AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 29 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, 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 i la regidora Sra. Ana Maria Carné Baiget.
Assisteix a la sessió el 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/ 958 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:

2410/181/2022
R.A., F.J.
ARRANJAMENT DE FAÇANA
1.600,00 €
C/ TARRAGONA, 30
4301913CG2140N0001ZW

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.
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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
0,00€.
3.

PRP 2022/949 DONAR COMPTE DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ AUTÒNOMIC PAU1549-3-2022). PERÍODE AL·LEGACIONS MUNICIPALS.

En data 26 d’agost de 2022 va tenir entrada a la plataforma digital HERMES de la Direcció
General de Protecció Civil, el Pla d’Autoprotecció (PAU) autonòmic de l’empresa Indústrias Lácteas
Mollerusa, SL. Atès el que disposa l’article 20 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova
el catàleg de serveis i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. D’acord amb això
correspon a l’Ajuntament emetre informe de les al·legacions municipals que se’n puguin
esdevenir.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’emissió de l’informe del PAU de Indústrias Lácteas
Mollerussa, SL núm. PAU 9017E/83916/2022 (exp.PAU-1549-3-2022), d’acord amb el que
estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg de serveis i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, següent:
“INFORME TÈCNIC D’AL·LEGACIONS MUNICIPALS A PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
CLASSIFICACIÓ:
EXPEDIENT:

INDUSTRIAS LACTEAS DE MOLLERUSA, S.L.
Indústria de tractament i transformació de la llet
C/ Ferrer i Busquets, 125
Mollerussa
Annex I A.A.07.0
1549-3-2023

Informe emès d’acord amb l’art. 20 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, segons comunicació
rebuda del Departament d’Interior en relació amb el Pla d’Autoprotecció de l’activitat de
referència inclòs dins l’annex I epígraf A “Activitats i centres d'interès per a la protecció civil de
Catalunya” PAU: 9017E/83916/2022, i fer les al·legacions que consideri adients.
Dades bàsiques
Classificació Decret 30/2015: A.A.07.0: Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del
segon i tercer grup segons el Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques
complementàries, quan superin les quantitats totals emprades de 6 tones.
PAU ref. V1
V1 _ redactat: Susana Sarrión Milán en data 26.08.2022
Llicència/autorització de funcionament d’activitats
Capacitat productiva anual: 80 milions unitats de llet UHT i/o preparats làctics, 35 milions
unitats de llet esterilitzada, 2 milions unitats de nata pasteuritzada, 1 milió d’unitats de nata
UHT i 2 milions unitats de mantega.
Resolució d’autorització ambiental de 02.09.2010, atorgada a l’anterior titular Puleva
food, S.L. (exp. LA20090146). Resolució de modificació no substancial per construcció d’un
magatzem robotitzat de 02.12.2011 (exp.L1CNS110066). Resolució de modificació no
substancial per actualització de dades de residus de 12.06.2012 (exp. L1CNS120012).
Resolució de modificació no substancial per incorporar modificacions i actualitzar dades de
20.04.206 (exp. L1CNS150158). Resolució de modificació no substancial per confinar
depuradora i tractar emissions odoríferes de 02.08.02016 (exp. L1CNS160292). Resolució de
modificació no substancial per modernitzar línia d’envasat, adequar la sala d’extrusionat i
altres de 27.02.2017 (exp. L1CNS160448). Comunicacions de canvi de titularitat de
21.01.2019 i 08.10.2019. Resolució de revisió anticipada d’autorització ambiental de
24.02.2021 (L1RA210048).
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Intervenció administrativa en matèria d’incendis amb control preventiu d’incendis
realitzat per l’entitat de control ICICT, S.A, en data 15.10.2007 i 23.04.2008 segons plànol
actualitzat de l’establiment de 17.12.2007 (Instal·lacions ubicades al TM de Mollerussa).

Valoració tècnica PAU
Superfície: 49.236 m2
Ocupació màxima real: 110 persones
Instal·lacions de risc: magatzems productes químics, dipòsit gasoil, instal·lació frigorífica, entre
altres.
Riscs principals: Incendi , fuita amoníac refrigeració
Coordinació amb Pla de Protecció Civil de Mollerussa:
Activitat NO inclosa dins zones amb risc esfondrament
Activitat NO inclosa dins zones amb risc d’accidents associats a magatzematge de
productes perillosos
Activitat NO inclosa dins zones de risc especial de transport de mercaderies perilloses.
Activitat No considerada element vulnerable per risc específic de pública concurrència.
Al·legacions municipals
Atesa la valoració tècnica realitzada no es considera necessari fer al·legacions al Pla
d’Autoprotecció, sens perjudici de comunicació immediata a Policia Local en cas d’incendi o fuita
d’amoníac que pugui generar afectacions al terme municipal de Mollerussa per iniciar les accions
d’activació del Pla de Protecció Civil de Mollerussa, en cas que s’escaigui.
S’informa als efectes oportuns i per tal que es doni trasllat a la Direcció General de Protecció Civil
de Catalunya a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció PAU: 9017E/83916/2022.”
Segon. Registrar aquest acord a la plataforma digital HERMES, disposada per la Direcció General
de Protecció Civil.
4.

PRP 2022/953 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO
1515. EXPEDIENT 2349-28-2022.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en
desplegament de les seves facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a M.S., E. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances Municipals
reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les condicions
següents:
Número de placa de gual permanent: 1515.

Ubicació: Carrer de Golmés, 31.

El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat
amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es meritarà
quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes l’acord de
concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

5.

APROVACIÓ, PRP 2022/955 COMPENSACIÓ DE DEUTES TRIBUTARIS. EXPEDIENT
2065-9-2022
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Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública , tant en període voluntari com en
executiva, podran extingir-se total o parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per
aquella a favor del deutor en virtut d’un acte administratiu.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari, de conformitat amb el
disposat en l’article 71 LGT.
Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor d’aquest Ajuntament de titularitat tant de
qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret públic.
Comprovada la documentació obrant en aquest Ajuntament, s’aprecia l’existència d’un deute
tributari en els següents termes:
Atès que R.T., A. té pendent d’ingressar una liquidació per ocupació de la via pública amb
material de construcció per import total de 147,00 €.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té pendent d’efectuar la devolució d’ingressos indeguts
aprovada per la Junta de Govern amb data 18-08-2022 per import de 713,89 €.
Atesa la possibilitat d’efectuar una compensació de deutes entre ambdós, d’acord amb el següent
desglossament:
Pendent ingressar:

Núm LID

Concepte
OVP Material
2278000014 construcció

Adreça tributària
C/ Ferrer i Busquets 116-118

Import
Import
principal recàrrec
140,00

7,00
TOTALS

Import
total
147,00
147,00

Pendent pagar:
Concepte

Data acord JG

Devolució ingressos indeguts

Import

18-08-2022

713,89

TOTALS

713,89

A compensar:
Pendent ingressar
147,00

Pendent pagar
713,89

A compensar

Import devolució pendent

147,00

566,89

Atès que l’article 55 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el
Reglament General de Recaptació (RGR), en concordança amb l’article 71 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributaria (LGT) que preveu que els deutes tributaris d’un obligat
tributari podran extingir-se total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte
administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari.
Atès l’ establert a l’article 73 LGT que regula la compensació d’ofici.
En base a tot això, la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la compensació de deutes tributaris relacionats entre R.T., A. i aquest
Ajuntament, per import total de 147,00 €, atès que concorren els requisits establerts en la
normativa per a dita compensació, acordant l’extinció total o parcial de les obligacions existents
amb aquest Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 59 RGR.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
6.

PRP 2022/959 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 17/2022.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 17/2022, que inclou 18 expedients i que importa la
quantitat 4.639,32 €
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.
7.

PRP 2022/960 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 8/2022

Vista la relació número 8/2022, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb materials
de construcció, que inclou 8 expedients i que importa la quantitat de 148,33 €.
La Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/957 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT
2361-48-2022

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm.
12893/2022, de data 26/09/2022, la Sra. B.N., L., sol·licitant la renúncia a la targeta de resident
zona blava.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, 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 la targeta de resident de zona blava associa al
vehicle amb placa de matrícula 2154JKZ el titular de la qual és B.N., L..
Segon.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat als
serveis municipals que corresponguin.
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9.

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:
9.1.- PRP 2022/961 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL
COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PER A L’EXERCICI 2022.

DE

Vist l’anunci d’informació pública d’aprovació definitiva del Pla especial de cooperació municipal
per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
del territori de Lleida, per a l’exercici 2022, publicat al BOP de Lleida núm. 186, de 27 de
setembre de 2022.
Vist que es consideren subvencionables les despeses corrents contemplades en l’annex III de
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de
les entitats locals, següents:
a) Les referides a l’Article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
b) Les referides a l’Article 22. Material, subministraments i altres.
Vist que es considera que la despesa corrent és "la que es produeixi durant l’exercici, així com els
consums de subministraments dels últims dies de l’exercici 2021, inclosos en la primera factura
de l’exercici 2022, sempre que es tracti de facturació periòdica." També es podran incloure
despeses derivades del projecte pilot DecidimCAT.
Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts per a la
mateixa finalitat, sense excedir el cost de l’actuació, conjuntament amb els altres ajuts obtinguts
i els ingressos procedents de taxes i/o preus públics que financin directament les despeses
objecte de la subvenció.
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament per a la total execució de
l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del finançament públic
únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.
Vist que l’import de la convocatòria és de 6.511.281,29 euros i que la seva distribució s’ha dut a
terme segons els criteris del punt 1.5 de l’acord del Ple de la Diputació de Lleida.
Vist que a l’Annex de l’acord indica la concessió d’un ajut per import de 140.156,06 euros a
l’Ajuntament de Mollerussa.
Vist que el sisè punt indica que les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament
anticipat, un cop publicada l’aprovació definitiva del Pla i prèvia presentació electrònica del
formulari d’acceptació de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils.
En virtut de quant s’ha exposat i considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa
s’aculli als beneficis previstos en aquest Pla, la regidoria de Finances; seguretat ciutadana i
contractació, en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la concessió de la subvenció de 140.156,06 euros del Pla especial de
cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i entitats municipals
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descentralitzades del territori de Lleida, per a l’exercici 2022, publicat al BOP de Lleida núm 186,
de 27 de setembre de 2022.
Segon.- Donar trasllat a la regidoria de Finances; seguretat ciutadana i contractació i a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.
9.2.- PRP2022/967 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 14.509,87€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1702

DATA 28/09/2022

RELACIÓ F/2022/669

EXP. 1657-912-2022

178,51 €

INF. 1706

DATA 28/09/2022

RELACIÓ F/2022/652

EXP. 1657-889-2022

4.078,25 €

INF. 1707

DATA 28/09/2022

RELACIÓ F/2022/631

EXP. 1657-865-2022

290,40 €

INF. 1708

DATA 28/09/2022

RELACIÓ F/2022/631

EXP. 1657-865-2022

607,63 €

INF. 1710

DATA 28/09/2022

RELACIÓ F/2022/555

EXP. 1657-769-2022

147,65 €

INF. 1711

DATA 28/09/2022

RELACIÓ F/2022/555

EXP. 1657-769-2022

1.275,61 €

INF. 1712

DATA 28/09/2022

RELACIÓ F/2022/555

EXP. 1657-769-2022

2.185,38 €

INF. 1714

DATA 29/09/2022

RELACIÓ F/2022/639

EXP. 1657-923-2022

5.746,44€

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 14.509,87 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/555

147,65 €

F/2022/555

1.275,61 €

F/2022/555

2.185,38 €

F/2022/631

290,40 €

F/2022/631

607,63 €

F/2022/639

5.746,44 €

F/2022/652

4.078,25 €

F/2022/669

178,51 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
9.3.- PRP 2022/920 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES. ANUALITATS 2022-2025.
Antecedents:
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 24/02/2022, es va autoritzar
l’expedient de contractació del SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES.
ANUALITATS 2022-2025, pel procediment obert simplificat abreujat i la tramitació
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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, va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 10
dies hàbils perquè els licitadors presentessin les seves propostes. Durant el termini establert, es
van presentar les següents ofertes segons certificat de l’eina de presentació telemàtica:
Empresa

Registre d’entrada

Data
d’entrada

Hora d’entrada

(1) SERV INTEG CONT AMBIENT, SL

ENTRA-2022-3228

01/03/2022

12:52

(2) FAMILESPI GRUP, SL

ENTRA-2022-3305

02/03/2022

11:46

(3) DISET CONTROL PLAGAS,SL

ENTRA-2022-3595

08/03/2022

12:57

(4) XPLORAPLAGAS, SL

ENTRA-2022-3636

08/03/2022

20:36

(5) ECADE

ENTRA-2022-3742

10/03/2022

10:43

(6) IBERTRAC, SL

ENTRA-2022-3779

10/03/2022

16:32

(7) ANTONIO BOSCH MOTLLÓ

ENTRA-2022-3912

11/03/2022

08:46

(8) ANTICIMEX 3D SANI AMBI SAU

ENTRA-2022-3915

11/03/2022

09:22

(9) AMB.SERVEI CONTROL PLAG, SL

ENTRA-2022-3929

11/03/2022

10:39

(10) RAESGRA, SL

ENTRA-2022-3949

11/03/2022

12:23

(11) ACTUALIA NATURA, SL

ENTRA-2022-3967

11/03/2022

14:08

(12) BIOPYC, SL

ENTRA-2022-3977

11/03/2022

18:18

(13) SERVISET PLAGAS, SL

ENTRA-2022-4002

14/03/2022

10:10

(14) TRAHICSA

ENTRA-2022-4014

14/03/2022

11:33

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 – 4529).
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
16/05/2022 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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

LICITADOR

OFERTA
ECONOM.

BAIXA

%BAIXA

PUNTUACIÓ

HIGIENIC SANITARIS DEL LLEVANT, SL

5.937,38

3.732,62

38,60

20,00

SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL AMBIENTAL,
SL
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, SAU

6.170,00

3.500,00

36,19

18,75

6.623,95

3.046,05

31,50

16,32

XPLORA PLAGAS, SL

6.769,00

2.901,00

30,00

15,54

ACTUALIA NATURA, SL

7.025,24

2.644,76

27,35

14,17

IBERTRAC, SL

7.059,00

2.611,00

27,00

13,99

FAMILESPI GRUP, SL

7.132,00

2.538,00

26,25

13,60

AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES, SL

7.252,50

2.417,50

25,00

12,95

ECADE, SL

7.441,25

2.228,75

23,05

11,94

BIOPYC, SL

7.579,46

2.090,54

21,62

11,20

SERVISET PLAGAS, SL

7.658,64

2.011,36

20,80

10,78

DISET CONTROL DE PLAGAS, SL

8.633,00

1.037,00

10,72

5,56

RAESGRA, SL

8.706,00

964,00

9,97

5,17

ANTONIO BOSCH MOTLLO

9.100,00

570,00

5,89

3,05

V. D’acord amb l'article 85.4 RGLCAP tant l'oferta presentada per HIGIENIC SANITARIS DEL
LLEVANT, S.L com l’oferta presentada per SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL AMBIENTAL,
S.L es consideren amb un valor anormal o desproporcionat. 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 – 7128 i ENTRA – 2022 –
6991 respectivament).
VI. Complimentat adequadament el requeriment efectuat a HIGIENIC SANITARIS DEL
LLEVANT, S.L com a SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL AMBIENTAL, S.L 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 ambdues ofertes presentades com
a no desproporcionades, i per tant no essent aquestes objecte de valoració i classificació.
VII. En data 13/09/2022 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 ANTICIMEX 3D SANIDAD
AMBIENTAL, S.A.U. Amb tot doncs es considera com a millor oferta en termes de qualitat-preu
la presentada per l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U en termes
següents:
PREU: 7.723,53 € 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Per part de l’empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A i dins el termini, ha
presentat la documentació justificativa requerida (ENTRA 2022-12545) i constitució de fiança per
un import de 993,59 € (ENTRA 2022-12960).
IX. En la data 29/09/2022 ha estat emès l’informe favorable núm. 1715/2022 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 les empreses HIGIENIC SANITARIS DEL LLEVANT, S.L
i SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL AMBIENTAL, S.L 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 el SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE
PLAGUES AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, a favor de l’empresa licitadora ANTICIMEX 3D
SANIDAD AMBIENTAL, S.A per considerar-la la millor oferta en termes de qualitat-preu, en els
termes següents:
1. Preu del contracte: 7.723,53 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
Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2022:
2023:
2024:
2025:
2026:

01.10.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026

- 31.12.2022
- 31.12.2023
- 31.12.2024
- 31.12.2025
– 30.09.2026

1.930,88
7.723,53
7.723,53
7.723,53
5.792,65

euros
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.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

