AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 3 de novembre de 2022.
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé
Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., 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 2022/1081 ACTES URBANÍSTICS

Es retira de l’ordre del dia.
3.

PRP 2022/1066 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-52020. DESCRIPCIÓ: BAR. EMPLAÇAMENT: CARRER LLORENÇ VILARO, 2, LOCAL 4.

En data 19 de febrer de 2020, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de
l’activitat de bar, al carrer de Llorenç Vilaró, 2, local 4. En data 11 de març de 2020 la titular va
rebre la notificació de les deficiències de la inspecció realitzada per part de l’Ajuntament. Que en
data 11 d’octubre de 2022 esmena la documentació que se li va requerir a la inspecció.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent:
Número d’expedient: 2575-5-2022
Titular: L., R.M.
Denominació: bar (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Llorenç Vilaró, 2, local 4
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm. 2575-20-2019.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
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TITULAR:
L., R.M.
ACTIVITAT:
BAR
EMPLAÇAMENT:
C/ Llorenç Vilaró núm. 2 local 4 Mollerussa
ANTERIOR TITULAR: R.G., A. (exp. 2575-20-2019)
EXPEDIENT:
2575-5-2020
NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM

X

En el T.M. de Mollerussa, el dia 20 d’octubre de 2022 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, avalua la documentació presentada i l’esmena de les deficiències detectades en l’acta
de comprovació referida a l’expedient 2575-5-2020 de canvi de nom de l’expedient anterior
instat per R.G., A. (exp. 2575-20-2019)
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la subrogació
dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l’autorització per a
l’exercici de l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre
Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries condicionat a l’acta d’inspecció favorable de l’Agència
de Protecció de la Salut.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar
de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21

h)

-

Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
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o
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Administratiu
d’oficines
Hospitalari
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En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les mesures
correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del
RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors de
greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Sistema d’extinció automàtic a la campana extractora de la cuina.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en situacions
de risc.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per facilitar
primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els
horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir de les 6:00 h i
l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable mitja hora els
divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials en períodes de
vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim de l’establiment: 50 persones.
La sala interior només es podrà utilitzar com a magatzem amb porta tancada amb
clau fora de l’accés del públic assistent.
Tots els elements de cocció d’aliments s’han d’ubicar a la zona de cuina.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament d’alcohol als
menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi restin
subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació elèctrica,
climatització, gas, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls periòdics d’acord
amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS A PARTIR DE LA DATA DE LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM REALITZADA.”
-
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4.

PRP 2022/1074 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-202022. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS. EMPLAÇAMENT:
CARRER MOSSEN RAMON VILADRICH, 4, LOCAL 1.

En data 21 d’octubre de 2022, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de
l’activitat de venda al detall de roba i complements, al carrer de Mossèn Ramon Viladrich, 4, local
1.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de canvi de nom de la llicència d’activitats següent:
Número d’expedient: 2575-20-2022
Titular: LA BOUTIQUE JUSTINE, SL
Denominació: venda al detall de roba i complements (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Mossèn Ramon Viladrich, 4, local 1
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.2575-20-2022.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
CONDICIONS:
- Superfície construïda total de 88,75 m2 i útil de 77,89 m2.
- Zona de venda de 63,44 m2.
- La zona d’altell de l’establiment es mantindrà fora d’ús de l’activitat atès que les escales
d’accés no compleixen amb la normativa vigent.
5.

PRP 2022//1075 ASSABENTAT DE L’EXPEDIENT DE
L’ACTIVITAT AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2544-6-2021

DENÚNCIES

CONTRA

Es posa en coneixement de la Junta de Govern de l’informe emès per l’enginyera municipal en
relació amb les denúncies incoat per la Guàrdia Civil contra l’activitat de referències i que es
transcriu a continuació:
“INFORME RESOLUCIO DENUNCIA MALES OLORS
TITULAR:
E.B., E.H.
ACTIVITAT:
FRUITERIA, VERDULERIA I PEIXATERIA
EMPLAÇAMENT: Av. Verge Montserrat, 29 (C/ Arbeca, 7) Mollerussa
EXPEDIENT:
2579-13-2022
NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

DENÚNCIA

X

En relació amb l’expedient de denúncies incoat per la Guàrdia Civil en data 09.06.2022 contra
l’activitat de referència per incompliment de la normativa de seguretat contra incendis i altres
aspectes d’aplicació a l’establiment es va realitzar una inspecció inicial de seguiment en data
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30.06.2022 per part de l’enginyera municipal i la Policia Local, per tal de verificar els aspectes
sanitaris generals de l’establiment i altres aspectes relacionats amb les adequades condicions de
funcionament de l’establiment des del punt de vista medi ambiental i altres.
De la inspecció realitzada se’n van despendre una sèrie d’incompliments i en data 20.10.2022 es
verifica per part de Policia Local i Serveis tècnics de llicències d’activitats si s’han corregit
adequadament:
-

Per tal d’evitar les molèsties per olors de la peixateria a la via pública:
o cal instal·lar un extractor al fons de l’establiment en la zona del mostrador de
peixateria amb un conducte tipus xemeneia que vehiculi les olors cap a la coberta
de l’edifici. Aportar memòria i certificat tècnic de la instal·lació.

Foto 1: 20.10.2022
o
o
o

Foto 1-Extractor conductes sobre zona peixateria
Foto 2-Xemenia extracció olors a coberta
cal instal·lar portes a l’establiment, segons projecte tècnic presentat i condicions
de la llicència atorgada, i mantenir-les tancades respecte la via pública mentre
funcioni l’activitat.

Foto 3: 20.10.2022
o
o
o

Foto 2:20.10.22

Foto 4: 20.10.22

Foto 3: Porta tancament secundària des del carrer Arbeca
Foto 4: Porta tancament principal des del carrer Arbeca
Es demana al titular que instal·li mecanismes de tancament automàtic de les
esmentades portes.
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-

Cal netejar tota la zona de pati posterior que s’utilitza com abocador de residus, retirar
residus de tot tipus i verdures en mal estat, tallar totes les males herbes i tirar herbicida
per tal de mantenir net el solar. Aquest espai es mantindrà sense ús per l’activitat segons
condicions de la llicència d’activitats:
“La zona de pati es mantindrà sense ús. No podrà ser magatzem de cap tipus de
producte, s’haurà de deixar lliure totalment i utilitzar-se només com a pas pel
manteniment de la maquinària frigorífica”.

-

Foto 5: 30.06.2022 10:00 h

Foto 6: 30.06.2022 10:00 h

Foto 7: 30.06.2022 10:00 h

Foto 8: 30.06.2022 10:00 h

o Fotos 5 a la 8: Estat inicial pati posterior
Cal retirar tots els productes alimentaris del magatzem de la zona de pati atès que no es
troba en condicions higièniques adequades d’acabat del terra.
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Foto 9: 30.06.2022 15:00 h

Foto 10: 30.06.22

Foto 11: 20.10.2022
o Fotos 9 i 10: Estat netejat del pati posterior i magatzem.
o Foto 11: Estat adequat del pati posterior
Cal realitzar una neteja a fons de l’establiment, especialment de la zona de WC i
distribuïdor posterior.
o Revisat 20.10.2022 s’han esmenat les deficiències
Cal mantenir els extintors accessibles i penjar els pictogrames indicatius de localització.
o Revisat 20.10.2022 s’han esmenat les deficiències.
Cal posar termòmetres per control de temperatura de la zona de vitrines frigorífiques.
o Revisat 20.10.2022 s’han esmenat les deficiències.
Cal disposar del plans de prerequisits sanitaris.
o Està pendent de presentar els plans de prerequisits sanitaris de l’establiment.
Per tot l’anterior, es conclou que l’establiment ha esmenat els incompliments en matèria higiènic
sanitària, mediambiental i de seguretat i que el titular es responsable de mantenir aquestes
condicions mentre funcioni l’activitat.
Es lliura aquest informe per tal que es doni trasllat a l’interessat i als efectes oportuns.”
6.

PRP 2022/1080 SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA – A.B. PLA
D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL
EL DIA 12 DE GENER DE 2023.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’Assemblea Nacional Catalana – A.B. Pla d’Urgell,
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en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 12 de gener de 2023, de les
19.30h fins a les 21.30h, per realitzar-hi una xerrada.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 14.10.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Assemblea Nacional Catalana – A.B. Pla d’Urgell, la utilització de la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 12 de gener de 2023, de les 19.30h fins a les 21.30h, per
realitzar-hi una xerrada
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

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

Fer entrada i sortida de forma esglaonada.

Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar

Respectar aforament total 199

Aportar pòlissa i rebut RC

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

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
7.

PRP 2022/1082 SOL·LICITUD COLECTIVIDAD DE REGANTES NUM. 13 DE LOS
CANALES DE URGEL, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2
DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2022.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Colectividad de Regantes núm. 13 de los
Canales de Urgel, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 21
de novembre, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió informativa.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 14.10.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria
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corresponent en el que indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Colectividad de Regantes núm. 13 de los Canales de Urgel, la utilització
de la sala 2 de l’Amistat el dia 21 de novembre, a partir de les 19.00h, per realitzar-hi una reunió
informativa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
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Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
Respectar aforament. Màxim 20 persones.
Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
Tenir localitzada una farmaciola
Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
Prohibit fumar
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència trucar al 112.

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del
previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/1071 CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ
10/2022

Vista la relació núm. 10/2022 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 44 expedients i que importa la quantitat 1.496,23 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 10/2022, corresponent al període entre els dies 1 al 30 de setembre 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.
9. PRP 2022/1077

MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ NOVEMBRE

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de novembre de 2022, per un import de
8.467,98 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de novembre, de 2022.
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Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

10.

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:
10.1.- PRP 2022/1073 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE
CONSULTORIA PER A L’ASSSISTÈNCIA TÈCNICA EN ELS CÀLCULS ECONÒMICS DELS
COSTOS DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA.
L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de consultoria per a l’assistència
tècnica en la realització del càlculs econòmics per a determinar el cost anual del Servei de neteja
dels edificis i espais públics de l’Ajuntament de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 713180000-0
“Serveis d’assessorament i consultoria en enginyeria” que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, han estat presentades dues ofertes i s’ha considerat la millor
en termes de qualitat preu per part de l’òrgan de contractació, la que ha estat presentada per
ECOESTUDI SIMA, SLP amb el CIF B64642325. L’empresa ha declarat que disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte,
conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte la
CONSULTORIA PER A L’ASSSISTÈNCIA TÈCNICA EN ELS CÀLCULS ECONÒMICS DELS
COSTOS DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a
càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220220016933.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ECOESTUDI SIMA,
SLP amb el CIF: B64642325 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 1.124,27 € (IVA 21% inclòs).
El servei inclou:

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


La durada de la prestació:
El servei serà executat en 15 dies



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.”
10.2.- PRP 2022/1084 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 39.535,29€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
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Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1831

DATA 21/10/2022

RELACIÓ F/2022/2135

EXP. 1657-652-2022

3.705,12 €

INF. 1923

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/750

EXP. 1657-1007-2022

605,00 €

INF. 1924

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/750

EXP. 1657-1007-2022

41,20 €

INF. 1925

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/641

EXP. 1657-877-2022

13.428,34 €

INF. 1926

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/757

EXP. 1657-1016-2022

1.313,55 €

INF. 1927

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/755

EXP. 1657-1013-2022

358,05 €

INF. 1929

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/738

EXP. 1657-994-2022

INF. 1931

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/746

EXP. 1657-1003-2022

498,71 €

INF. 1932

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/2143

EXP. 1657-791-2022

117,90 €

INF. 1933

DATA 02/11/2022

RELACIÓ F/2022/738

EXP. 1657-994-2022

8.712,00 €

INF. 1949

DATA 03/11/2022

RELACIÓ F/2022/759

EXP. 1657-1018-2022

208,04 €

INF. 1950

DATA 03/11/2022

RELACIÓ F/2022/760

EXP. 1657-1019-2022

990,69 €

INF. 1955

DATA 03/11/2022

RELACIÓ F/2022/758

EXP. 1657-1017-2022

443,67 €

9.113,02 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 39.525.29 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/2135

3.705,12 €

F/2022/2143

117,90 €

F/2022/641

13.428,34 €

F/2022/738

9.113,02 €

F/2022/738

8.712,00 €

F/2022/746

498,71 €

F/2022/750

605,00 €

F/2022/750

41,20 €

F/2022/755

358,05 €

F/2022/757

1.313,55 €

F/2022/758

443,67 €

F/2022/759

208,04 €

F/2022/760

990,69 €

L’import que s’especifica en les relacions , F/2021/738, F/2021/746 i F/2022/2135 són una part
de la despesa total de la relació a la que corresponen.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
10.3.- PRP 2022/1085 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 26,55€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
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Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1948

DATA 03/11/2022

RELACIÓ F/2022/759

EXP. 1657-1018-2022

26,55 €

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 26,55€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
RELACIÓ F/2022/759

EXP. 1657-1018-2022 26,55 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
10.4.- PRP 2022/1070 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES
ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS DE L’ACTIVITAT “AVENTURA DE NADAL”
2022-2023. PRORROGABLE 2023-2024.
Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, subscrita per la
Regidoria de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Mollerussa, es va iniciar l’expedient
contractació del SERVEI DE GESTIÓ DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS DE
L’ACTIVITAT “AVENTURA DE NADAL” 2022-2023. EXP. 1403-419-2022, conforme es disposa als
articles 28.1 i 116.1 de la LCSP.
A l’expedient de contractació consta l’informe jurídic elaborat per la TAG Cap de l’àrea jurídica de
la unitat de Contractació i el Plec de les clàusules administratives particulars, tots ells conformats
pel Secretari accidental, d’acord amb allò establert a l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de
març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP. Així mateix, han estat
incorporades les prescripcions tècniques particulars que han de regir la realització de la prestació,
de conformitat amb el que estableix l’art. 124 de la LCSP.
En la data 28/10/2022 s’ha emès certificat de l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar les despeses derivades de l’execució del contracte per a l’anualitat 2022. Núm. RC
22022001950.
En la data 3/11/2022 s’ha emès informe favorable núm. 1958/2022 de l’òrgan interventor
municipal.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR la tramitació de l’expedient de contractació del SERVEI DE GESTIÓ DE
LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS DE L’ACTIVITAT “AVENTURA DE
NADAL” 2022-2023, en les termes següents:
Procediment: obert simplificat abreujat
Tramitació administrativa: ordinària
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions tècniques
particulars que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.
Tercer. APROVAR el Pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 28.000
euros (IVA inclòs), amb el següent desglossament:
Pressupost base:
23.140,49 euros
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Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %:

4.859,50 euros

El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives
particulars.
Quart. AUTORITZAR la despesa derivada de l’execució del contracte per a l’anualitat 2022 en els
termes següents:
Anualitat 2022: 26/12/22 – 31/12/2022

16.800,00 euros

L’autorització o realització de la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte i la
seves pròrrogues si escau, quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici, autoritzin els
respectius pressupostos municipals, en els termes següents:
Anualitat 2023: 01/01/23 - 04/01/2023
Anualitat 2023: 26/12/23 - 31/12/2023
Anualitat 2024: 01/01/24 - 04/01/2024

11.200,00 euros
16.800,00 euros
11.200,00 euros

Cinquè. AUTORITZAR la convocatòria de la licitació i publicar l’anunci de licitació al Perfil de
contractant del web de l’Ajuntament, en els termes previstos a l’article 135 de la LCSP.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels acords
adoptats.”
10.5.- PRP2022/1049 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I SUPORT DE L’APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DEL COS DE LA
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Antecedents:
I. Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, es va iniciar
l’expedient contractació del servei de manteniment i suport de l’aplicació de gestió integral del
cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, pel procediment negociat sense publicitat
per raons tècniques (proveïdor únic), de conformitat amb el que disposen els art. 131.2, 166 i
168 a) 2n), de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP). El servei de manteniment només el poden prestar els propietaris dels programes objecte
del contracte, essent aquests proveïdors únics.
II. En l’expedient de contractació consten l’emissió de l’informe de legalitat i el Plec de les
Clàusules Administratives Particulars per part de la tècnica d’administració general adscrita a la
unitat de Contractació, conformats per la Secretaria General d’acord amb allò establert a l’article
3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP.
Consta també a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques particulars, tot allò també de
conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.
III. Atès que la contractació d’aquest servei és de tramitació anticipada, i de conformitat amb
l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon de la LCSP, atès que l'execució del
contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte, no s’ha emès existència de crèdit.
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IV. En data 03/11/2022, es va emetre informe favorable núm. 1959/2022 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 d’alcaldia RES
2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord:
Primer. AUTORITZAR la tramitació de l’expedient de contractació del SERVEI DE
MANTENIMENT I SUPORT DE L’APLICACIÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DEL COS DE LA
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA i, en conseqüència, autoritzar la
convocatòria de la licitació sota la modalitat licitatòria següent:





Procediment: Negociat sense publicitat per raons tècniques.
Tramitació: Anticipada.
Durada: 4 anys.
Pròrroga: No.

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.
Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 4.644,80
euros (IVA inclòs), a raó de 3.838,68 euros valor base del contracte i 806,12 euros l’import de
l’IVA al tipus vigent.
Als efectes previstos a l’article 101 LCSP 2017, el valor estimat de la totalitat del contracte a
realitzar ascendeix a la quantitat de 15.354,72€, IVA exclòs, tenint en compte que la durada
contractual és de quatre (4) anys.
Quart. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de
l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2023, de conformitat amb l'article 117.2 i la
Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, atès que es tracta d’una contractació de
tramitació anticipada:
Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/12/2023

4.644,80 euros

D’acord amb els termes previstos a l’art. 174.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’autorització o realització de les
despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos, conforme el següent desglossament:
Anualitat 2024: 01/01/2024 – 31/12/2024

4.644,80 euros

Anualitat 2025: 01/01/2025 – 31/12/2025

4.644,80 euros

Anualitat 2026: 01/01/2026 – 31/08/2026

4.644,80 euros

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Cinquè.- AUTORITZAR la convocatòria de la licitació i publicar la licitació al Perfil de contractant
de l’Ajuntament de Mollerussa per tal que les empreses proposades puguin presentar la
documentació establerta en el PCAP.
Sisè. FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels
acords adoptats.
10.6.- PRP2022/1044 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE CONTROL DE L’ACCÉS PÚBLIC A INTERNET QUE S’UTILITZA A LA
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE MOLLERUSSA (ORDINADORS D’ACCÉS LLIURE
A INTERNET I WIFI).
Antecedents:
I. Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, es va iniciar
l’expedient contractació del servei de manteniment de control de l’accés públic a internet que
s’utilitza a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa (ordinadors d’accés lliure a internet i
el wifi) pel procediment negociat sense publicitat per raons tècniques (proveïdor únic), de
conformitat amb el que disposen els art. 131.2, 166 i 168 a) 2n), de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP). El servei de manteniment
només el poden prestar els propietaris dels programes objecte del contracte, essent aquests
proveïdors únics.
II. En l’expedient de contractació consten l’emissió de l’informe de legalitat i el Plec de les
Clàusules Administratives Particulars per part de la tècnica d’administració general adscrita a la
unitat de Contractació, conformats per la Secretaria General d’acord amb allò establert a l’article
3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP.
Consta també a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques particulars, tot allò també de
conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.
III. Atès que la contractació d’aquest servei és de tramitació anticipada, i de conformitat amb
l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon de la LCSP, atès que l'execució del
contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte, no s’ha emès existència de crèdit.
VI. En la data 03/11/2022 s’emet informe favorable 1960/2022 per part de l’òrgan interventor.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR la tramitació de l’expedient de contractació del SERVEI DE
MANTENIMENT DE CONTROL DE L’ACCÉS PÚBLIC A INTERNET QUE S’UTILITZA A LA
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE MOLLERUSSA (ORDINADORS D’ACCÉS LLIURE
A INTERNET I WIFI) i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la
modalitat licitatòria següent:





Procediment: Negociat sense publicitat per raons tècniques.
Tramitació: Anticipada.
Durada: 4 anys.
Pròrroga: No.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.
Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 1.471,36
euros (IVA inclòs), a raó de 1.216,00 euros valor base del contracte i 255,36 euros l’import de
l’IVA al tipus vigent.
Als efectes previstos a l’article 101 LCSP 2017, el valor estimat de la totalitat del contracte a
realitzar ascendeix a la quantitat de 4.864,00€, IVA exclòs, tenint en compte que la durada
contractual és de quatre (4) anys.
Quart. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de
l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2023, de conformitat amb l'article 117.2 i la
Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, atès que es tracta d’una contractació de
tramitació anticipada:
Anualitat 2023: 01/01/2023 – 31/12/2023

1.471,36 euros

D’acord amb els termes previstos a l’art. 174.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’autorització o realització de les
despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos, conforme el següent desglossament:
Anualitat 2024: 01/01/2024 – 31/12/2024

1.471,36 euros

Anualitat 2025: 01/01/2025 – 31/12/2025

1.471,36 euros

Anualitat 2026: 01/01/2026 – 31/08/2026

1.471,36 euros

Cinquè.- AUTORITZAR la convocatòria de la licitació i publicar la licitació al Perfil de contractant
de l’Ajuntament de Mollerussa per tal que les empreses proposades puguin presentar la
documentació establerta en el PCAP.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels acords
adoptats.

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta-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.

