AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 22 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 l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència dels
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió l’Interventor Acctal., Sr. Xavier Estevez Teniente.
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 2022/679 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:

3043/27/2022
NEDGIA CATALUNYA, SA
ESCOMESA DIRECTA DE GAS
250,00 €
C. MOSSEN RAMON VILADRICH, 4
NO CONSTA

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:

2410/82/2022
A.T., E.
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
6.095,00 €
C. JOSEP TARRADELLAS 22-24
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Ref. cadastral:

5205214CG2150N0001ZZ

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

2410/83/2022
G.G., A.
ARRANJAMENT DE FAÇANA
450,00 €
AV. DE LA PAU, 12
5209410CG2150N0001DZ

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

2410/84/2022
C.R., X.
REFORMA CUINA
980,00 €
AV. DEL CANAL 2 C 3-1
4806510CG2140N0009KW

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

2410/85/2022
P.O., J.
CANVI PEÇA ESQUERDADA DE L’ENTRADA
1.000,00 €
PL SANT JAUME, 2
4908119CG2140N0001IJ

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

2410/87/2022
F.P., N.
TREURE PARQUET I FICAR RAJOLES
5.600,00 €
C/ URGELL, 19
5011417CG2151S0038M

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
315,65€.
3.

PRP 2022/592 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT
ARCS ANTIFURTS PER LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA”.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de dos arcs antifurts amb tecnologia RFID per
evitar el robatori de llibres i altres materials a la Biblioteca comarcal “Jaume Vila”.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord amb
allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP) . L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 39155100-4
“Equipamiento de biblioteca” 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
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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
d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per
part de l’empresa TECHKOVERY, SL amb el CIF B87490892, el qual s’ha considerat la millor
oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa declara que disposa de la capacitat d’obrar i
habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la Junta
de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES
2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat
dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’adquisició
D’UNA ANTENA ANTIFURTS PER LA BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA”.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal. Núm. RC220220008817.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de TECHKOVERY, SL
amb el CIF: B87490892, en els termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 13.285,80 € (21% IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini de lliurament:
El lliurament i la instal·lació dels béns haurà de tenir lloc entre els mesos de juliol a
setembre 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 2022/662 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE GESTIÓ I
AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS DE SELECCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA.

L’objecte del present contracte consisteix en la subscripció al Portal d’ocupació per a
l’administració pública “CONVOCA”, eina tecnològica per a la gestió i automatització de processos
selectius de personal de l’Ajuntament de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 72212450-8
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 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.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de SOLUCIONES
AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, SL amb el CIF B80004732, 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 la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ del SERVEI DE GESTIÓ I
AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS DE SELECCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220220008771.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE DE SERVEIS esmentat a favor de SOLUCIONES AVANZADAS
EN INFORMATICA APLICADA, SL amb el CIF: B80004732, en els termes que es descriuen
seguidament:
1. Objecte del contracte:
L'abast del contracte comprèn l'ús de la plataforma d'ocupació pública, Convoca, per part de
l’Ajuntamentde Mollerussa, en els següents termes:

Accés per part de l’Ajuntament de Mollerussa a gestionar la plataforma d'ocupació pública
Convoca, permetent-los dur a terme la gestió de fins a 10 processos selectius simultanis
(entre convocatòries,borses d'ocupació i llistes de substitució), i fins a 5.000 candidats.

Posada a la disposició dels usuaris del material necessari per a la formació en
l'explotació de la plataforma.
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Suport i manteniment (preventiu, correctiu, perfectiu i evolutiu) de la plataforma durant la
vigènciadel contracte.
El projecte constarà de dues fases:




Integració amb el registre d'entrada de l’Ajuntament de Mollerussa (Absis). Per a dur-ho a
terme, és necessari que el registre d'entrada sigui accessible des d'Internet i disposi d'una
capa de serveis.
Integració amb el sistema d'autenticació certificat electrònic. L’Ajuntament de Mollerussa
haurà de realitzar els tràmits necessaris per a poder dur-la a terme. Explotació de la
plataforma durant el termini especificat més endavant en la present proposta.

2. La retribució del contracte: 13.552,00 € (21% IVA inclòs).

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.
3. Durada de la prestació:
La durada del contracte s’estableix des del dia 27/06/2022 al 26/06/2023.
4. 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.
5. 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.
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5.

PRP 2022/670 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
ACTUALITZACIÓ DE DIVERS PROGRAMARI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. (Exp. 1403-132-2022).

Antecedents:
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 21/04/2022, es va autoritzar
l’expedient de contractació del SERVEI DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE DIVERS
PROGRAMARI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, pel
procediment negociat sense publicitat per raó d’exclusivitat tècnica. 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. El contracte es divideix en 4 lots següents.
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 convidats al procediment presentessin les seves propostes.
III. Durant el termini establert, es van presentar les següents ofertes segons consta a l’eina de
presentació telemàtica:
Empresa
Registre entrada
LOT 1. ABS INFORMÀTICA, SLU
2022-6594
LOT 2. ABS INFORMÀTICA, SLU
2022-6594
LOT 3. AYTOS SOLUCIONES INFORMAT, SLU 2022-6584
LOT 4. TIBIDABO EDICIONES, SA
2022-5981

Data entrada Hora entrada
06/05/2022
10:23:00
06/05/2022
10:23:00
06/05/2022
08:52:00
25/04/2022
11:53:00

IV. Qualificada la documentació per part dels serveis municipals competents, es van detectar
defectes de caràcter esmenable en la documentació presentada per l’empresa Tibidabo Edicions
SA, per la qual cosa es va obrir un tràmit d’esmena de documentació, atorgant-los el termini de 3
dies hàbils. Dins del termini legalment establert, va ser aportada la documentació esmenada.
V. Les ofertes presentades per les quatre empreses van ser traslladades a l’àrea de noves
tecnologies, per tal que els serveis tècnics procedissin a iniciar el procediment de negociació amb
les empreses, avaluar les ofertes resultants així com realitzar la proposta d’adjudicació del
contracte.
VI. En data 25/05/2022, el tècnic de l’àrea de noves tecnologies, va emetre informe en el que es
manifesta que una vegada negociats els termes del contracte (preu, compliment i millora dels
requisits tècnics sol·licitats en el plec de prescripcions tècniques), el resultat de la negociació és el
següent:
EMPRESA

Import definitiu
anual sense IVA

Lot 1. Programari de secretaria
ABS INFORMÀTICA, SLU

14.800,00 €

Lot 2. Programari de signatura biomètrica
ABS INFORMÀTICA, SLU

2.190,00 €

Lot 3. Programari de gestió econòmica
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU

14.950,00€

Lot 4. Programari de gestió del cementiri
TIBIDABO EDICIONES, SA

590,00 €

Millores de requisits
Creació d’un canal de
comunicació directa per
escalar la urgència de
les
incidències
i
peticions en cas que
sigui necessari

No hi ha millores

A l’esmentat informe el tècnic de l’àrea de noves tecnologies proposa l’adjudicació del contracte
administratiu dels serveis de manteniment i actualització de divers programari de gestió
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administrativa de l’Ajuntament de Mollerussa, distribuït en quatre lots i per un període de dos
anys, a favor de les empreses que consten en la següent taula en els termes que resulten de la
negociació.
VII. En data 26/05/2022, els serveis tècnics de l’àrea de contractació van requerir a les empreses
licitadores per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a
aquell en que haguessin rebut el requeriment, presentessin la documentació acreditativa de la
constitució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret:
La clàusula 3.10 del PCAP estableix que un cop presentada la documentació i constituïda la
garantia definitiva per part de les empreses, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte a l’empresa o empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc 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 els contractes que tenen per objecte el SERVEI DE MANTENIMENT I
ACTUALITZACIÓ DE DIVERS PROGRAMARI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, a favor de les empreses proposades i en els termes
següents:
17.908,00 euros/anual IVA
inclòs

Lot 1. Programari de secretaria

ABS INFORMÀTICA, SLU

Lot 2. Programari
biomètrica

ABS INFORMÀTICA, SLU

18.089,50
inclòs

euros/anual

IVA

AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS,
SLU

18.089,50
inclòs

euros/anual

IVA

TIBIDABO EDICIONES, SA

713,90
inclòs

euros/anual

IVA

Lot
3.
Programari
econòmica.

de

signatura

de

gestió

Lot 4. Programari de gestió del
cementiri



Durada i pròrroga: El contracte tindrà una durada inicial de 2 anys. Es podrà procedir a la
pròrroga del contracte per 1 any més. La durada màxima del contracte, incloses les
pròrrogues, serà de 3 anys.



Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries:

LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT

1
2
3
4
1
2
3
4

Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2022:
2022:
2022:
2022:
2023:
2023:
2023:
2023:

01.07.2022-31.12.2022
01.07.2022-31.12.2022
01.07.2022-31.12.2022
01.07.2022-31.12.2022
01.01.2023-31.12.2023
01.01.2023-31.12.2023
01.01.2023-31.12.2023
01.01.2023-31.12.2023

8.954,00 euros
9.044,75 euros
9.044,75 euros
356,95 euros
17.908,00 euros
18.089,50 euros
18.089,50 euros
713,90 euros

LOT 1 Anualitat 2024: 01.01.2024-31.12.2024

17.908,00 euros
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LOT 2 Anualitat 2024: 01.01.2024-31.12.2024
LOT 3 Anualitat 2024: 01.01.2024-31.12.2024
LOT 4 Anualitat 2024: 01.01.2024-31.12.2024

LOT
LOT
LOT
LOT

1
2
3
4

Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2025:
2025:
2025:
2025:

01.01.2025-30.06.2025
01.01.2025-30.06.2025
01.01.2025-30.06.2025
01.01.2025-30.06.2025

18.089,50 euros
18.089,50 euros
713,90 euros

8.954,00
9.044,75
9.044,75
356,95

euros
euros
euros
euros

Segon. NOTIFICAR el present acord a les empreses adjudicatàries mitjançant notificació
electrònica, i publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de 15 dies.
Tercer. La formalització del contracte es farà mitjançant document administratiu dins el termini
de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
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’Ajuntament de Mollerussa, 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.”
6.

PRP 2022/654 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT TÈCNIC.
EXPEDIENT
NÚM.
2544-12-2022.
DESCRIPCIÓ:
BARBERIA
I
ALTRES
TRACTAMENTS DE BELLESA. EMPLAÇAMENT: C/ CIUTAT DE LLEIDA, 2, LOCAL 2.

En data 5 de maig de 2022 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a barberia i altres tractaments de bellesa al carrer de Ciutat
de Lleida, 2, local 2.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic següent:
Número d’expedient: 2544-12-2022
Titular: G., N.
Denominació: barberia i altres tractaments de bellesa
Emplaçament: carrer de Ciutat de Lleida, 2, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 26,98m2 i útil de 24,53 m2.

7.

PRP 2022/668 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-122022. DESCRIPCIÓ: CENTRE MÈDIC. EMPLAÇAMENT: CARRER MURALLA, 2, 1R.

En data 20 d’abril de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de l’activitat
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de centre mèdic, al carrer Muralla, 2, 1r.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent:
Número d’expedient: 2575-12-2022
Titular: JM METGES SCP
Denominació: centre mèdic (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Muralla, 2, 1r
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2553-5-2018.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
JM METGES SCP
ACTIVITAT:
CENTRE MÈDIC
EMPLAÇAMENT:
C/ Muralla núm. 2 1r bxs. Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: Clínica Iriana, SCCL (exp. 2553-5-2018)
EXPEDIENT:
2575-12-2022
NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 16 de juny de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, revisa la documentació presentada de canvi de nom de la llicència concedida a nom de
Clínica Iriana, SCCL (exp. 2553-5-2018).
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació
dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a
l’exercici de l’activitat.
S’informa FAVORABLEMENT el canvi de titularitat amb les condicions següents:
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7
h)

-

h – 21

límit
Le(21
h)

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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Ús
del
confrontant

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7

-

Le(21

h – 23

h)

Ln(23

h – 7

h)

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Residus:
o paper, cartró i altres domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
o especials sanitaris, punxants, citotòxics: CODI 180101: magatzematge
adequat i a gestor autoritzat
o Contracte amb gestor de residus especials sanitaris i alta al Registre de
productor de residus de Catalunya.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions elèctrica,
climatització. Controls periòdics preceptius.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

h – 21

h)

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
8.

PRP 2022/676 SOL·LICITUD GRUP PSC MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 28 DE
JUNY DE 2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. B., J., en representació del Grup PSC
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre Cultural el dia 28 de juny,
de les 16.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi un acte.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 07.06.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. B., J., en representació del Grup PSC
Mollerussa, a utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 28 de juny, de les 16.00h fins a les
21.00h, per realitzar-hi un acte.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús
destinades a ús o servei públic,

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

social

dels

edificis

i

instal·lacions

municipals

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar

Respectar aforament total 199

Aportar pòlissa i rebut RC

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

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
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Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
9.

PRP 2022/680 SOL·LICITUD VEÏNS DEL PASSEIG ELS VILARS, EN QUÈ DEMANA
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., S., en representació dels veïns passeig
Els Vilars, en què demana autorització per celebrar la revetlla de Sant Joan al passeig central de
la urbanització, el dia 23 de juny de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 17.06.2022 i atès l’informe lliurat al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar als veïns del passeig Els Vilars la celebració de la revetlla de Sant Joan al
passeig central de la urbanització, el dia 23 de juny de 2022.
Segon. 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

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.
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10.

PRP 2022/683 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB
D’ESCACS MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES I DE LLEURE A LA CIUTAT

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club d’Escacs Mollerussa que té per objecte
el foment de les activitats esportives i de lleure a la ciutat.
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la Promoció d’activitats i prestar els
serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en els
termes previstos en la normativa local.
Vist els informes de l’Àrea d’Esports inclosos en l’Expedient 1374-18-2022.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 057/2022, de data 10 de maig de 2022.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1174/2022, de data 19 de juny de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB D’ESCACS
MOLLERUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord.
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club d’Escacs
Mollerussa d’acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

12.3410.4800018

Previsió despesa anual
3.500,00 €

Tercer. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público).
Quart. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència
de l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Cinquè. Notificar el present acord al Club d’Escacs Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA QUE TÉ PER
OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE A LA CIUTAT.
A Mollerussa, juny de 2022
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord de la
Junta de Govern.
I d'una altra part, XXXXXXX, com a President de l'entitat Club d’Escacs Mollerussa, amb el NIF G25290099 l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport dels escacs, i autoritzat per
subscriure el present Conveni segons s’acredita documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària.
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Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a aquest acte,
i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció d’activitats i
prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns ens els
termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure requereix de la
participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local,
tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament d’activitats
esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta línia, esdevé convenient el
suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de manera que permeti la implementació de
la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les actuacions
portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el manteniment, consolidació i
millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a instrument educatiu
de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment de l’activitat
esportiva, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 31 de març de 2022, s'ha
destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800018 subvenció nominativa
Club d’Escacs Mollerussa
(3.500,00 €).
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: El finançament d'activitats que tinguin com a objectiu,
el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu, dels clubs i associacions
esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant que concorre
amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com l’educació, la cultura i l’esport, en
general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot considerar-se una activitat que contribueix a la
satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la
mateixa llei.”
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu com
a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament en els pressupostos
municipals, de conformitat amb el que estableixen els convenis i en la normativa reguladora de les mateixes:
“S’entén per subvenció prevista nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha
de quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que,
en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostari.”.
NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció nominativa tindrà el caràcter de
bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions.
DESÈ. Que l’entitat beneficiària declara que compleix amb tots els requisits necessaris per tal de
poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el contingut dels articles 11 i
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
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i bon govern, disposen que els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració
local, han de fer pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques
concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts acorden subscriure el present
Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el finançament d'activitats que
tinguin com a objectiu la promoció de les activitats esportives i de lleure.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció seran l’organització d’activitats esportives i de lleure durant l’any 2022,
en el marc de la promoció i de la pràctica esportiva dels Escacs, com és el torneig Obert Internacional
d’Escacs Ciutat de Mollerussa.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 4.500 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club d’Escacs Mollerussa 3.500,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800018 subvenció nominativa al Club d’Escacs
Mollerussa.
QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat,
nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els termes que determinin els seus
instruments reguladors.
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal quantia que,
aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat
subvencionada.
CINQUENA.- Comissió de Seguiment
Seguiment i control del conveni
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents:
• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi Ajuntament, i en
la que es detalli:
L'activitat efectivament realitzada.
El cost total de les activitats subvencionades.
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de l'actuació objecte
del conveni.
• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de facilitar el
treball conjunt i en xarxa. Per assolir aquesta finalitat, l'Ajuntament, destinarà els serveis propis,
coordinats des de la Regidoria d’Esports per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions
comunes.
La Comissió de seguiment estarà integrada per :
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Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:
Regidor/a de l’Àrea d’Esports.
Coordinador/a de l’Àrea d’Esports.
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part de l’associació.
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza.
SISENA.- Obligacions de l’Entitat Beneficiària.
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents obligacions específiques:
1.

Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona
fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits
per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions exigides, i també
la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació mercantil i
sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els estats comptables i
registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a qualsevol
altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En el transcurs de totes
aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la informació que els sigui
requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents
electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació la informació
relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a la llei
general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SETENA.- Lliurament de bestretes.
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària, l’Alcalde o per delegació la Junta de
Govern podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat del total o parcial import atorgat, de manera
fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir garanties. El pagament s’efectuarà amb
transferència bancària al compte indicant per l’entitat beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació d’aquestes obligacions
a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.
Per autoritzar la bestreta, l’entitat beneficiària, haurà d’haver justificat degudament l’execució de les activitats
de l’anualitat anterior.
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
VUITENA.- Justificació de la subvenció.
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia justificació de la
despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte de la subvenció. L’IVA dels
justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades a partir del
primer dia de l’any.
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En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model facilitat per
l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1.

Declaració de realització de les activitats a subvencionar.

2.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la col·laboració
de l’Ajuntament.

3.

Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:

4.

-

Els cost total de les activitats subvencionades.

-

Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i altres
subvencions.

-

Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de l’entitat beneficiària.

-

Comprovant de pagament de les factures presentades.

-

Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i data
de pagament.

Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de l’Ajuntament
de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6 anys.

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes des de la finalització de
l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de la justificació sense superar els
terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a pressupost de
costos de la clàusula segona del conveni, l’entitat beneficiària en el moment de presentar la justificació podrà
sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la reducció del
pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord d’aprovació de la justificació de
l’activitat.
NOVENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l’entitat beneficiària la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de
deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a
la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no
fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
DESENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol
modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà de formalitzar-se, per la
seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni
permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la resolució del mateix.
ONZENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
DOTZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
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L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament de la
subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que l’entitat beneficiària incompleixi les obligacions
derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article 70.3 del
reglament general de subvencions.
TRETZENA.- Reintegrament.
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el procediment es
tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general de subvencions.
CATORZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció concedida, es farà
públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.
El Club d’Escacs Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment de les
previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en relació a la recollida de dades derivada de la
gestió i justificació de la subvenció objecte d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de
qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part de l’entitat beneficiària.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades personals aportades
pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa
d’aplicació.
SETZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al compliment
del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
DISSETENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2022.
DIVUITENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança General reguladora de
la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions; el Reglament de desplegament d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.
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11.

PRP 2022/690 NITS D’ESTIU (LES QUATRE LLUNES) EDICIÓ 2022.

Es dona compte a la Junta de Govern que la Regidoria de Cultura, conjuntament amb entitats
culturals i associacions de la ciutat, ha organitzat l’activitat denominada “Nits d’Estiu”, que es
desenvoluparà entre els dies 1 de juliol i 18 d’agost, de 2022, en diversos indrets de la ciutat. Les
entitats i associacions que hi col·laboren són, A.A. Xafatolls, , Mollerussa Comercial, Cia. El Celler
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d’Espectacles, Agrupació Sardanista Mollerussa, , Associació de Dones “Albada”, Biblioteca de
Mollerussa, Delegació de la Cambra de Comerç, Josep Rosell Santaularia i Produccions
Minúscules.
Considerant la procedència de la proposta presentada, atesa la rellevància social, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats conferides i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb el programa de les activitats que, sota la
denominació “Les Quatre Llunes”, organitza la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Mollerussa, conjuntament amb diverses entitats culturals i esportives. Els dies, llocs i activitats,
són les següents:
DIA

LLOC

ACTIVITAT

JULIOL
01/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
09/07/2022
13/07/2022
14/07/2022
15/07/2022
27/07/2022
29/07/2022

Centre Ciutat
Terrassa Biblioteca
Parc Municipal
Casa Canal
Parc Municipal
Casa CAnal
Carrer Ciutat de Lleida
Parc Municipal
Cal Jaques

Open Night
Concert Üensdei
Caminada a la Llum de la Lluna
Teatre
Cine a la fresca
Concert Associació de la Música
Desfilada moda
Cine a la fresca
Recital poesia

AGOST
04/08/2022
05/08/2019
06/08/2019
11/08/2019
18/08/2019

Cal Jaques
Casa Canal
Centre ciutat
Cal Jaques
Cal Jaques

Concert Festival Minúscul
Concert Grup Ressò de l’Albada
Mercat de rebaixes
Concert Festival Minúscul
Concert Festival Minúscul

Segon. Posar a disposició de la Regidoria de Cultura els espais i el material necessari per a la
realització d’aquesta activitat.
Tercer. Donar-ne trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes oportuns.
12.

PRP 2022/673 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD DEL PATI DE CAL DUCH PER LA ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE
CONCERTS SECRETS D’ESTIU 2022. DEL DIA 23 DE JUNY A L’1 DE JULIOL DE 2022.
EXPEDIENT 1599- 188-2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.R., A., en representació de l’escola de múscia
El Traster de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el pati de Cal Duch del dia 23
de juny a l’1 de juliol de 2022. De 17:30h a 21:00h per a l’organització del Cicle de Concerts
Secrets d’Estiu 2022.
També sol·licita 1 escenari de 4 x 2 i 60 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 l’Escola de Música el Traster, la utilització del Pati de Cal Duch, el pati de
Cal Duch del dia 23 de juny a l’1 de juliol de 2022. De 17:30h a 23:30h per a l’activitat descrita.
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També l’ús del següent material:




Un escenari de 4 x 2
60 cadires

Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició s’acorda:
CONDICIONANTS
Activitat de caràcter veïnal, associatiu, no obert al públic 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.
Prohibit fer foc al recinte sense autorització.
Tenir el recorreguts d’evacuació i les portes d’emergències lliures d’obstacles.
 Deixar lliures les portes d’emergència.
Tenir una farmaciola i tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
Rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. (la que té en vigor l’Ajuntament)
 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 2022/675 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ
7/2022

Vista la relació núm. 7/2022 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable
trameses per l’empresa gestora del servei, AGBAR, i informada pel servei de gestió tributària i
recaptació municipal, que inclou 39 expedients i que importa la quantitat 3.107,06 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 7/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 31 de maig de 2022.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i imports
que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars (obligats
tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del servei,
AGBAR, als efectes oportuns.
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14.

PRP 2022/677 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-112-2022

En data 24 de febrer de 2022, el Sr. V.E., V., en representació de La Marinada SCP presenta en
aquest Ajuntament la sol·licitud d’autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via
pública o espai d’ús públic per a l’establiment “Bar Beethoven”.
Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient.
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de
Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals,
jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i
similars i altra normativa aplicable.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública,
amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Núm. Expedient: 2334-112-2022
Titular peticionari: La Marinada SCP
Nom comercial: “Bar Beethoven”
Ubicació: Pg Compositor Beethoven, 8
Metres quadrats: 20 m2
Període autoritzat: de març a octubre de 2022
NO es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per
l’altre.
2.- Condicions generals de la llicència:
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública
o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració
d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de
llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de
l’ocupació
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’incompliment.
Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser
revocada, sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès
públic, per ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de
persones i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes.
-

3. Condicions particulars de la llicència:
Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a:

Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència.

Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència
d’ocupació temporal i precària.

Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements
que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions

No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns.
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Respectar els horaris que es fixin.
Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi
puguin incloure per raons d’interès públic.
Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la
totalitat del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols
que et tot cas caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es
podran deixar apilades taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte
autorització expressa en espai habilitat a tal efecte.
Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic
per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa.
Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.
No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada
Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments
o altres serveis
públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva
ocupació.
Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa,
derivats de la seva utilització.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants).
Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableix el següent:
1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria
Excepcionalment, i en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al
veïnat, l’Ajuntament podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i
efecte de garantir el descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents.
S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic.
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució
posterior degudament motivada i notificada.
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via
pública o del seu vol.
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà
autoritzar dins del següent horari:
De diumenge a dijous (ambdós inclosos) de 8 hores (*) a 00,30 hores
Divendres, dissabtes i vetlles de festius de 8 hores a 1,30 hores
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores.
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i
vibracions
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls,
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses.
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones:
Ocupacions situades damunt la vorera:
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins
un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants.
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1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles,
caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements
de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà
alineada amb la part interior de la vorada.
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure
un espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles.
Ocupacions situades a la calçada:
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles
adjacent a la
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m.
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o
zona, per
criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic.
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i
inclouran la
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació
específica.
Ocupacions situades als passeigs:
1. A la part central dels passeigs
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi
l’activitat principal.
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues
ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m
d’amplada mínima.
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols.
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs:
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols.
3. En els passeigs amb porxos:
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos.
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels
porxos. Només estaran permesos els para-sols.
Ocupacions situades a les places:
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma
general l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una
línia paral·lela separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de
la plaça a l’espai que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa
justificada es podrà autoritzar una profunditat superior.
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la
superfície de la plaça.
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats.
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació
d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet
la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics.
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic:
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt
de la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats
cíviques, lúdiques o esportives.
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2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la
present normativa.
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no
es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a
realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores.
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les
següents condicions tècniques particulars:
Taules i cadires:
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus.
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic.
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 –
8017 – 8024 –8025 – 8028 – 8029
- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols ,
para-vents i vetlladors:
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de
senyalització, etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o
missatges publicitaris de cap tipus.
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva
composició no permetrà la propagació de la flama.
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres:
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions
d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes.
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de
senyalització, etc) no ho permeten.
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar
elements protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars.
Espai entre ocupacions
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública.
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com
tots els serveis d’interès públic.
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà
variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals.
Edificis d’interès històric o artístic
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o
que d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació.
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat,
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa
dictada per les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2.
Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
15.

PRP 2022/685 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 8/2022.
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Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 8/2022, que inclou 26 expedients i que importa la
quantitat 6.787,69 €.
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.
16.

PRP 2022/687 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 36.727,18 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1107

DATA 15/06/2022

RELACIÓ F/2022/312

EXP. 1657-468-2022

395,77 €

INF. 1132

DATA 17/06/2022

RELACIÓ F/2022/378

EXP. 1657-561-2022

193,60 €

INF. 1133

DATA 17/06/2022

RELACIÓ F/2022/378

EXP. 1657-561-2022

63,80 €

INF. 1160

DATA 17/06/2022

RELACIÓ F/2022/2126

EXP. 1657-532-2022

354,53 €

INF. 1161

DATA 17/06/2022

RELACIÓ F/2022/348

EXP. 1657-515-2022

2.988,70 €

INF. 1163

DATA 17/06/2022

RELACIÓ F/2022/369/401

EXP. 1657-550-2022

4.314,97 €

INF. 1165

DATA 17/06/2022

RELACIÓ F/2022/341

EXP. 1657-508-2022

3.135,52 €

INF. 1171

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/361

EXP. 1657-542-2022

1.378,79 €

INF. 1172

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/361

EXP. 1657-542-2022

673,10 €

INF. 1175

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/360

EXP. 1657-541-2022

2.771,18 €

INF. 1176

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/332

EXP. 1657-499-2022

1.212,99 €

INF. 1181

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/326

EXP. 1657-493-2022

70,33 €

INF. 1182

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/326

EXP. 1657-493-2022

714,00 €

INF. 1183

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/326

EXP. 1657-493-2022

229,00 €

INF. 1184

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/326

EXP. 1657-493-2022

2.662,00 €

INF. 1185

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/326

EXP. 1657-493-2022

950,00 €

INF. 1186

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/326

EXP. 1657-493-2022

220,00 €

INF. 1187

DATA 19/06/2022

RELACIÓ F/2022/333

EXP. 1657-500-2022

4.647,00 €

INF. 1190

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/280

EXP. 1657-432-2022

423,28 €

INF. 1192

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/280

EXP. 1657-432-2022

2.350,76 €

INF. 1193

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/280

EXP. 1657-432-2022

1.282,60 €

INF. 1196

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/398

EXP. 1657-583-2022

392,65 €

INF. 1199

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/388

EXP. 1657-572-2022

2.768,48 €

INF. 1208

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/393

EXP. 1657-578-2022

45,92 €
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INF. 1210

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/396

EXP. 1657-581-2022

6,26 €

INF. 1218

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/365

EXP. 1657-546-2022

626,40 €

INF. 1219

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/365

EXP. 1657-546-2022

1.470,00 €

INF. 1221

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/326

EXP. 1657-493-2022

385,55 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 36.727,18 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/2126

354,53 €

F/2022/280

423,28 €

F/2022/280

2.350,76 €

F/2022/280

1.282,60 €

F/2022/312

395,77 €

F/2022/326

70,33 €

F/2022/326

714,00 €

F/2022/326

229,00 €

F/2022/326

2.662,00 €

F/2022/326

950,00 €

F/2022/326

220,00 €

F/2022/326

385,55 €

F/2022/332

1.212,99 €

F/2022/333

4.647,00 €

F/2022/341

3.135,52 €

F/2022/348

2.988,70 €

F/2022/360

2.771,18 €

F/2022/361

1.378,79 €

F/2022/361

673,10 €

F/2022/365

626,40 €

F/2022/365

1.470,00 €

F/2022/369/401

4.314,97 €

F/2022/378

193,60 €

F/2022/378

63,80 €

F/2022/388

2.768,48 €

F/2022/393

45,92 €

F/2022/396

6,26 €

F/2022/398

392,65 €

L’import que s’especifica en les relacions F/2022/378, F/2022/280 F/2022/388 i F/2022/393 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.
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17.

PRP 2022/688 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM.

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 120,20€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1211

DATA 20/06/2022

RELACIÓ F/2022/395

EXP. 1657-580-2022

120,20 €

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 120,20€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/395

120,20 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
18.

PRP 2022/686 CANVI D’UBICACIÓ DE LA PLACA DE GUAL PERMANENT NÚMERO
1400 (DEL C. SANT ANTONI, 20 AL CARRER CENTRAL UA-7, S/N). EXPEDIENT
2349-19-2022.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable de la
Policia Local la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a V.A., F.J., el canvi d’ubicació de la placa de gual permanent emparada en la
Llicència Municipal núm. 1400, del carrer Sant Antoni núm. 20 al carrer Central UA-7, s/n.
Segon. El titular haurà de pintar la vorada de l’accés corresponent a la nova ubicació en color
groc i esborrar la pintura groga de la vorada del carrer Central UA-7, s/n.
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari.

Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.
19.

PRP 2022/672 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 236132-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm.
2022/8619, de data 16/06/2022, el Sr. D.Y., C.S., sol·licita la renúncia a la targeta de resident
zona blava.
A la vista de l’expedient tramitat, la Junta de Govern, en desplegament de les seves facultats i
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la targeta de resident de zona blava
associada al vehicle amb placa de matrícula 7447BRK el titular de la qual és D.Y., C.S.
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Segon.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat als
serveis municipals que corresponguin.

20.

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:
20.1.-PRP 2022/493 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: TREBALLS
D’ADEQUACIÓ DEL PARC MUNICIPAL DE MOLLERUSSA.
L’objecte de la present contractació és l’execució de les obres necessàries per a la retirada de la
bassa dels ànecs ubicada al Parc municipal de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò establert
a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). La
codificació CPV del contracte és la 45111000-8 “Trabajos de demolició, explanación y limpieza del
terreno” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de
2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte
d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les obres o sense perjudici que hi
hagi d’haver el projecte corresponent quan ho requereixin normes específiques. Conforme
estableix l’art. 34 del ROAS, en el cas de que la quantia de les reparacions menors excedeixi els
30.000,00 euros, s’hi haurà d’incorporar una memòria i la documentació tècnica i administrativa
necessàries per a definir, executar i valorar les obres i els treballs que exigeixin les reparacions.
Atès allò establert a l’article 12.4 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reparació menor, i l’art. 37.6 del mateix reglament estableix que per a aquests
tipus d’obres, és suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació tècnica a que es
refereixen els articles 34 i 35 del mateix reglament.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
d’estar certificada per part de la Intervenció de Fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF A25012386, el qual es considera per part de
l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa declara que disposa
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de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21
de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar el DOCUMENT TÈCNIC D’ADEQUACIÓ DEL PARC MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA, i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per
objecte la seva execució. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC220220006209.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb el CIF: A25012386 en els termes que es
descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 35.788,56 € (21% IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la certificació d’obres i de la factura
per l’òrgan competent.



Termini d’execució i supervisió de les obres:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 30 dies, sota la supervisió de la
Direcció facultativa, i s’iniciaran amb l’Acta de comprovació del replantejament,
sempre i quan hagi estat aprovat i notificat el Pla de Seguretat i Salut en el treball.
L’execució de les obres serà certificada per part dels serveis tècnics municipals i aprovades
per l’òrgan municipal competent.



El Pla de seguretat i salut:
L’adjudicatari haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en base a l’Estudi de Seguretat i
Salut que incorpora el document tècnic, el qual haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra,
previ informe pel Coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi
hagi, per la Direcció Facultativa.



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.”
20.2.- PRP 2022/684 ADJUDICACIÓ DEL LOT 1. SUBMINISTRAMENT DE CLOR I ALTRES
PRODUCTES ESPECÍFICS PER AL TRACTAMENT DE L’AIGUA DE LES PISCINES
MUNICIPALS. DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA DEL LOT 2. SUBMINISTRAMENT
DE SAL ESPECIAL PER AL TRACTAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS.
Antecedents:
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 12/05/2022, es va autoritzar
l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER AL
TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS dividit en 2 lots, 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
13/05/2022, 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:
LOT 1. SUBMINISTRAMENT DE CLOR I PRODUCTES ESPECÍFICS PEL TRACTAMENT DE
L’AIGUA DE LES PISCINES:
Empresa
APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A

Registre entrada
2022-7466

Data entrada
26/05/2022

Hora entrada
08:48:00

LOT 2. SUBMINISTRAMENT DE SAL ESPECIAL PER AL TRACTAMENT DE L’AIGUA DE LES
PISCINES:
Empresa
-------------------------------------

Registre entrada
---------------

Data entrada
---------

Hora entrada
-------

III. Qualificada la documentació administrativa, es va sotmetre a valoració per part dels tècnics
competents l’oferta presentada i en la data 08/06/2022 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:
LOT 1:
Empresa
APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA

CIF
A58768946

Puntuació
100,00

ORDRE
1

LOT 2:
Empresa
-------------------------------------

CIF
--------------------

Puntuació
-------------

ORDRE
-------

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.
Per part de l’empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA, i dins el termini de 5 dies hàbils, ha
presentat la documentació justificativa requerida.
VI. En la data 21/06/2022 s’ha emès informe favorable núm. 1228/2022 de l’òrgan interventor.
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, informo
favorablement l’expedient i proposo que, previ informe de fiscalització de la intervenció municipal,
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 SUBMINISTRAMENT DE CLOR I
PRODUCTES ESPECÍFICS PEL TRACTAMENT DE L’AIGUA DE PISCINES. LOT 1, a favor de
l’empresa licitadora APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA, en els termes següents:
1. Preu del contracte: 19.575,38 euros/anual IVA inclòs.
2. Termini d’execució: 1 any.
3. Pròrroga: no s’estableix.
Desglossament del preu del contracte en base a les diferents anualitats pressupostàries:
ANUALITAT 2022: 01/07/2022 – 31/12/2022
ANUALITAT 2023: 01/01/2023 – 30/06/2023

9.787,69 euros
9.787,69 euros

D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un
contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a executar un servei de forma successiva i per
preus unitaris, el pressupost base de licitació s’ha estimat en una quantia màxima i limitativa, i el
mateix es troba condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa
contractista en funció dels serveis requerits. En conseqüència, l’Ajuntament no resta obligat a
exhaurir aquest pressupost en atenció a què el preu final es determinarà en funció de les
necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris corresponents.
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.
Segon. DECLARAR DESERTA la licitació del SUBMINISTRAMENT DE SAL ESPECIAL PER AL
TRACTAMENT DE PISCINES. LOT 2 per manca de presentació de licitadors.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària, mitjançant notificació electrònica,
i publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies.
Quart. 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.
Cinquè. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents documents
administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament, al Perfil
del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la
LCSP.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per desenvolupar els
presents acords.
20.3.- PRP 2022/678 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-317-2022
En data 9 de juny de 2022, la Sra. M., E.L. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud
d’autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic per a
l’establiment “MK Bistro tapas”.
Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient.
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança Municipal de
Convivència, l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires, tendals,
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jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per terrasses i
similars i altra normativa aplicable.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via pública,
amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Núm. Expedient: 2334-317-2022
Titular peticionari: M., E.L.
Nom comercial: “MK Bistro tapas”
Ubicació: Pg. Compositor Beethoven, 3
Metres quadrats: 15 m2 ampliació
Període autoritzat: de juny a setembre de 2022
SI es podran deixar les taules i cadires autoritzades per la terrassa apilades d’un dia per
l’altre segons plànol aportat.
2.- Condicions generals de la llicència:
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública
o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració
d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic. Conseqüentment les sol·licituds de
llicències d’ocupacions de la via pública amb taules i cadires hauran de preveure el termini de
l’ocupació
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’incompliment.
Revocació de la llicencia. Atesa la naturalesa precària de la llicencia, aquesta podrà ser
revocada, sense dret a indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès
públic, per ser l’ocupació de la via publica incompatible o conflictiva amb el transit de
persones i/o vehicles, o per l’ús abusiu que se’n fes.
-

3. Condicions particulars de la llicència:
Els titulars de la llicència d’ocupació de la via pública o del seu vol, venen obligats a:

Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s’ha atorgat llicència.

Respectar estrictament la superfície o espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llicència
d’ocupació temporal i precària.

Mantenir la superfície o espai de via pública ocupada temporalment, així com els elements
que s’hi continguin (tendals, para-sols, jardineres, taules, cadires...), en les degudes
condicions de neteja, manteniment, ordre, decòrum, ornat, salubritat i higiene, deixant la
superfície ocupada al finalitzar la jornada, en les mateixes condicions

No ocupar els espais de pas dels vianants i veïns.

Respectar els horaris que es fixin.

Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s’hi
puguin incloure per raons d’interès públic.

Amb caràcter diari, fora de l’horari autoritzat, s’haurà de retirar de l’espai públic la
totalitat del mobiliari i la resta dels elements autoritzats, amb l’excepció dels para-sols
que et tot cas caldrà plegar per tal d’ocupar el menor espai possible. En cap cas es
podran deixar apilades taules i/o cadires a la via pública d’un dia per l’altre. Excepte
autorització expressa en espai habilitat a tal efecte.

Un cop finalitzat el termini fixat per la vigència de la llicència d’ocupació de l’espai públic
per les terrasses, caldrà retirar la totalitat del mobiliari col·locat a la terrassa.

Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança.

No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada
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Retirar els elements que impedeixin el pas dels serveis d’extinció d’incendis i salvaments
o altres serveis
públics, en el termini que se’ls indiqui, tot i que disposin de llicència per a la seva
ocupació.
Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai públic en que s’ubica la terrassa,
derivats de la seva utilització.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18 de Taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (article 6 i concordants).
Tercer.- En l’art.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableix el següent:
1. Els horaris establerts no podran en cap cas excedir els horaris màxims d’obertura fixats a les
normatives generals aplicables a cada establiment en funció de la seva categoria
Excepcionalment, i en el cas de detectar-ne alteracions en la pacífica convivència o molèsties al
veïnat, l’Ajuntament podrà limitar en qualsevol moment els horaris en zones determinades a fi i
efecte de garantir el descans veïnal, intentant compatibilitzar els interessos concurrents.
S’aplicarà el mateix principi en espais privats d’ús públic.
2. Les limitacions horàries s’hauran d’indicar en la corresponent autorització o bé en resolució
posterior degudament motivada i notificada.
3. Per decret d’Alcaldia es podran fixar per a cada temporada o any natural, si s’escau, els horaris
d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superfícies d’ocupació de la via
pública o del seu vol.
4. Supeditat a allò que es diu al punt anterior, l’ocupació de la via pública per terrasses es podrà
autoritzar dins del següent horari:
De diumenge a dijous (ambdós inclosos) de 8 hores (*) a 00,30 hores
Divendres, dissabtes i vetlles de festius de 8 hores a 1,30 hores
(*) En aquells espais públics afectats per la celebració del mercat setmanal dels dimecres, no es
podran instal·lar terrasses abans de les 15 hores.
En tot cas s’haurà de donar compliment al que s’estableix l’ordenança municipal de sorolls i
vibracions
En cas d’incompliment de la present condició o l’existència de denúncies per molèsties de sorolls,
l’autorització per ocupar la via pública restarà extingida i la Policia Local podrà intervenir per fer
retirar de la via pública els elements integrants de les terrasses.
Quart: En el Títol VII de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública amb taules, cadires,
tendals, jardineres i similars derivats d’activitats comercials com bars, restaurants i altres per
terrasses i similars, s’estableixen els següents criteris per les diferents zones:
Ocupacions situades damunt la vorera:
Amb caràcter general la franja de paviment ocupable serà la meitat de l’amplada de la vorera fins
un màxim de 2’5 m d’ocupació, respectant sempre 1,8 m lliures pel pas de vianants.
1. Quan el perímetre de l’ocupació es situï a menys d’1m de la calçada destinada als vehicles,
caldrà instal·la-hi una protecció de 0,90 m d’alçada com a màxim, que porti incorporada elements
de senyalització d’acord amb allò informat per la policia municipal. Aquesta protecció s’instal·larà
alineada amb la part interior de la vorada.
2. En carrers de vianants, solament es podrà ocupar el 40% de l’amplada del vial, deixant lliure
un espai de 3 m d’amplada mínima pel pas de vehicles.
Ocupacions situades a la calçada:
1. Només es permet quan s’ocupi la part de la calçada destinada a aparcament de vehicles
adjacent a la
vorera, a la qual caldrà que s’hi ajusti amb una amplada que en cap cas serà superior a 4,50 m.
2. Es podrà establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d’un mateix carrer o
zona, per
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criteris d’homogeneïtzació de l’impacte estètic.
3. Hauran d’incloure un element perimetral de protecció d’alçada compresa de 0,90 m d’alçada i
inclouran la
senyalització que amb caràcter obligatori s’especifiqui a la llicència en funció de la seva ubicació
específica.
Ocupacions situades als passeigs:
1. A la part central dels passeigs
a). Només s’autoritzarà l’ocupació a establiments de restauració pròxims al lloc on es desenvolupi
l’activitat principal.
b). La seva amplada màxima es limitarà a l’eix del passeig. En el cas que hi hagin dues
ocupacions confrontants, entre ambdues hauran de deixar un pas lliure per a vianants d’1,8 m
d’amplada mínima.
c). Es prohibeix la instal·lació de tarimes i de tendals. Només estaran permesos els para-sols.
2. A les voreres de les calçades laterals dels passeigs:
a). Es prohibeix la instal·lació de tendals: només estan permesos els para-sols.
3. En els passeigs amb porxos:
a). L’ocupació amb taules i cadires s’autoritzarà preferentment sota els porxos.
b). Es prohibeix la instal·lació de tendals o d’elements de tancament laterals o frontals dels
porxos. Només estaran permesos els para-sols.
Ocupacions situades a les places:
1. La profunditat màxima de les ocupacions de les places es determinarà pels Serveis tècnics de
l’Ajuntament atenent a la superfície i disposició de cada plaça en concret, però com a norma
general l’ocupació permesa per a un establiment s’haurà d’emplaçar a l’espai situat entre una
línia paral·lela separada 1,8 m de la façana de l’edifici i l’eix que delimiti la meitat de l’amplada de
la plaça a l’espai que confronta amb la façana de l’establiment. Excepcionalment i per causa
justificada es podrà autoritzar una profunditat superior.
2. La suma de les ocupacions admeses en una plaça, no podran superar la tercera part de la
superfície de la plaça.
3. No es permesa la instal·lació de tarimes ni tendals. Només estaran permesos els para-sols els
quals podran tindre faldons a dos dels quatre costats.
4. Amb caràcter general no s’accepta la instal·lació d’expositors ni mampares de delimitació
d’espais o de qualsevol altre mobiliari que no siguin les taules, les cadires i els para-sols. S’admet
la possibilitat d’instal·lar jardineres, previ informe favorable dels Serveis tècnics.
Ocupacions situades a l’illa de vianants del nucli antic:
1. Atès l’especial funcionalitat d’aquesta àrea de la població com espai de convivència del conjunt
de la població, l’Ajuntament, previ informe de la policia municipal i/o dels serveis tècnics, podrà
denegar justificadament l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic per a finalitats
comercials, o suspendre-les de manera temporal per causes d’interès públic, per a finalitats
cíviques, lúdiques o esportives.
2. Només serà possible ocupar les àrees delimitades expressament al plànol que s’adjunta a la
present normativa.
3. Els espais urbans, places i carrers, afectats per la celebració del mercat municipal setmanal, no
es podran ocupar per terrasses fins a la finalització de les tasques de neteja i adequació a
realitzar un cop finalitzat el mercat, i en cap cas abans de les 15 hores.
En aquests espais públics, a més de les condicions generals fixades a la present ordenança, als
diferents elements de mobiliari urbà a instal·lar en aquests espais, els hi seran exigibles les
següents condicions tècniques particulars:
Taules i cadires:
- Per a cada establiment seran d’un únic tipus i model, amb iguals característiques estètiques. No
integraran rètols o missatges publicitaris de cap tipus.
- Material: Seran preferentment d’alumini, fusta o plàstic.
- Colors: Marrons de tonalitat fosca. RAL 8002 – 8003 – 8007 – 8011 – 8012 – 8015 – 8016 –
8017 – 8024 –8025 – 8028 – 8029
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- Coixins: D’igual color i tonalitat que els tèxtils emprats als para-sols o vetlladors. Para-sols ,
para-vents i vetlladors:
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de
senyalització, etc) no ho permeten. Han de ser fàcilment desmuntables. No integraran rètols o
missatges publicitaris de cap tipus.
- Materials: Seran de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. La seva
composició no permetrà la propagació de la flama.
- Colors: Beix clar. Ral 1013 – 1015
Mobiliari auxiliar: estufes, pissarres, faristols o altres:
- En tots els casos s’hauran de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.
- En cap cas poden formar part d’una barra de servei exterior, o per realitzar funcions
d’elaboració o manipulació d’aliments o begudes.
- No es podran instal·lar si els elements de l’entorn (bancs, arbrat, bàculs, elements de
senyalització, etc) no ho permeten.
- No es poden ancorar al paviment, i els seus elements de recolzament hauran d’integrar
elements protectors (tacs, topalls, etc) de goma o similars.
Espai entre ocupacions
1. L’Ajuntament podrà exigir que entre diverses ocupacions contigües s’hi deixi un espai lliure
d’amplada mínima d’1,8 m, per a l’accés a la voravia, a l’entrada o portal dels edificis o
aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via pública.
2. Sempre hauran de ser accessibles les boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, tapes de
registre, elements de senyalització viària vertical i horitzontal, sortides d’emergència, així com
tots els serveis d’interès públic.
3. En el cas dels guals, el mobiliari de les terrasses s’hauran de situar a una distància suficient
que permeti la visibilitat tant d’entrada com de sortida dels vehicles. Aquesta distància serà
variable en funció de la morfologia de les vies i les característiques dels accessos als guals.
Edificis d’interès històric o artístic
No s’autoritzarà cap ocupació temporal davant o al voltant d’edificis d’interès històric o artístic, o
que d’alguna forma o altra n’impedeixin la seva contemplació.
Cinquè.- La present autorització per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la permissibilitat,
tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa
dictada per les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2.
Sisè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
20.4.- PRP
31.05.2022)

2022/689

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.05.2022

a

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01.05.2022 a 31.05.2022.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos els
informes que obren en l’expedient, Informe d’intervenció núm. 1223-21-06-2022, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01.05.2022 a 31.05.2022 i que corresponen al personal
següent:
ÀREA
SEGURETAT CIUTADANA

COGNOMS I NOM

TOTAL
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A.R., J.

104,69 €

B.M., N.

201,41 €

C.E., B.

102,20 €

C.C., C.

201,41 €

F.P., M.

199,46 €

F.M., E.

179,02 €

F.P., D.

716,04 €

G.M., M.

148,49 €

L.O., A.

479,87 €

M.V., J.

95,31 €

O.L., E.

634,01 €

P.M., J.

495,00 €

P.C., C.

91,68 €

R.N., J.

39,03 €

R.D., F.

52,04 €

S.V., J.

179,02 €

S.A., J.A.

344,22 €

T.M., S.

493,12 €

TOTAL ÀREA

4.756,02 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient.
Tercer. Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació.
20.5.-PRP 2022/697 SOL·LICITUD JOVENT DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DUR A
TERME EL CORREBARS DE EL DIA 23 DE JUNY DE 2022
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. G., R., en representació de l’Associació
Jovent de Mollerussa, en què demana autorització per dur a terme el correbars de Sant Joan pels
carrers i bars de la ciutat, el proper dia 23 de juny, amb motiu de la Revetla de Sant Joan.
El recorregut i parades per dur a terme el correbars seria el següent: sortida Bar Fellini
(C/Navarra, 4), passar per la Pl. de l’Estació i anar al One (C/Sant Isidori, 20), continuar aquest
carrer fins arribar al carrer Ferrer i Busquets i anar al Cafè l’Amistat (C/Ciutat de Lleida),
seguidament passar pels carrers Onze de Setembre, Balmes i anar al Patet (Pl. Pla d’Urgell),
baixar fins a la plaça Manuel Bertrand i anar al Xarel·lo (Pl Major, 7), continuar fins al Breiko
(Ctra. de Miralcamp) i finalment anar fins a l’última parada a Lo Xiringuito de Mollerussa (Parc
Municipal).
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Jovent de Mollerussa a dur a terme el correbars de Sant Joan
pels carrers i bars de la ciutat descrits anteriorment, el proper dia 23 de juny, amb motiu de la
Revetla de Sant Joan.
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Segon. Establir un dispositiu per dur a terme l’activitat.
Tercer. S’estableixen les condicions següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

No es poden originar molèsties ni als conductors de vehicles ni als vianants.
El consum d’alcohol a la via pública no està permès (excepte a les terrasses dels bars on
cal asseure’s correctament a la cadira).
L’incompliment de la normativa podrà ser motiu de sanció a la persona que la realitzi.
Tenir una farmaciola
Respectar aforament total 150
Aportar pòlissa i rebut RC
Es prohibeix el consum d’alcohol als menors de 18 anys.
Prohibit el consum d’alcohol en via pública.
Es respectarà el descans dels veïns
Aportar a la Policia Local el recorregut exacte.
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.
En cas d’emergència trucar al 112.

Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per
l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals competents
als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i divuit minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr.
President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

