestació: 17/06/2022

El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i publicar-ho al
Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies.
Tercer. 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.
Quart. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents documents
administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament, al Perfil
del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la
LCSP.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per desenvolupar els
presents acords.”

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i deu minuts, per Ordre de la Tinent
d’Alcalde, es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada per la
Presidenta acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

