AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 22 de setembre de 2022.
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé
Cirés i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget i amb l’assistència
dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó
Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ,
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 2022/924 ACTES URBANÍSTICS

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

2436-39-2022
JARDINS CASTELLÓ, S.L.
ENDERROC / DESCONTRUCCIÓ EDIFICI ENTRE MITGERES,
I CONSTRUCCIONS ANNEXES
23.500,00 €
C. D’ENRIC GRANADOS, 21
5109303CG2150N 0001 RZ

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

2410-144-2022
P.M., F.
RENOVACIÓ DE MOBLES DE CUINA I REFORMA BALCONERA
3.200,00 €
Carrer TARRAGONA, 36
4601925CG2140S 0001 PW

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

2410-147-2022
P.R., F.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
3.095,00 €
Carrer FIRAL, 2E
4414725CG2141S0004WX

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

2410-149-2022
C.T., J.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
5.309,09 €
carrer MIGDIA, 15 3-1
4902302CG2140N0098XK

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410-150-2022
PASTELERIA SANT ISIDORI, S.A
COL·LOCACIÓ
DE
PLACA
ONDOLINE
ENCADELLADES,AMB BASTIDA PENJANT
2.722,00 €
Carrer FERRER I BUSQUETS, 35
4611110CG2141S

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

I

PLAQUES

Ref. cadastral:

2410-151-2022
G.S., F.
MODIFICACIÓ BARANES ESCALA INTERIOR HABITATGES
3.000,00 €
Carrer
BARBENS
S/N,
HABITATGES
UNIDFAMILIARS
APARELLATS, B1¬B2
3997306CG2049N0001HR

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

2410-155-2022
M., M.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
6.618,77 €
Carrer MOSSEN CANTONS, 71
4615317CG2141N0001LA

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

2410-157-2022
SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
7.721,51 €
carrer JOSEP CASANOVES, 30 B
4601924CG2140S0001QW
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A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-158-2022
COMUNITAT PROPIETARIS FERRER BUSQUETS,8
COL·LOCACIÓ DE MARQUESINA EN FAÇANA
620,00 €
carrer FERRER I BUSQUETS, 8
4409303CG2141S

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

2410-160-2022
T.S., S.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
3.655,21€
Carrer TARRAGONA, 39
4503719CG2140S

***********************************************************
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis
existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no
relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les mesures
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres,
en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit
nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla
per a la transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
1.287,46€.
3.

PRP 2022/914 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT
MÀQUINA AUTOPRESTEC PER LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE
MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició d’una màquina d’auto-préstec “RFID” de
sobretaula per poder realitzar el servei automatitzat del préstec i devolucions dels materials que
hi ha a la biblioteca i es poden endur a casa.
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 30238000-6
“Equipo de automatización 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
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.
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Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament per
part de l’empresa TECHKOVERY, S.L.U. amb el CIF B87490892, la qual 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 MÀQUINA AUTO-PRÉSTEC “RFID” PER LA BIBLIOTECDA COMARCAL JAUME VILA
DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del
contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal. Núm. RC220220012470.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de TECHKOVERY,
S.L.U. amb el CIF: B87490892 en els termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 5.566,00 € (21 % IVA inclòs).
Aquest preu inclou:





Transport
Instal·lació
Formació tècnica
Garantia total 1 anys

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 dels béns haurà de tenir lloc en el termini màxim el 30 d’octubre 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 2022/915 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS ACTIVITAT DE
IOGA PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA - CURS 20222023.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de realització de l’activitat de ioga
per les persones usuàries del Casal Municipal de la Gent Gran 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-85311100-3
“Servicios de benestar social proporcionados a ancianos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de BUSCÀ LUNA,
ÒSCAR MANUEL amb el CIF 43726402K, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme
requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
L’ACTIVITAT DE IOGA PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA CURS 2022-2023. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a
càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de B.L., O.M. amb el
CIF: 437XXXX2K en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 3.993,00 € (21% IVA inclòs).
Desglossament del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 03/10/2022 - 31/12/2022
Anualitat 2023: 01/01/2023 – 22/06/2023

1.331,00 euros
2.236,08 euros

RC 220220012498

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglossament
de preus unitaris que consta a l’expedient, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis
que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
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determina en funció de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització
si no s’esgota el preu del contracte.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix del 03/10/2022 fins el 22/06/2023.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

PRP 2022/919 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS ACTIVITAT
D’INFORMÀTICA PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA CURS 2022-2023.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de realització de tallers formatius en
noves tecnologies; curs d’ofimàtica inicial per les persones usuàries del Casal Municipal de la Gent
Gran 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-85311100-3
“Servicios de benestar social proporcionados a ancianos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de AULASTUDI,
S.C.P. amb el CIF J25694134, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix
l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
L’ACTIVITAT D’INFORMÀTICA PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MOLLERUSSA -CURS 2022-2023. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de AULASTUDI, S.C.P.
amb el CIF: J25694134 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 4.984,00 € (Exempt d’ IVA).
Desglossament del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 03/10/2022 - 31/12/2022
Anualitat 2023: 01/01/2023 – 22/06/2023

1.540,00 euros
3.444,00 euros

RC 220220012499

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglossament
de preus unitaris que consta a l’expedient, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis
que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització
si no s’esgota el preu del contracte.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix del 03/10/2022 fins el 22/06/2023.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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6.

PRP 2022/921 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS ACTIVITAT
GIMNÀSTICA PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA - CURS
2022-2023.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de realització de l’activitat de
gimnàstica postural de cadira per les persones usuàries del Casal Municipal de la Gent Gran 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-85311100-3
“Servicios de benestar social proporcionados a ancianos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de GENÉ SIMÓ,
JUDITH amb el CIF 43732033V, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix
l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA POSTURAL PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MOLLERUSSA -CURS 2022-2023. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de G.S., J. amb el CIF:
437XXXX3V en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 3.833,28 € (21% IVA inclòs).
Desglossament del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 03/10/2022 - 31/12/2022
Anualitat 2023: 01/01/2023 – 22/06/2023

1.277,76 euros
2.555,52 euros

RC220220012657

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglossament
de preus unitaris que consta a l’expedient, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis
que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització
si no s’esgota el preu del contracte.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix del 03/10/2022 fins el 22/06/2023.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
7.

PRP 2022/925 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS ACTIVITAT
MARXA NÒRDICA PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA CURS 2022-2023.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de realització de l’activitat de marxa
nòrdica per les persones usuàries del Casal Municipal de la Gent Gran 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-85311100-3
“Servicios de benestar social proporcionados a ancianos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de MORAGUES
ARBONÉS, MARIA ANNA amb el CIF 43705695Z, la qual declara que disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte,
conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
L’ACTIVITAT DE MARXA NÒRDICA PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MOLLERUSSA -CURS 2022-2023. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de M.A., M.A. amb el
CIF: 437XXXX5Z en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 3.709,90 € (21% IVA inclòs).
Desglossament del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 03/10/2022 - 31/12/2022
Anualitat 2023: 01/01/2023 – 22/06/2023

1.141,51 euros
2.568,40 euros

RC220220012789

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglossament
de preus unitaris que consta a l’expedient, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis
que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització
si no s’esgota el preu del contracte.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix del 03/10/2022 fins el 22/06/2023.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/926 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. ELABORACIÓ
D’UN PROTOCOL INTERN DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ D’ABUSOS A INFANTS I
JOVES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de protocol i prevenció d’abusos a
infants i joves en equipaments municipals 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 98133000-4
“Servicios prestados por asociaciones de caràcter social” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de FUNDACIÓ
VICKI BERNADET amb el CIF G64216385, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme
requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte el
l’elaboració d’un PROTOCOL INTERN DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ D’ABUSOS A INFANTS I
JOVES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm.
RC220220012648.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de FUNDACIÓ VICKI
BERNADET amb el CIF: G64216385 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 5.481,00 € (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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



La durada de la prestació:
La prestació del servei serà entre octubre i desembre de 2022.
El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a
l’article 29.8 de la LCSP.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
9.

PRP 2022/939 SOL·LICITUD SR. D.C.C.A., EN REPRESENTACIÓ DEL BAR AS DE
COPES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UNA ACTUACIÓ DE
MÚSICA A L’AVINGUDA DE LA PAU EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2022

Vista la petició presentada per la Sra. C.C., D., en representació del Bar As de Copes, en què
demana autorització per poder realitzar una actuació de música davant del seu establiment, a
l’Avinguda de la Pau núm. 35, i tallar part de l’avinguda només en un sentit (tram entre el carrer
Sant Ramon i ronda Sant Pere), de les 20.00h fins a les 00.00h, del dia 24 de setembre de 2022.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels
presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. C.C., D., en representació del Bar As de
Copes, ja que l’espai estarà ocupat per un altre esdeveniment municipal en aquesta data.
Segon. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
10.

PRP 2022/938 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 605
EXPEDIENT 2349-27-2022

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2019/12603 en data 19 setembre de 2022 relatiu a la renúncia a la llicència de Gual
permanent número 605 ubicada al Carrer Tarragona, 50 el titular de la qual és Jesús Pascual
Izquierdo.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual permanent,
número 605 ubicada al Carrer Tarragona, 50 el titular de la qual és P.I., J..
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la renuncia
gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic subsegüent,
procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat als
serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.
11.

PRP 2022/929 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ
8/2022

Vista la relació núm. 8/2022 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 101 expedients i que importa la quantitat 5.528,81 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 8/2022, corresponent al període entre els dies 1 de juny al 31 de juliol 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.
12.

PRP 2022/930 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ
9/2022

Vista la relació núm. 9/2022 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 42 expedients i que importa la quantitat 1.728,15 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 9/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 31 d’agost 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.

13.

PRP 2022/931 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-412-2022

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En data 14 de setembre de 2022, la Sra. C.A., D.M. 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 “As de Copes”.
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, la Junta de Govern adopta els 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: 2334-412-2022
Titular peticionari: C.A., D.M.
Nom comercial: “As de Copes”
Ubicació: Av. De La Pau, 35
Metres quadrats: 30 m2
Període autoritzat: Octubre i novembre de 2022
SI 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.

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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______










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.
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.
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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.
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.
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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.
14.

PRP 2022/933 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 16/2022.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 16/2022, que inclou 19 expedients i que importa la
quantitat 4.368,30 €
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
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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.
15.

PRP 2022/934 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
NÚM. 4/2022

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 4/2022, que
inclou 10 expedients i que importa la quantitat 4.302,41 €.
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
MERCAT.

2022/910

MERCAT

SETMANAL:

SOL·LICITUD

DELS

PARADISTES

DEL

Vista la sol·licitud del Sr. Bernardo Romero Fernández, en representació dels PARADISTES DEL
MERCAT, demanant que el dia 12 d’octubre (Festa del Pilar), es realitzi el mercat setmanal del
dimecres, exceptuant les parades ubicades a la Plaça de l’Ajuntament, que degut als actes que es
realitzen en aquesta, no podran muntar.
En la seva virtut, i atès el que al respecte s’estableix a la legislació vigent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.-Declarar hàbil per fer mercat el dimecres dia 12 d’octubre (Festa del Pilar),
exceptuant les parades ubicades a la Plaça de l’Ajuntament.
Segon.- Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
Tercer.-Notificar aquest acord a la persona interessada.
17.

PRP 2022/912 SOL·LICITUD DE Mª.A. P. I., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 1.566 FILA 1ª I 1.567
FILA 2ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per P.I., M.A., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre els nínxols 1.566 fila 1ª i 1.567 fila 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a
nom de Francisco París Isern(difunt), pare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 1.566 fila 1ª i 1.567
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fila 2ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
18.

PRP 2022/913 SOL·LICITUD DE N. M. P., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 2.114 FILA 4ª, DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per M.P., N., demanant canvi de titularitat de la concessió
sobre el nínxol 2.114 fila 4ª del cementiri municipal, que en l’actualitat va a nom de Salvador
Miró Pallàs(difunt), pare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre el nínxol 2.114 fila 4ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
19.

PRP 2022/922 SOL·LICITUD DE Mª.C. S. S., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.398 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per S.S., M.C., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre el nínxol núm. 2.398 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona,
amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.398

S.S., M.C.

514,00 €

7,39 €

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament
del títol acreditatiu.
20.

PRP 2022/923 SOL·LICITUD DE D. O. L., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 2.590 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per O.L., D. (Gendre), en representació de D.G., C. (Vídua), vers
l’adquisició de concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.590 fila 4ª del Cementiri
Municipal.
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Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona,
amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.590

D.G., C.

514,00 €

7,39 €

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament
del títol acreditatiu.
21.

PRP 2022/927 SOL·LICITUD DE J. B. S., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOL NÚM. 2.630 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per B.S., J., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre el nínxol núm. 2.630 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es trobava lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es relaciona,
amb indicació del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.630

B.S., J.

514,00 €

7,39 €

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament
del títol acreditatiu.
22.

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:
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22.1.- PRP 2022/940 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 15.262,17 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1645

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/597

EXP. 1657-828-2022

1.463,32 €

INF. 1646

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/597

EXP. 1657-828-2022

1.347,94 €

INF. 1647

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/597

EXP. 1657-828-2022

1.995,29 €

INF. 1648

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/597

EXP. 1657-828-2022

173,89 €

INF. 1649

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/597

EXP. 1657-828-2022

1.184,90 €

INF. 1650

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/640

EXP. 1657-876-2022

444,07 €

INF. 1651

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/640

EXP. 1657-876-2022

287,10 €

INF. 1653

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/612

EXP. 1657-843-2022

45,92 €

INF. 1664

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/633

EXP. 1657-867-2022

936,54 €

INF. 1665

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/633

EXP. 1657-867-2022

961,95 €

INF. 1666

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/629

EXP. 1657-862-2022

774,47 €

INF. 1670

DATA 21/09/2022

RELACIÓ F/2022/650

EXP. 1657-887-2022

3.609,51 €

INF. 1671

DATA 21/09/2022

RELACIÓ F/2022/540

EXP. 1657-752-2022

2.037,27 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 15.262,17 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/597

1.463,32 €

F/2022/597

1.347,94 €

F/2022/597

1.995,29 €

F/2022/597

173,89 €

F/2022/597

1.184,90 €

F/2022/640

444,07 €

F/2022/640

287,10 €

F/2022/612

45,92 €

F/2022/633

936,54 €

F/2022/633

961,95 €

F/2022/629

774,47 €

F/2022/650

3.609,51 €

F/2022/540

2.037,27 €
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L’import que s’especifica en la relació F/2022/612 és una part de la despesa total de la relació a
la que corresponen.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
22.2.- PRP 2022/941 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 763,44€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1660

DATA 19/09/2022

RELACIÓ F/2022/649

EXP. 1657-886-2022

162,85 €

INF. 1672

DATA 21/09/2022

RELACIÓ F/2022/656

EXP. 1657-893-2022

600,59€

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 763,44€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/649

162,85 €

F/2022/656

600,59€

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
22.3.- PRP 2022/932 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
LLOGUER CARPES PER ATENDRE ACTIVITATS ESPORTIVES PROGRAMADES.
L’objecte de la present contractació és el lloguer de dues carpes de 300 m2 per atendre activitats
esportives programades per l’àrea d’esports de l’ajuntament de Mollerussa.
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 45223800-4
”Montaje e instalación de estructuras prefabricadas” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
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 XAMIOSA, S.L. amb el CIF B64109663, el qual s’ha considerat la millor oferta
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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 LLOGUER
DE DUES CARPES DE 300M2 PER ATENDRE ACTIVITATS ESPORTIVES PROGRAMADES.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal. Núm. RC220220012795.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de XAMIOSA, S.L. amb
el CIF: B64109663, en els termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 5.808,00 € (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.



Durada del contracte:
La durada del contracte de lloguer és des del 01/10/2022 fins al 30/10/2022.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la
LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
22.4.- PRP 2022/935 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS ACTIVITAT
ACTIVAMENT PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA - CURS 20222023.
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei d’un taller de manteniment i reforç
per a la memòria per les persones usuàries del Casal Municipal de la Gent Gran 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-85311100-3
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“Servicios de benestar social proporcionados a ancianos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de QUERALT
SAUCH, Mª TERESA amb el CIF 40868776F, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme
requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
L’ACTIVITAT ACTIVAMENT, MANTENIMENT I REFORÇ A LA MEMÒRIA PEL CASAL
MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA - CURS 2022-2023. Simultàniament,
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal
vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Q.S., M.T. amb el
CIF: 408XXXXX6F en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 4.878,72 € (21% IVA inclòs).

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglossament de
preus unitaris que consten a l’expedient, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin. L’Ajuntament no està
obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les
necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització si no s’esgota el preu del
contracte.
Desglossament del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 03/10/2022 - 31/12/2022

1.524,60 euros

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 22/06/2023

3.354,12 euros

RC220220012803

El preu inclou la preparació i els materials necessaris per la realització del taller, fotocòpies i
material per als assistents.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix del 03/10/2022 fins el 22/06/2023.
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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.



Modificació del contracte:
No es considerarà modificació, la variació que durant l’execució del contracte es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades, sempre que no representin un
increment de despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, conforme disposa l’art. 309
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.
22.5.- PRP 2022/936 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS ACTIVITAT
DE ZUMBA I PILATES PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA - CURS
2022-2023.
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de curs mix de l’activitat de zumba i
pilates per les persones usuàries del Casal Municipal de la Gent Gran 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-85311100-3
“Servicios de benestar social proporcionados a ancianos” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de R.F., V.E. amb el
CIF 781XXXX7M, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional
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necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3
de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
L’ACTIVITAT MIXTA DE ZUMBA I PILATE PEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MOLLERUSSA - CURS 2022-2023. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de R.F., V.E. amb el CIF:
781XXXX7M en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 3.872,00 € (21% IVA inclòs).

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglossament de
preus unitaris que consta a l’expedient, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol·licitin.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en
funció de les necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització si no s’esgota el preu
del contracte.
Desglossament del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:

Anualitat 2022: 03/10/2022 - 31/12/2022

1.270,50 euros

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 22/06/2023

2.601,50 euros

RC 220220012804

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


La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix del 03/10/2022 fins el 22/06/2023.



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.



Modificació del contracte:
No es considerarà modificació, la variació que durant l’execució del contracte es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades, sempre que no representin un
increment de despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, conforme disposa l’art.
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309 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.”
22.6.- PRP2022/906 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
CONTROL I CAPTURA DE COLOMS AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ANUALITATS 20222025.
Antecedents:
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 24/02/2022, es va autoritzar
l’expedient de contractació del SERVEI DE CONTROL I CAPTURA DE COLOMS AL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA pel procediment obert simplificat abreujat i la tramitació administrativa
ordinària. Així mateix, per mitjà del mateix acord, es van aprovar el Plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars que regeixen l’expedient de contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa de data
28/02/2022, 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:
Durant el termini establert, es van presentar les següents ofertes segons consta a l’eina de
presentació telemàtica:
Empresa

Registre entrada

Data entrada

Hora entrada

TOT COLOMS, S.L

ENTRA – 2022 – 3565

08-03-2022

09:58:00

XploraPlagas, S.L

ENTRA – 2022 – 3637

08-03-2022

20:30:00

BIOPYC, S.L

ENTRA – 2022 – 3976

11-03-2022

17:51:00

III. Efectuada l’obertura dels arxius electrònics i qualificada la documentació administrativa, es
van detectar defectes de caràcter esmenable en la documentació i ofertes presentades per part
de l’empresa XploraPlagas, S.L, per la qual cosa es va obrir un tràmit d’esmena de documentació
atorgant-los el termini de 3 dies hàbils per a l’aportació de la documentació, que va ser aportada
dins de termini. (ENTRA – 2022 – 4530).
IV. Complimentat adequadament els requeriments efectuats a les empreses licitadores, la
documentació es va sotmetre a valoració per part dels tècnics competents i en la data
04/05/2022 es va emetre informe de valoració econòmica el qual s’adjunta a l’expedient i on es
classifica en ordre decreixent de puntuació les empreses licitadores en els termes següents:
...//...
Empreses licitadores presentades en el procés de licitació, amb l’oferta econòmica
proposada:
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LICITADOR
XPLORAPLAGAS,
S.L
BIOPYC, S.L
TOT
COLOM,
S.L

OFERTA
ECONOM.
2.776,86€

BAIXA

%BAIXA

PUNTUACIÓ

1.190,08

30,00

20,00

IVA
INCLÒS
3.360,00€

3.586,98€
3.963,00€

379,96
3,94

9,58
0,10

6,39
0,07

4.340,25€
4.795,23€

V. D’acord amb l'article 85.3 RGLCAP l'oferta presentada per XPLORAPLAGAS, S.L es considera
amb un valor anormal o desproporcionat, atès que la baixa és superior a 25 unitats percentuals.
Per la qual cosa es va obrir un tràmit d’esmena de documentació atorgant-los el termini de 3 dies
hàbils per a l’aportació de la documentació, que va ser aportada dins de termini. (ENTRA – 2022 6817).
VI. Complimentat adequadament el requeriment efectuat a XPLORAPLAGAS, SL la documentació
es va sotmetre a valoració per part dels tècnics competents i en la data 01/09/2022 es va emetre
informe de valoració sobre la justificació de l’oferta desproporcionada, considerant l’informe de
justificació presentat insuficient per poder deixar de considerar l’oferta presentada com a no
desproporcionada, i per tant no essent aquesta objecte de valoració i classificació.
VII. En data 09/09/2022 es va emetre informe de selecció de la millor oferta, de l’anterior
informe es resolt que l’empresa que assoleix la major puntuació és BIOPYC, S.L. Amb tot doncs
es considera com a millor oferta en termes de qualitat-preu la presentada per l’empresa BIOPYC,
S.L en termes següents:
PREU: 4.340,25€ IVA INCLÒS.
VIII. D’acord amb la clàusula 24 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 Clàusules 25 i 26 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Per part de l’empresa BIOPYC, S.L., i dins el termini de 5 dies hàbils, ha presentat la
documentació justificativa requerida.
IX. En la data 22/09/2022 ha estat emès l’informe favorable núm. 1692/2022 de l’òrgan
interventor.
A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia
RES2019/359, de 21 de Juny, adopti el següent acord:
Primer. EXCLOURE del procediment a l’empresa XPLORAPLAGAS, SL atès que es considera que
la seva oferta conté valors anormals que la fan inviable, conforme estableix la clàusula 22 del
PCAP i l’art. 149.6 de la LCSP.
Segon. ADJUDICAR el contracte que té per objecte SERVEI DE CONTROL I CAPTURA DE
COLOMS AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, a favor de l’empresa licitadora BIOPYC, S.L., per
considerar-la la millor oferta en termes de qualitat-preu, en els termes següents:
1. Preu del contracte: 4.340,25€ euros/anual IVA inclòs.
2. Termini d’execució: 3 anys.
3. Pròrroga: es podrà procedir a la seva pròrroga, per 1 any més, d’any en any, sempre que el
seu preavís es produeixi almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de
durada del contracte, essent obligatori pel contractant. La durada màxima del contracte,
incloses les pròrrogues, serà de 4 anys.
4. Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 01.10.2022 - 31.12.2022

1.085,06 euros
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Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2023:
2024:
2025:
2026:

01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026

- 31.12.2023
- 31.12.2024
- 31.12.2025
– 30.09.2026

4.340,25
4.340,25
4.340,25
3.255,19

euros
euros
euros
euros

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i publicar-ho al
Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies.
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.
22.7.- PRP 2022/945 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 3.219,47 €.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1681

DATA 22/09/2022

RELACIÓ F/2022/409

EXP. 1657-593-2022

2.262,87 €

INF. 1689

DATA 22/09/2022

RELACIÓ F/2022/630

EXP. 1657-864-2022

387,86 €

INF. 1690

DATA 22/09/2022

RELACIÓ F/2022/630

EXP. 1657-864-2022

598,44 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 3.219,47 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/409

2.262,87 €

F/2022/630

387,86 €

F/2022/630

598,44 €

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

22.8.- PRP 2002/946 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 340,00€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1688

DATA 22/09/2022

RELACIÓ F/2022/498

EXP. 1657-705-2022

90,00 €

INF. 1691

DATA 22/09/2022

RELACIÓ F/2022/426

EXP. 1657-611-2022

250,00 €

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 340,00€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/426

250,00 €

F/2022/498

90,00 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-tres minuts, per Ordre de
de l’Alcalde acctal., es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel President acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

