AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze i trenta minuts del dia 30 de juliol de 2020. Des
del servei de videoconferència LOCALRETMEET, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, el Regidor Sr. Pere Garrofé Cirés.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

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 2020/574 PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES
PARCEL·LES URBANES SITUADES EN LA CONFLUÈNCIA DE LES CARRETERES
D’ENTRADA DEL MUNICIPI DE TORREGROSSA (LV-2001), ACTUALMENT
CARRER DE JOSEP JAQUES PIÑOL, AMB LA CARRETERA D’ARBECA A
FONDARELLA ANTIGA CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DEL MUNICIPI, ARA
RONDA DE PONENT.PROPOSTA DE PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ
DE VOLUMS DE LES PARCEL·LES URBANES DE LES SOCIETATS PAPRINSA, S.A.
I ONDUPACART, S.A., PROMOGUDA PER FERGERDELL, S.L. APROVACIÓ
DEFINITIVA

Antecedents:
i.

En data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va
aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En la
data 29 de juny de 2009 l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes
urbanístiques corresponents, van ser publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la
seva executivitat immediata.

ii.

En data 11 de juliol de 2019, la tècnica municipal G.F., A., arquitecta del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de
Mollerussa, en el seu informe relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres 30/2019
“Projecte d’execució de les instal·lacions de gas natural a la indústria Paperera del
Principado SA – PAPRINSA”, sol·licitat pel Departament d’Empresa i Coneixement
(instal·lació que motiva la modificació de POUM objecte del present informe), feia
constar el següent:
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“/…/ 4. Pel que fa al tram situat en sòl no urbanitzable, fem constar que es tracta
d’una instal·lació d’interès públic, per tant un dels usos admesos en el SNU que es
contemplen en l’article 47.4.d del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
modificat per la Llei 3/2012. De tota manera, per tal de poder acollir-se als supòsits
contemplats en l’article 48 del Decret 64/2014 de protecció de la legalitat
urbanística, on es fan constar les excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació
específica, i després de converses amb la Comissió d’Urbanisme de Lleida, es va
considerar que calia tramitar l’aprovació d’un pla de millora urbana d’ordenació
volumètrica per tal de regular tota la parcel·la on es troben les instal·lacions de
PAPRINSA.
CONCLUSIÓ
A la vista de tot allò dit fins ara, i de les diferents converses mantingudes amb la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, el nostre informe no podrà ser favorable
fins que no es portin a terme les actuacions necessàries en funció dels diferents
tipus de sòl, esmentades en aquest informe /.../”.
iii.

En data 18 de juliol de 2019 la mercantil FERGERDELL, S.L., representada pel Sr.
LL.S., X., va presentar la sol·licitud amb número d’entrada 2019/12622 mitjançant
la qual es posava de manifest que “volent realitzar la modificació de determinats
instruments urbanístics per la necessitat de la propietat i d’acord amb l’Ajuntament
de Mollerussa i els seus serveis tècnics”, i es sol·licitava “que sigui admès per ser
informat per part dels serveis tècnics i aprovat per part de l’Ajuntament els següents
documents: Pla de Millora Urbana de l’àmbit de Paprinsa”.

iv.

En data 22 de novembre de 2019 els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa
van emetre informe tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal del
qual considera el següent:
“/.../ CONCLUSIONS
Atès tot allò dit fins ara, per tal d’informar favorablement la sol·licitud cal
presentar la següent documentació annexa:
 Escrit específic de la innecessarietat de la tramitació ambiental, que permeti
tramitar l’expedient a l’OTAA.
 Referència específica de la no necessarietat de l’estudi d’avaluació econòmica ni
de l’estudi de sostenibilitat econòmica.
 Document comprensiu on hi consti l’àmbit de suspensió de llicències.
Igualment cal esmenar els següents extrems:
 A la normativa urbanística eliminar les prescripcions que no es corresponguin
amb la finalitat i l’objecte del Pla de millora. En especial allò referent a :
-

Façana mínima
Ocupació
Usos
Aparcaments
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- Compartimentació
 Als plànols:
- Identificar les construccions legalment implantades d’aquelles que no
n’estiguin, diferenciant les marquesines destinades a l’aparcament de
vehicles.
- Identificar les parts de construccions que estiguin en situació de volum
disconforme per causa d’incompliments de les separacions mínimes a
partions.
- Al plànol d’ordenació proposada, incloure les noves línies de separació a
límits i acotar-ne la distància”.
v.

En data 19 de novembre de 2019 va tenir entrada en aquesta Ajuntament (Registre
d’Entrada 2019/18205 i 2019/18210) nova documentació relativa al pla de millora
de referència, per part de FERGERDELL, S.L., representada pel Sr. LL.S., X.

vi.

Posteriorment, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa van emetre informe
tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal del qual considera el
següent:
“/.../ 2. Un cop revisada la nova documentació presentada, s’ha pogut comprovar
que:
Pel que fa al requeriment de documentació complementària, es justifiquen els punts
següents:
Es justifiquen els punts següents:


Innecessarietat tramitació ambiental. No es justifica.



Als punts 4.4. i 4.5 de la memòria es justifica la innecessarietat del informe de
sostenibilitat econòmica i de l’estudi d’avaluació econòmica. Explicita que no
incorpora restriccions a l’accés o l’exercici d’activitats econòmiques.



Es lliura document comprensiu amb determinació de l’àmbit de suspensió de
llicències.

Pel que fa a la supressió de les prescripcions que no es corresponguin amb la
finalitat i l’objecte del Pla de millora, es justifiquen els punts següents:


Façana mínima, es reprodueix el paràmetre ja establert a la normativa vigent
de 30m.



Ocupació màxima, es reprodueix el paràmetre ja establert a la normativa
vigent del 70%.



Usos, es detecta una errada als usos condicionats ja que hi consta com a tal el
de comerç gran que a l’ordenació vigent és incompatible. Atès que a la relació
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d’usos no admesos (incompatibles) de la normativa proposada hi consta el de
comerç gran, entenem que és una errada material que cal subsanar.
Per altre costat, s’introdueix una redacció nova de la regulació de l’ús comercial
vinculat al servei de l’activitat de l’empresa. Aquesta redacció és lleugerament
diferent que la que ja es contempla a la normativa vigent, tot i que té el mateix
sentit i condicions a excepció d’introduir el límit de 300 m2 màxim que es poden
destinar a aquestes activitats comercials complementaries. Entenem que no es
justifica la necessitat de regular respecte d’un ús ja admès i regulat per la
normativa actual.


Aparcaments, es remet a la regulació vigent del POUM.



Compartimentació, s’ha anul·lat qualsevol referència a aquest concepte.

Pel que fa a la informació addicional a afegir als plànols, es lliuren els següents
plànols modificats:


S’aporta el plànol número 04 “Estat actual” en el qual s’identifiquen les
construccions de les quals no consta que estigui legalment implantades i que
per tant cal legalitzar, incloent naus i marquesines.



S’aporta plànol amb identificació de les construccions en situació de volum
disconforme.



S’aporta plànol 03 “Planejament urbanístic. Proposta” que inclou les noves línies
de separació a partions.

3. Comentaris tècnics
Respecte de l’anterior informe tècnic, la nova documentació aportada justifica els
requeriments i esmenes que s’havien demanat amb l’excepció dels següents dos
punts:


No s’aporta sol·licitud expressa de tramitar la innecessarietat de la tramitació
ambiental.



Tal com es fa constar al punt anterior, es detecta una errada a la proposta a la
normativa en allò que fa a la regulació del comerç gran. A l’anterior informe
tècnic fèiem referència a que
“La proposta de regulació de les condicions que afecten als usos, no es
consideren pròpies d’un pla de millora l’objectiu del qual és l’ordenació de
volums”
Ens reafirmen en l’objecció que es va fer al informe anterior, més encara quan
la nova repeteix l’actualment vigent tret d’afegir el límit de 300 m2 com a
màxim per a les superfícies de venda vinculades a l’activitat pròpia de
l’empresa, cosa que ens sembla innecessari i redundant respecte de la regulació
actual.
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Atès les complicacions que acostumen a comportar les modificacions que
afecten al règim d’usos, de manera especial quan impliquen a l’ús comercial,
considerem que es oportú eliminar aquesta regulació remetent-se a la regulació
d’usos de la zona 8.
4. Conclusions
Un cop considerat el contingut del Pla de millora, aquest s’ajusta a allò que es
determina a l’article 70.1.b) del DL 1/2010 TRLUC i a l’article 13 de la normativa
urbanística del POUM de Mollerussa, tant pel que fa a la seva finalitat com a la
documentació aportada.
Atès que tal com s’estableix a l’article 81.1.b) i c) del DL 1/2010, de 3 d’agost, text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya l’aprovació definitiva de dels plans de
millora, un cop vist el informe de la CTU de Lleida, correspon a l’Ajuntament de
Mollerussa entenem que el informe tècnic del “Pla de millora d’ordenació de volums
àmbit PAPRINSA”, pot ser favorable amb les següents condicions:


Innecessarietat de tramitació ambiental: El pla de millora ordena volums
dins d’un àmbit de sòl urbà consolidat ordenat pel POUM vigent, per la qual cosa
constitueix un cas justificat de no tramitació ambiental. En qualsevol cas, com
legalment cal sol·licitar aquesta innecessarietat a l’òrgan competent, es proposa
que ho sol·liciti directament l’Ajuntament de Mollerussa.



Regulació d’usos: Per tal d’aprovar definitivament el Pla de Millora, caldrà
presentar un text refós que a més de recollir aquelles al·legacions particulars o
informes sectorials que s’hagin de considerar en el tràmit d’exposició pública del
Pla de millora, suprimeixi la regulació dels usos que es fa al pla de millora, o bé
reprodueixi el redactat del POUM tot esmenant la consideració del COMERÇ GRAN
com a ús condicionat”.

vii.

En data 7 de gener de 2020 i 21 de gener de 2020 ha tingut entrada en aquesta
Ajuntament (Registres d’Entrada 2020/266 i 2020/267; i 2020/2010 i 2020/2013,
respectivament) nova documentació relativa al pla de millora de referència, per part
de FERGERDELL, S.L., representada pel Sr. LL.S., X.. La documentació de referència
esmena les deficiències d’aquella presentada amb anterioritat i dona compliment als
requeriments de l’informe tècnic esmentat en l’apartat vi anterior.

viii.

En aquest sentit, en data 11 de febrer de 2020, els serveis tècnics de l’Ajuntament
de Mollerussa han emès informe tècnic en relació amb la modificació de referència,
el literal del és el següent:
“1. A l’anterior informe tècnic, es varen fer les següents observacions:
“Un cop considerat el contingut del Pla de millora, aquest s’ajusta a allò que es
determina a l’article 70.1.b) del DL 1/2010 TRLUC i a l’article 13 de la normativa
urbanística del POUM de Mollerussa, tant pel que fa a la seva finalitat com a la
documentació aportada.
Atès que tal com s’estableix a l’article 81.1.b) i c) del DL 1/2010, de 3 d’agost, text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya l’aprovació definitiva de dels plans de
millora, un cop vist el informe de la CTU de Lleida, correspon a l’Ajuntament de
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Mollerussa entenem que el informe tècnic del “Pla de millora d’ordenació de volums
àmbit PAPRINSA”, pot ser favorable amb les següents condicions:


Innecessarietat de tramitació ambiental: El pla de millora ordena volums
dins d’un àmbit de sòl urbà consolidat ordenat pel POUM vigent, per la qual cosa
constitueix un cas justificat de no tramitació ambiental. En qualsevol cas, com
legalment cal sol·licitar aquesta innecessarietat a l’òrgan competent, es proposa
que ho sol·liciti directament l’Ajuntament de Mollerussa.



Regulació d’usos: Per tal d’aprovar definitivament el Pla de Millora, caldrà
presentar un text refós que a més de recollir aquelles al·legacions particulars o
informes sectorials que s’hagin de considerar en el tràmit d’exposició pública del
Pla de millora, suprimeixi la regulació dels usos que es fa al pla de millora, o bé
reprodueixi el redactat del POUM tot esmenant la consideració del COMERÇ GRAN
com a ús condicionat.”

2. Un cop examinada la nova documentació aportada, s’ha pogut verificar que al text
refós s’ha introduït l’esmena referent a l’ús de comerç gran, per la qual cosa es
mostra la conformitat respecte del nou document presentat, el qual s’informa
favorablement als efectes de la continuïtat de la seva tramitació administrativa”.
ix.

En data 11 de febrer de 2020 es va emetre informe jurídic per part de la T.A.G.
adscrita al Departament d’Urbanisme, sobre el procediment a seguir per a la
tramitació de l’expedient urbanístic en qüestió.

x.

Cal mencionar que en data 30 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament de
Mollerussa, en sessió ordinària, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la
Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, en
l’àmbit dels plans parcials d’activitats, SUBd-9b, SUBd-11 i del sistema viari en sòl
no urbanitzable pel pas d’instal·lacions. Aquesta modificació té per objecte la
introducció determinades concrecions al POUM vigent per tal de que sigui factible, a
nivell normatiu, la instal·lació d’una canonada de gas en sectors de sòl urbanitzable
delimitat establerts al POUM vigent, així com que es concreti la franja de sòl no
urbanitzable objecte de protecció de sistema viari per a la implantació de
l’esmentada canonada de gas.

xi.

En base a l’anteriorment mencionat, la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Mollerussa en sessió de data 13 de febrer de 2020 va acordar, entre altres,
assumir la iniciativa de la proposta presentada per FERGERDELL, S.L. i aprovar
inicialment el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de les parcel·les
urbanes situades en la confluència de les carreteres d’entrada del municipi de
Torregrossa (lv-2001), actualment Carrer de Josep Jaques Piñol, amb la carretera
d’Arbeca a Fondarella, antiga carretera de circumval·lació del municipi, ara Ronda de
Ponent, el qual té per objecte ajustar i desenvolupar el conjunt de finques que
pertanyen a la indústria del sector paperer format per les societats FEGERDELL, S.L.,
PAPRINSA, S.A. i ONDUPACART, S.A., degut a les necessitats de desenvolupament
de la nova indústria, i per tal d’adequar a la normativa vigent tot el conjunt
d’edificacions, instal·lacions i figures urbanístiques que en aquest moment es troben
sense un paraigua comú o fora d’ordenació.

xii.

L’expedient en qüestió ha estat sotmès a la preceptiva informació pública durant el
termini legalment establert, mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida número 39
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del dia 26 de febrer de 2020, al diari “El Segre” de Lleida del dia 27 de febrer de
2020, a la pàgina web i a l’e-tauler municipals, als efectes de presentació de les
corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles
8.5 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'urbanisme (en endavant “TRLU”) i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant,
“RLU”).
xiii.

Durant el termini d’informació pública, no ha estat presentada cap al·legació en
relació amb l’expedient aprovat inicialment.

xiv.

D’acord amb allò establert a l’article 85.5 i 85.7 del TRLU, simultàniament al tràmit
d’informació pública es va trametre la documentació tècnica relativa a la modificació
puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin el
corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes, llevat que una disposició
n’autoritzi un de més llarg, i es va concedir audiència als ajuntaments l’àmbit
territorial dels qual confina amb el municipi que és objecte de la modificació.

xv.

Respecte la sol·licitud a l’òrgan ambiental competent per a què realitzés la decisió
prèvia d’avaluació ambiental, en data 9 de març de 2020 es va rebre la comunicació
efectuada per part de la cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en
la qual es posava de relleu el següent: “en relació amb l’expedient de referència us
comunico que, de conformitat amb la Disposició addicional 8a de la Llei 16/2015, la
proposta no és un supòsit d’avaluació ambiental estratègica i donat el seu contingut
no comporta efectes significatius en el medi ambient”.

xvi.

Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències
sectorials, segons comunicació de data 2 de juny de 2020 de la Directora dels
Serveis Territorials a Lleida (Registre d’Entrada 2020/7015), els informes sol·licitats
a les administracions amb competències sectorials són els següents:


Informe del Departament d’Empresa i Coneixement (Seguretat Industrial).
El mencionat informe, emès pel Cap de la Secció de Seguretat Industrial,
Automòbils i Metrologia, va tenir entrada a l’Ajuntament de Mollerussa en
data 18 de maig de 2020 (Registre d’Entrada 2020/7015), el qual és
favorable a l’expedient en qüestió.



Departament d’Interior (Protecció Civil).
El mencionat informe, emès pel Sr. T.P., S., tècnic de Protecció Civil, va tenir
entrada a l’Ajuntament de Mollerussa en data 23 de juny de 2020 (Registre
d’Entrada 2020/6958), el qual considera que “/.../ per les característiques
d’aquest pla, no té afectacions envers els riscos i la protecció civil”.



Departament d’Empresa i Coneixement (Comerç) – informe demanat amb
data 9 de març de 2020.
El mencionat informe, emès per la Directora General de Comerç, V.C., M., va
tenir entrada a l’Ajuntament de Mollerussa en data 8 de juliol de 2020
(Registre d’Entrada 2020/7745), el qual considera que cal tenir en compte la
següent prescripció: “Afegir en l’article 13 de les NN.UU. del PMU, on es
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preveu l’admissió de l’ús comercial en aquest sector, que les úniques
categories de petits i mitjans establiments comercials que es poden admetre
són les d’establiments comercials singulars (ECS), les quals es detallen en
l’article 6.1 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials. Aquest informe es considera favorable un cop es
reculli aquesta prescripció en l’aprovació definitiva en la normativa d’aquesta
figura de planejament. En cas contrari, aquest informe s’entén desfavorable i
té caràcter vinculant”.
Al respecte, cal tenir present la consideració establerta per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme en el seu informe de data 15 de maig de
2020, el literal del qual es transcriu en el següent apartat. En concret, i pel
que fa a la normativa proposada al Pla de Millora Urbana, menciona el
següent: “Així mateix, cal eliminar la normativa proposada, en tant que la
regulació normativa és la que es correspon amb la qualificació urbanística
assignada al POUM, amb l’excepció de la concreció dels volums que es
defineixen gràficament en aquest PMU”.
xvii.

En data 15 de maig de 2020 va tenir entrada en aquest Ajuntament (Registre
d’Entrada 2020/5390) l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
celebrada en sessió extraordinària de 8 de maig de 2020, el qual estableix el
següent:
“Consideracions:
/.../ Amb tot, es detecten algunes errades materials que caldrà esmenar prèviament
a l’aprovació definitiva per part de l’ajuntament:


El Pla de millora urbana d’ordenació de volums i façanes no pot crear una
nova qualificació i, per tant, s’ha d’eliminar dels plànols.



Així mateix, cal eliminar la normativa proposada, en tant que la regulació
normativa és la que es correspon amb la qualificació urbanística assignada al
POUM, amb l’excepció de la concreció dels volums que es defineixen
gràficament en aquest PMU.



En els plànols d’ordenació, només es poden fixar les distàncies dins de
l’àmbit del PMU, o sigui que s’han d’eliminar dels plànols les distàncies
grafiades en la parcel.la nord.



Es recomana aportar la definició en planta, façanes i seccions de les
edificacions existents i les possibles, d’acord amb la regulació vigent, dins
l’àmbit del PMU.

I conclou el següent:
“Resolució:
1. Rehabilitació del termini administratiu suspès per aplicació de la Disposició
addicional tercera, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, segons la redacció donada pel Reial Decret
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465/2020, de 17 de març de l’expedient Pla de millora urbana d’ordenació de
volums de l’àmbit PAPRINSA, de Mollerussa, d’acord amb la motivació que es
recull en els fonaments de dret.
2. Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre el Pla de millora urbana
d’ordenació de volums de l’àmbit de PAPRINSA, del municipi de Mollerussa,
promogut per FERGERDELL S.L. i tramès per l’Ajuntament, sempre que es
tinguin en compte les consideracions indicades.
3. Indicar a l’Ajuntament que, d’acord amb la Ordre TES/195/2019, de 29
d’octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic, publicat
al DOGC núm. 7995 en data 5.11.2019, i en vigor des del dia 5.12.2019, us
comunico que la documentació en format digital que s’ha de presentar als
efectes de l’aprovació definitiva, ha d’incloure obligatòriament una carpeta,
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, per tal de facilitar
l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla.
Aquesta carpeta ha de contenir l’arxiu vectorial gràfic, amb les línies de les
qualificacions del pla i l’àmbit de l’expedient, en un únic fitxer CAD amb
l’estructura de capes del MUC i la taula de planejament derivat de l’annex II
de dita ordre, amb les superfícies i paràmetres del pla.
4. Indicar a l’Ajuntament que una vegada s’hagi efectuar la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva, ens ho comuniqui als efectes que estableixen
els articles 15., 17.1, 18.2 i 18.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per tal de mantenir
actualitzat el Registre de planejament urbanístic de Catalunya al servei de la
ciutadania.
5. Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor”.
xviii.

En atenció a les consideracions anteriors posades de manifest per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 21 de juliol de 2020 ha tingut entrada en
aquest Ajuntament (Registre d’Entrada 2020/8380) el document tècnic del pla de
millora en qüestió, el qual inclou totes les prescripcions esmentades en l’apartat
anterior.

xix.

Al respecte, en data 28 de juliol de 2020, els serveis tècnics de l’Ajuntament de
Mollerussa han emès informe tècnic amb relació al document tècnic de referència, el
literal del qual és el següent:
“L’objecte del Pla de Millora era la de fer possible la construcció d’una canonada de
subministrament de gas a les instal·lacions que l’empresa FEGERDELL (PAPRINSAONDUPACART) posseeix a la carretera de Torregrossa-Ronda Ponent.
Atès que la canonada de subministrament, des de la seva connexió amb la
canalització principal fins a les instal·lacions industrials, travessa terrenys amb
classificació urbanística de sòl no urbanitzable, de sòl urbanitzable delimitat i de sòl
urbà, la legislació sectorial urbanística exigeix una resposta diferent per a cada tipus
de situació atenent al règim urbanístic de sòl aplicable.
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Després de converses entre els tècnics de FERGERDELL SL, dels serveis territorials
de la Direcció General d’Urbanisme (DGU) i de la Comissió Territorial d’Urbanisme
(CTU) i els de l’ajuntament de Mollerussa, es va acordar que es procediria de la
manera següent:


Instal·lació en el tram del sòl urbà:
L’autorització en aquesta classe de sòl, correspon a l’Ajuntament i no existeixen
especials problemes urbanístics.



Instal·lació en sòl urbanitzable delimitat:
La canonada a implantar afecta a terrenys inclosos als SUBd 9b i del SUBd 11,
la qual cosa exigeix una tramitació urbanística específica i va fer necessària el
inici d’un procediment de modificació del POUM, per tal de vincular la canonada
amb la reserva de sòl per a sistema urbanístic de vialitat.



Instal·lació en sòl no urbanitzable:
Atès que resultava imperatiu la redacció d’una modificació del POUM que, en
sòl urbanitzable delimitat, vinculés la implantació de la canonada en sòl reservat
expressament per a vialitat dels sectors de sòl urbanitzable delimitat afectats,
es va considerar fer el mateix en la part de canonada a implantar en el sòl no
urbanitzable, tot vinculant-la amb la franja de protecció de la carretera de
Torregrossa.

La implantació de la canonada al sòl no urbanitzable, exigeix legalment que les
instal·lacions a les quals s’ha de servir estiguin legalment implantades. Això ha
requerit la redacció d’un Pla de millora d’ordenació de volums de les instal·lacions de
PAPRINSA en sòl urbà, per tal de regularitzar algunes de les instal·lacions existents
en situació de volum disconforme.
Amb data 30 de gener de 2020, l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar inicialment la
modificació puntual del POUM vigent a l’àmbit dels PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS,
SUBd-9b I SUBd-11 I DEL SISTEMA VIARI EN SÒL NO URBANITZABLE PEL PAS
D’INSTAL·LACIONS.
A conseqüència d’informes sectorials rebuts en el procés d’informació pública, ha
estat necessària la tramitació d’un nou document de modificació puntual limitat
aquest cop a la vinculació de la canonada amb els SUBd 9b i el SUbd 11, eliminant la
part que afecta al sòl no urbanitzable.
2. Atès allò dit als punts anteriors, atenent al contingut i objecte de la segona
modificació de POUM limitada als sectors SUBd 9b i SUBd 11, no existeix al nostre
parer cap mena de vinculació entre la seva tramitació i la del Pla de millora
d’ordenació de volums objecte del present informe.
3. Conclusió
Que un cop examinada la nova documentació aportada, s’ha pogut verificar que al
text refós s’ha introduït les esmenes indicades als informes anteriors i a les que han
indicat recentment els serveis tècnics de la Comissió territorial d’Urbanisme de
Lleida, que bàsicament afectaven a l’eliminació de la part normativa del Pla de
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millora, que és considera no procedent atès la finalitat del document. Igualment
s’han efectuat esmenes als plànols de proposta, consistents en eliminar grafismes
que afectaven a terrenys aliens a l’àmbit del Pla de millora, encara que tinguessin la
mateixa qualificació urbanística (àmbit de Cárnicas Jorge).
Per la qual cosa, S’INFORMA FAVORABLEMENT la documentació presentada als
efectes de valorar la seva aprovació definitiva per l’òrgan municipal competent”.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com dels informes que consten a
l’expedient, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el
Decret de l’alcaldia número 2019/358 de 21 de juny i a proposta de la Regidoria
d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de les
parcel·les urbanes situades en la confluència de les carreteres d’entrada del municipi de
Torregrossa (lv-2001), actualment Carrer de Josep Jaques Piñol, amb la carretera d’Arbeca a
Fondarella antiga carretera de circumval·lació del municipi, ara Ronda de Ponent.
SEGON.- Procedir a la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de la
Província i a la pàgina web municipal, en els termes previstos a l’article 107 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
TERCER.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida dins
el termini d’un (1) mes des de l’aprovació definitiva del mateix, als efectes de la seva
informació, coordinació i arxivament, així com per tal de mantenir actualitzat el Registre de
Planejament Urbanística de Catalunya, de conformitat amb allò establert als articles 88, 8.5.
b) i c) i la disposició addicional 7a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
QUART.- Notificar la present
definitivament, FERGERDELL, S.L.
3.

resolució

al

promotor

del

Pla

de

Millora

aprovat

PRP 2020/576 LLICÈNCIES D’OBRES.

Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme
l’expedient que es relaciona a l’annex que s’incorpora. 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.
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
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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
440,52 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

159/2020
C.P FERRER I BUSQUETS 18-24
C/ FERRER I BUSQUETS, 18
CONSTRUCCIÓ RAMPA ACCÉS INTERIOR. ACCESSIBILITAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

165/2020
P.I., J.
C/ TARRAGONA 50
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I SOLARS PER ACS
22,98
229,80
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

166/2020
V.T., A.
CT. MIRALCAMP 2 1-3
CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA.ACCESSIBILITAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:

169/2020
XP SERVEIS DEL PLA, SLU
C/ PALLARS 6, 2 1
ARRANJAMENT PAVIMENT DE RAJOLA DE L’HABITATGE
35,10
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

17,55
0,00
0,00
0,00

170/2020
C.P C/ DOMÈNECH CARDENAL 35
C/ DOMÈNECH CARDENAL 35
ARRANJAMENT DE PAVIMENT I VOLADISSOS DE FAÇANA.
ARRANJAMENT DE FAÇANA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

171/2020
G.F., D.
C/ LLUIS COMPANYS 42
REFORMA PER A INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES.
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

173/2020
D.F., J.A.
AV. DE LA PAU 14 3-2
ARRANJAMENT REVESTIMENT I SANITARIS EN BANY.
74,06
37,03
0,00
0,00
0,00

4.

PRP 2020/570 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-92020. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL D’ALIMENTACIÓ. EMPLAÇAMENT:
CARRER DE FERRER I BUSQUETS, 8, LOCAL 2.

En data 17 de de juliol de 2020, la Sra. S.I. presenta la comunicació de canvi de nom amb
declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a la venda al
detall d’alimentació, al carrer de Ferrer i Busquets, 8, local 2.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
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de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 17 de juliol de 2020, següent:
Número d’expedient: 2575-9-2020
Titular: S.I.
Denominació: venda al detall d’alimentació (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Ferrer i Busquets, 8, local 2
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2552/17.
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 100m2.
Correcta sectorització contra incendis respecte usos i edificis veïns.
Inscripció al Registre municipal sanitari d’establiments de venda
d’alimentació

minorista

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

5.

PRP 2020/571 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITATS INNÒCUES. EXPEDIENT NÚM.:
2544-10-2020.
DESCRIPCIÓ:
SERVEIS
JURÍDICS,
IMMOBILIÀRIA
I
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DEL CANAL, 5A,
LOCAL 1.

En data 19 de juny de 2020 presenta la documentació necessària per a l’exercici de
l’activitat innòcua de serveis jurídics, immobiliària i administració de finques a l’establiment
de l’avinguda del Canal, 5A, locals 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. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 19 de
juny de 2020, següent:
Número d’expedient: 2544-10-2020
Titular: M.N., M.A.
Denominació: serveis jurídics, immobiliària i administració de finques
Emplaçament: avinguda del Canal, 5A, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Determinacions:
- Superfície construïda total 83,74m2 i superfície útil de 66,46 m2.
- La rampa movible per accedir a l’establiment no podrà deixar un pas lliure de la vorera
de menys de 1 m d’amplada i en cap cas serà fixa.
- Inscripció al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, gestionat pel Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
6.

PRP
2020/572
COMUNICACIÓ
PRÈVIA
D’EXERCICI
D’ACTIVITATS.
EXPEDIENT NÚM.: 2544-12-2020. DESCRIPCIÓ: COMERÇ D’APARELLS D’ÚS
DOMÈSTIC I SERVEIS D’INSTAL·LACIONS. EMPLAÇAMENT: CARRER NORD, 1,
LOCALS 1-2.

Es presenta, per part de la societat Electricitat Teldair Llavorsí, SL, la comunicació prèvia
per a l’exercici de l’activitat de comerç d’aparells d’ús domèstics i serveis d’instal·lacions al
carrer Nord, 1, local 1-2.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-12-2020
Titular: ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORDÍ, SL
Denominació: comerç d’aparells d’ús domèstic i serveis d’instal·lacions
Emplaçament: C/ Nord, 1, locals 1-2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORDÍ, S.L.
ACTIVITAT:
COMERÇ D’APARELLS D’ÚS DOMÈSTIC I SERVEIS D’INSTAL·LACIONS
EMPLAÇAMENT: C/ Nord núm. 1 bxs. Mollerussa
EXPEDIENT:
2544-12-2020 (2643/2018)
NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 23 de juliol de 2020 la tècnic T.C., A., enginyera municipal,
atesa la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient municipal
2643/2018 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per S.F., J.M. en data agost de 2018, així
com la certificació tècnica signada pel mateix tècnic en data 18.09.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 26.09.18 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
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-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
h)

-

Ús
del
confrontant

-

-

-

h)

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7
h)

h – 21

Le(21
h)

h – 23

Ln(23
h)

h – 7

35
35
30
ús Sales d’estar
Dormitoris
30
30
25
35
35
i Despatxos professionals 35
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Residus:
Envasos plàstic, cartró i resta de domèstics a contenidors de recollida
municipal.
Tots els residus no domèstics generats per l’activitat s’emmagatzemaran de
forma adequada i es lliuraran a gestor autoritzat.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
La superfície de venda de l’establiment serà de 75,12 m2 segons projecte tècnic
presentat.
En el cas que els magatzems tinguin càrrega de foc superior a 425 MJ/m2 es
consideraran locals de risc especial i caldrà aplicar les mesures necessàries
d’acord CTE-SI.
La planta altell només podrà utilitzar-se com a zona de magatzem d’acord amb
el projecte tècnic presentat.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi
restin subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació
elèctrica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls
periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
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7.

PRP 2020/560 DONAR COMPTE: DECRET DE L’ALCALDIA ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ DEL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES
DESPESES DERIVADES DE LA CAMPANYA AGRÀRIA.

Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/405 de 17/07/2020 d’acceptació de la subvenció del
Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses derivades de la campanya agrària
2020 de la Diputació de Lleida.
Vist l’anunci d’informació pública d’aprovació definitiva del Pla de Cooperació Municipal per a
fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2020 de la Diputació de Lleida,
publicat al BOP de Lleida núm 131, de 9 de juliol de 2020.
Vist que tenen la consideració de subvencionables les despeses corrents lligades a la
campanya agrària 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, publicat
al BOE núm. 297 de 10 de desembre de 2008, que es duguin a terme dins l’anualitat 2020
en els àmbits següents:
a) Les referides a l’Article 20. Lloguers i cànons.
b) Les referides a l’Article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
c) Les referides a l’Article 22. Material, subministraments i altres.
S’entendrà com a despesa corrent corresponent a l’exercici 2020 la que es produeixi durant
l’exercici.
Els ajuts d’aquest pla són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut addicional destinat a
la mateixa actuació. La subvenció atorgada, 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, no podran excedir el cost de l’actuació.
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 del pla és de 214.000 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 Corporació de la Diputació de Lleida.
Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de
1.785,23 euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1.
Vist que el vuitè 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.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada del Decret de l’Alcaldia número 2020/405 de 17/07/2020
d’acceptació de la subvenció del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses
derivades de la campanya agrària 2020 de la Diputació de Lleida.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

8.

PRP2020/575 DONAR COMPTE: DECRET DE L’ALCALDIA ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ DEL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA
CULTURA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LLEIDA PER A L’ANY 2020

Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/424, de 22/07/2020, d’Acceptació de la Subvenció
del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de
Lleida per a l’any 2020.
Vist l’edicte d’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2020, publicat al BOP de Lleida núm
133, de 13 de juliol de 2020.
Vist que tindran la consideració de subvencionables les despeses corrents i relacionades amb
les següents activitats:

a) Ensenyaments

musicals: Les despeses pròpies dels centres que imparteixen
ensenyaments musicals que comporten l’obtenció d’un títol oficial o un certificat dels estudis
realitzats. Aquests centres poden ser conservatoris, escoles de música i aules associades
autoritzades d’iniciativa municipal, d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual
es regulen les escoles de música i de dansa. (DOGC 4-8-93).

b) Activitats culturals i artístiques:
b.1 Activitats de dinamització cultural: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades,
setmanes culturals, activitats de promoció de la lectura, festes temàtiques de cultura
popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.
b.2 Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, teatre, dansa, circ, i qualsevol altra
manifestació artística, i suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i
programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD...).
b.3 Activitats de promoció i difusió cultural: cursos, exposicions, conferències, trobades,
jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i
estudis de recerca i documentació.

c) Edició de revistes o altres publicacions periòdiques i originals de publicacions de caràcter
local o comarcal de les terres de Lleida, tant en suport paper com en suport electrònic, i en
llengua catalana o occitana.

d) Actuacions adreçades a la preservació de la programació cinematogràfica regular en
àmbits rurals, en sales de cinema de titularitat de l’ens local.
Resten expressament exclosos d’aquest Pla fullets i material divulgatiu i/o turístic, plànols,
mapes, programes de festes, llibres de text, agendes, així com les activitats de caràcter
esportiu, gastronòmic (inclosos els dinars de germanor o similars) o lúdic i recreatiu
(inflables infantils, festes d’escuma o similars).
Vist que les despeses que es podran justificar són les següents:

a) En el cas dels ens locals que imparteixen ensenyaments musicals:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Les derivades del funcionament i manteniment dels centres i concretament: nomines dels
professors, llum, aigua, calefacció, neteja i consergeria, tant si la gestió és directa com
indirecta.

b) En el cas d’activitats Culturals i Artístiques ( Activitats de dinamització cultural,
artístiques i de difusió i promoció de la cultura):

• Lloguer de material.
• Despeses de publicitat i difusió.
• Dietes, allotjaments i desplaçaments del personal extern a l’entitat beneficiària i vinculat
directament amb la realització de l’objecte de l’actuació.

• Despeses de personal necessari per dur a terme l’activitat i directament relacionat amb
l’objecte de l’actuació.

• La contractació de treballs realitzats per altres empreses i professionals
c) En el cas d’edicions de revistes i publicacions:
• Les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i distribució,
tant contractades externament, com efectuades pel personal propi.
• Les despeses generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a la redacció, com per a la
recopilació d’informació necessària per a la publicació.

d) Pel que fa a la preservació de la programació cinematogràfica regular en àmbits rurals,
aquelles que tinguin per objectiu garantir una massa crítica de públic que faci viable aquesta
programació i una oferta estable de títols d’estrena.
S’entendrà com a despesa corrent corresponent a l’exercici 2020 la que es produeixi durant
l’exercici . En el cas de treballs per a revistes i publicacions també s’acceptarà les despeses
realitzades durant l’exercici 2019 directament vinculades a la revista o publicació i que són
necessàries per tal que puguin ser editades durant l’any 2020.
Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut
addicional destinat a la mateixa actuació. La subvenció atorgada, 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, no podran excedir el cost de l’actuació.
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari 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 1.521.400 euros dedicats al Pla per a ens locals en
matèria de cultura i la seva distribució s’ha dut a terme segons els criteris del punt 1.5 de
l’acord del Ple de la Corporació de la Diputació de Lleida.
Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de
38.344,00 euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vist que el vuitè 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.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2020/424, de 22/07/2020,
d’Acceptació de la Subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2020.
9.

PRP 2020/579 DONAR COMPTE: DECRET DE L’ALCALDIA ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ DEL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT A LES
DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT
MUNICIPAL DEL CURS 2018-2019

Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/440, de 28/07/2020, d’Acceptació de la Subvenció
del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses de funcionament de les Llars
d’Infants de Titularitat Municipal del Curs 2018-2019.
Vist l’edicte d’aprovació definitiva del de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses
de funcionament de les Llars d’Infants de Titularitat Municipal del Curs 2018-2019, publicat
al BOP de Lleida núm. 137, de 17 de juliol de 2020.
Vist que tindran la consideració de subvencionables les despeses directes i indirectes de
funcionament i personal de les Llars d’Infants de Titularitat Municipal corresponents al curs
escolar 2018-2019. Així s’entendran com a despeses subvencionables les despeses dels
capítols 1 i 2 de 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, publicat al BOE número 297, de
10 de desembre de 2008.
Vist que les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut
addicional destinat a la mateixa actuació. En qualsevol cas, la subvenció atorgada,
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, no podran excedir el
cost de l’actuació.
Vist que l’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari per a la
total execució de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si s’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 3.437.600,00 euros dedicats al Pla de Cooperació
Municipal per a fer front a les despeses de funcionament de les Llars d’Infants de Titularitat
municipal del curs 2018-2019 i que la seva distribució s’ha dut a terme segons els criteris
del punt 1.5 de l’acord del Ple de la Corporació de la Diputació de Lleida.
Vist que el segon punt de l’acord aprova la concessió d’una subvenció per import de
139.100,00 euros a l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1,
distribuïts de la manera següent:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-

Llar Infants El Niu: 66.200,00 euros
Llar d’Infants Para Sol: 32.900,00 euros
Llar d’Infants Quitxalla: 40.000,00 euros

Vist que el vuitè 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.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2020/440, de 28/07/2020,
d’Acceptació de la subvenció del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses
de funcionament de les Llars d’Infants de Titularitat Municipal del Curs 2018-2019.
10.

PRP 2020/565 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI A LA SRA. MMP

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. MMP,
membre integrant de la plantilla de personal funcionari [Comissió de Serveis] d’aquest
Ajuntament, Escala Administració General, Subescala Administrativa, en el lloc de treball
d’Agent OAC, Àrea Secretaria, Grup C, Subgrup C1 (RLT 133), amb efectes a partir del dia 8
de setembre de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. MMP, (Agent OAC, Àrea Secretaria, Grup C, Subgrup
C1, RLT 133), adscrita a l’Escala Administració General, Subescala Administrativa, de la
plantilla de personal funcionari [Comissió de Serveis] d'aquest Ajuntament un trienni del
Subgrup C1, 7è. d’ordre, a partir del dia 8 de setembre de 2020 i amb efectes econòmics a
la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Les característiques del trienni 7, són les següents:





Venciment trienni 7:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

08/09/2020
C1
74,77% [*]
08/09/2023

[*] La Sra. MMP gaudeix de reducció de jornada per interès particular (1/3), amb efectes des del dia 1
de juny de 2018, segons acord de la Junta de Govern de 21/05/2018

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
11.

PRP2020/569 REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTADA SOL·LICITADA PER LA
SRA. GGR.

Es dona compte a la Junta de Govern de la sol·licitud de reducció de jornada per a tenir cura
d'un fill o filla menor de sis anys presentada per la Sra. G.R., G., en la modalitat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

compactació en jornades senceres consecutives en base a allò que s’estableix a l’article
26.a) de la LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i en
l’article 21.1 del DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del
personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, d’aplicació supletòria al
personal funcionari de les administracions locals de Catalunya. Tal i com s’indica en aquest
darrer precepte, aquesta possibilitat de compactació només es pot exercir el primer any de
la reducció.
Es fa constar, als efectes oportuns, que la Sra. G.R., G., forma part de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Mollerussa, en el lloc de treball RLT 099, TAG
comptabilitat, adscrita a la Unitat Intervenció.
Indicar, al respecte, que la jornada ordinària assignada al RLT 099, és de 7,5 ut. hores
diàries, i la sol·licitud de la interessada es concreta en reduir la jornada en 1/3, és a dir,
2,50 ut. hores diàries, amb percepció del 80% de les retribucions, dret al qual es pot acollir
en virtut del que s’estableix a l’article 26.a) de la Llei 8/2006 i compactar-la en jornades
senceres consecutives, tal i com s’ha posat de manifest anteriorment; el període de
gaudiment el concreta a partir del finiment de les vacances i fins que el/la fill/a tingui 1 any.
Igualment, ha manifestat, expressament, continuar amb posterioritat en la situació de
reducció d’1/3 de la jornada fins que el/la fill/a compleixi els sis anys.
El còmput de la compactació, atenent els preceptes que ho regulen, abastaria el període
comprès entre el finiment del permís de maternitat (21/5/2020) i fins el dia que el/la fill/a
compleix el primer any (29/01/2021). És aquesta la opció que sol·licita la Sra. G.R., G.. En
conseqüència, suposarà compactar la reducció de 2,5 ut. hores diàries durant el període
esmentat, 174 dies hàbils, que suposen un total de 435 hores que, atenent a la jornada
ordinària (7,5 ut. hores), equivalen a 58 dies hàbils consecutius.
El gaudiment serà a partir del primer dia hàbil immediat al finiment del període de vacances
que actualment gaudeix, 10/08/2020, i finirà el dia 30/10/2020. Per tant, la incorporació
serà el dia 02/11/2020, primer dia hàbil posterior.
En tot cas, entre el dia 2/11/2020, i el dia 29/01/2021, a la Sra. G.R., G., se li aplicarà allò
previst a l’art. 21.2 del Decret 56/2012, és dir, una regularització proporcional al temps
compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de
serveis en jornada completa percebent el 80% de les retribucions.
Tal i com ha expressat la interessada, a partir de la incorporació, vol continuar amb reducció
de jornada d’1/3, la qual cosa implica que haurà de fer una jornada del 66,67% (reducció
d’1/3) percebent una reducció salarial del 20% per la reducció compactada i una altra
reducció del 20%, per la nova reducció, fins el 29/01/2021. És a dir, una reducció de
jornada del 33,37% (1/3) i una retribució del 60%. A partir d’aquesta data podrà mantenir
la reducció de jornada d’1/3 i la retribució al 80% fins que el/la fill/a compleixi el 6 anys
conforme allò previst a l’article 26.1.a) de la Llei 8/2006.
Atès el que s’ha exposat, i en concordança amb l’informe jurídic lliurat per Secretaria, la
Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. G.R., G. el gaudiment de la reducció de jornada per a tenir cura
d'un fill o filla menor de sis anys, en 1/3 i amb dret a la percepció del 80% de les
retribucions, en la modalitat de compactació en jornades senceres consecutives, conforme

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______

allò previst a l’article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya i en l’article 21.1 del Decret 56/2012, de 29 de maig.
Segon. Atesos els antecedents al present Acord, la modalitat de compactació sol·licitada
implica la compactació d’un total de 435 hores equivalents a 58 dies hàbils. El gaudiment
serà a partir del primer dia hàbil immediat al finiment del període de vacances que
actualment gaudeix, 10/08/2020, i finirà el dia 30/10/2020. Per tant, la incorporació serà el
dia 02/11/2020, primer dia hàbil posterior.
Tercer. La interessada ha expressat la voluntat de continuar amb una reducció de jornada
d’1/3, a partir de la incorporació; en conseqüència haurà de fer una jornada del 66,67%
(reducció d’1/3) percebent una reducció salarial del 20% per la reducció compactada i una
altra reducció salarial del 20%, per la nova reducció, fins el 29/01/2021. És a dir, una
reducció de jornada del 33,37% (1/3) i una retribució del 60%. A partir d’aquesta data
podrà mantenir la reducció de jornada d’1/3 i la retribució al 80% fins que el/la fill/a
compleixi el 6 anys conforme allò previst al ‘article 26.1.a) de la 26.a) de la Llei 8/2006.
Quart. Es consideren d’aplicació anàloga a la reducció de jornada compactada, els criteris
que, en el seu moment es van establir a la Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre
compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de 6 anys. (Secretaria
d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya), següents:
-

La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat,
retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.

-

Així mateix, és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa
d’ofici fins que finalitzi la reducció.

-

Sens perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la
compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada, i tampoc no es
podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la de mitja jornada, o a
l’inrevés.

-

Com a criteri general, les compactacions s’autoritzen de manera continuada i sense
alterar les reduccions.

Cinquè. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a les Àrees i Serveis afectats, perquè en tinguin constància i
als efectes oportuns.

12.

PRP2020/577 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
QUIOSC SR. M.F.M, N. EXP. 2334-228-2020

DE

VIA

PÚBLICA,

Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. F.M., M., demanant autorització
municipal per a la instal·lació d’un remolc de menjar ràpid estil food truck a la via pública o
espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai
d’ús públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: F.M., M.
Ubicació: Av. Canal (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 10,00 m2
Període autoritzat: agost de 2020
Tipus: remolc de menjar ràpid estil food truck
N. EXP. 2334-228-2020

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

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, amb dret a
indemnització si s’escau.

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.
3.- Condicions particulars de la llicència:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.




S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16.
Tercer.- S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb
mobilitat reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit
edificat a nivell del sòl.
Quart.- La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
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Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis
municipals als efectes oportuns.
13.

PRP2020/578 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 42, 43, 44/2020 PER IMPORT TOTAL DE 149.525,72€

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 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 149.525,72€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció 81, 87, 84, 89, 91, 90, 88, 87, 93, 85, 92, 86, 98, 99,
94/2020.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 42, 43, 44/2020, per import global de 149.525,72€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
14.

PRP2020/564 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-46-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/8410, de data 22/07/2020, el Sra. C.P., J. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
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Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.
15.

PRP 2020/566 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-44-2020.

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/8403, de data 22/07/2020, el Sra. M.M. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es
determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.

16.

PRP2020/567 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-21-2020

Vist l’expedient tramitat per R.C., A. amb DNI *********
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una targeta

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: R.C., A.
DNI: **********
Núm. targeta: 25137-2020-0018-8718J
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 6/2022
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

17.

PRP2020/580 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-22-2020

Vist l’expedient tramitat per J.S., M. amb DNI *********
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una targeta

Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: J.S., M.
DNI: **********
Núm. targeta: 25137-2020-0019-2042L
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 7/2025
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

18.

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 la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
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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:
18.1.- PRP 2020/581 SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ D’ANTIQUARIS I BROCANTERS DE
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER DUR A TERME LA
REOBERTURA DEL MERCAT D’ANTIGUITATS ELS DIUMENGES
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. G., J. en representació de l’Associació
d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, en què demanen autorització per instal·lar les
parades de venda per dur a terme la reobertura del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i
Col·leccionistes els diumenges, durant el matí, al mateix lloc de sempre i respectant les
mesures de seguretat i les distàncies socials.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 15.07.20 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa a celebrar la
reobertura del Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes els diumenges, de les
08.00h fins a les 15.00h, al mateix lloc de sempre (terrenys del recinte firal i Avinguda
Armengol V), respectant les mesures de seguretat i distàncies socials.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS a nivell de seguretat:


Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, en el punt 1.2 dins de de les
mesures generals, contempla que la Generalitat de Catalunya elaborar o actualitzarà
el pla sectorial per :
f) Establiments comercials de venda minorista o a l'engròs, de tot tipus d'article;
fent especial atenció a centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l'aire
lliure o de venda no sedentària, podent-se establir plans sectorials específics per a
cadascuna d'aquestes categories.



En data 15/07/2020 aquest pla no ha estat redactat o actualitzat, per tants
s’aplicaran les mesures de fase 3, tal i com indica el punt:



4. Règim transitori



1.Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials existents a què fa referència
l'apartat 1.2.3, s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures contingudes en els
plans aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la desescalada de les
mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la
COVID-19. Igualment s'aplicaran aquelles previsions específiques dictades en els
diferents àmbits materials, mitjançant resolució, en la mesura que no s'oposin o
contradiguin allò que s'estableix en aquesta Resolució i a la normativa estatal
aplicable. Entre elles:
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-Separació de 2 mts entre parades pels costats. No enfrontar les parades a menys
de 6 metres.



-S’evitarà que el públic manipuli el material exposat. En cas de no ser possible s’ha
de facilitat gel hidroalcohòlic al client.



-Us obligatori de mascareta.



-S’informarà mitjançant un cartell, de les mesures de seguretat i higiene.



-El paradista ha de formar una única cua de clients i entre ells han de respectar la
distància de seguretat.



-S’ha de respectar la distància d’1,5 mts entre paradista i client.



-Tota aquella altra obligació que es reculli en la normativa vigent i en la futura.







Tenir localitzada una farmaciola
Respectar aforament total
Aportar pòlissa i rebut RC
Deixar lliures els recorreguts d’emergència
Les carpes han d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas
de vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
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-CoV2.
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.
18.2.- PRP 2020/582 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
JRR, EN REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA AGRICULTORES UNIDOS SA (AGRUSA),
ENFRONT L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 27/2/2020.
ANTECEDENTS
PRIMER: La Junta de Govern, en la sessió del dia 27 de febrer de 2020, adoptà entre
d’altres, els següent ACORDS:
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“Primer. No autoritzar a l’empresa AGRUSA operacions de descàrrega a l’Av.
Balaguer 24, atès que en la mateixa no existeix cap zona habilitada, i les mateixes
ocupen totalment l’avinguda Balaguer en la part que fan la descàrrega, i no
solament dificulten la circulació sinó que l’ha impedeixen, ja que, el que fan es
interrompre la circulació i desviar-la per altres rutes alternatives.
Segon. Ordenar als serveis de la Policia Local de Mollerussa que adoptin les mesures
pertinents per assegurar el compliment de l’establert a l’article 55 de l’ordenança de
circulació de vianants i de vehicles i d'ús de la via i els espais públics de Mollerussa.”
SEGON: Contra els esmentats acords, el senyor JRR en representació de l’empresa
AGRICULTORES UNIDOS SA (AGRUSA), va presentar recurs de reposició, en virtut del qual
s’impugna l’esmentada resolució en un doble sentit:
a) Des d’un punt de vista formal, per no haver seguit el més mínim procediment per
adoptar-la, i per haver causat una absoluta indefensió a aquesta part.
b) Des de la perspectiva de fons, per no haver tingut en compte les possibilitats que
permet la ordenança reguladora i no haver possibilitat una resolució raonable del
conflicte d’interessos que sembla haver-se plantejat.
El recurs de reposició es va presentar en data 6 de juliol de 2020 (RE 2020/7660)
Al respecte per part de Secretaria General ha emès Informe Jurídic (16/7/2020), on posa
de manifest els antecedents exposats, i amb el contingut (FONAMENTS DE DRET I
CONCLUSIONS), en els termes següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER: QÜESTIONS PRÈVIES
En primer lloc s’ha de destacar que l’interessat, exposa que el document de compromís i
bones practiques que s’esmenta en la proposta, no va ser aportat per la meva representada
en aquest expedient ni té res a veure amb el sistema de descàrrega objecte del recurs.
Doncs be, si be es cert que aquest document no es presenta en el marc d’una ocupació de
via pública, sinó en el marc d’una llicència d’usos i obres provisionals, també ho es que el
que es posa de manifest en aquest document no fa més que corroborar per una banda:


El manifestat en l’escrit presentat en data de 3 de gener de 2020, per advocat en
representació dels veïns i veïnes en el que es posa de manifest un conjunt d’aspectes
relacionats amb la mercantil AGRUSA, que expressament diuen que “l’ajuntament no tan
sols ha practicat una sorprenent permissivitat i tolerància vers AGRUSA enfront dels
perjudicis que causa al medi ambient i a la qualitat de vida de les persones, sino que fins
i tot ha facilitat que l’activitat afecti en benefici propi l’ús comú del vial de domini públic
confrontant (Avinguda Balaguer), tallant el vial a la circulació per tal que l’activitat pugui
efectuar les seves maniobres de càrrega i descàrrega en l’espai públic”

I per una altra


El manifestat en la diligència d’informe dels mossos d’esquadra que va tenir entrada a
l’Ajuntament de Mollerussa en data de 28 d’octubre de 2019, en el que es que
expressament diu que “ la càrrega i descàrrega del cereal l’empresa Agrusa, l’ha realitza
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directament des de la via pública degut a la manca de moll de càrrega i descàrrega, i en
aquest informe s’adjunta un reportatge fotogràfic on en la seva fotografia 7 es mostra
una vista del carrer tallat amb una senyal, i en la seva fotografia 8 es mostra una vista
d’un camió articulat on posen de manifest el tallament total de la via pública. S’adjunten
com a doc. 1 les fotografies 7 i 8 de la diligència d’informe dels Mossos d’Esquadra.
SEGON: EXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA TÀCITA
En el cas que ens ocupa, s’ha de dir que estem davant d’un ús privatiu d’un be de domini
públic, com es un vial públic amb les seves zones de pas de vianants ( Av Balaguer), sense
disposar de la corresponent llicència, i incomplint determinades previsions establertes a
l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES I D'ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS
PÚBLICS DE MOLLERUSSA
I es que de les imatges esmentades mes amunt i que s’adjunten, es desprèn que el
recorrent el que fa es un ús privatiu del be de domini públic denominat Av. Balaguer, en tant
que el fet que es talli el carrer queda inclòs en la definició que de l’ús privatiu se’n fa tant a
l’article 85 de 33/2003, com en l’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals, això
es : “ L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini
públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats”
Al respecte, s’ha de destacar que l’article 84 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les
administracions publiques, el qual d’acord amb la seva DF segona té el caràcter de bàsic
expressament diu que:
Article 84. Necessitat de títol habilitant.
1. Ningú pot, sense títol que ho autoritzi atorgat per l'autoritat competent, ocupar
béns de domini públic o utilitzar-los en forma que excedeixi el dret d'ús que, en
el seu cas, correspon a tots.
2. Les autoritats responsables de la tutela i defensa del domini públic vigilaran el
compliment del que s'estableix en l'apartat anterior i, en el seu cas, actuaran
contra els qui, mancant de títol, ocupin béns de domini públic o es beneficiïn
d'un aprofitament especial sobre ells, amb la finalitat del qual exercitaran les
facultats i prerrogatives previstes en l'article 41 d'aquesta llei.
3. Les concessions i autoritzacions sobre béns de domini públic es regiran en
primer terme per la legislació especial reguladora d'aquelles i, mancant normes
especials o en cas d'insuficiència d'aquestes, per les disposicions d'aquesta llei.

Doncs be, d’aquest precepte el primer que s’ha de destacar es que l’ocupació i la utilització
dels bens de domini públic (com en el cas que ens ocupa es l’Av Balaguer), requereix del
títol corresponent atorgat per l’autoritat competent, ja que, el recorrent, com s’ha dit “ut
supra” el que fa es un ús privatiu d’aquell vial, excedint-se per tant del dret d’ús que
correspon a la resta de ciutadans. Sobre aquests títols, que els identifica amb les
concessions i autoritzacions, aquest precepte ens remet a la legislació específica.
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La legislació específica aplicable ve determinada per la legislació en matèria de règim local.
Sobre la mateixa s’ha de dir el següent: L’article 218.4 de del TRLMC aprovat pel DL 2/2003,
expressament diu que “L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la
transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a concessió administrativa.
L'ús privatiu que no comporta transformació ni modificació del domini públic resta subjecte a
llicència”. Al respecte, el Reglament de desenvolupament de l’esmentada LMC aprovat pel
DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, en el seu 60.1, expressament diu que “Correspon a l'alcalde l'atorgament de les
llicències i, al ple, el de les concessions, amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació quan s'atorguin per més de 5 anys i la quantia
dels béns de domini públic sigui superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost”. No
obstant, cal tenir present que pel que fa a concessions, la norma que regula l’òrgan
competent es la DA 2 de la LCSP, concretament els seus apartats 9 i 10. Tant mateix en el
cas que ens ocupa, atès que l’ús privatiu que se’n fa de l’av de Balaguer no comporta
transformació ni modificació del domini públic resta subjecte a llicència.
De l’exposat fins ara es desprèn que el fet de tallar l’Av de Balaguer, en els termes exposats
i manifestats en l’escrit de recurs, comporten un ús privatiu del be de domini públic
identificat com av. Balaguer, i requereixen de disposar de llicència, essent l’òrgan competent
pel seu atorgament l’Alcalde. I per tant de la normativa esmentada, no es desprèn la
possibilitat de fer un ús privatiu d’un be de domini públic en “virtut d’una autorització
implícita, per que ha estat consentida per l’Ajuntament i amb el coneixement i les
indicacions de la policia” tal i com indica el recorrent. Destacant que a les dependències
municipals no s’ha localitzat cap document de llicència d’ocupació de l’avinguda Balaguer
atorgat per l’Alcalde. Conseqüentment amb l’exposat s’hauria de desestimar l’apreciació de
la recorrent de que disposa de llicència tàcita
TERCER: LEGALITAT I POSSIBILITAT D’AUTORITZACIÓ
DESCÀRREGA POSADES DE MANIFEST PEL RECORRENT

DE

LES

OPERACIONS

DE

El recorrent, en el punt 27 del seu escrit de recurs alhora demana que “s’autoritzi
expressament que l’empresa pugui realitzar operacions de descàrrega que impedeixin
momentàniament el pas per la via pública, en les següents condicions:
a) només es podran realitzar en el període comprès entre el dia 1 de juny i el dia 31
de gener de l'any següent
b) el nombre màxim d'operacions de descàrrega d'aquest tipus serà de quatre
diàries
c) totes les descàrregues de caràcter interruptor s'hauran de produir entre les 8h i
les 10h del matí o entre les 15h i les 17h de la tarda
d) la durada màxim de cada descàrrega interruptora serà de mitja hora
e) entre dues operacions de descàrrega successives que interrompin la via pública hi
haurà d'haver un interval mínim de mitja hora.”
I en el seu punt 28 diu que acompanya com a document núm. 1 un breu informe sobre les
necessitats de descàrrega de l'empresa i la justificació de la viabilitat dels paràmetres que
proposem a l'ajuntament.
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I ho demana d’acord amb el previst en el punt 24 de l’escrit de recurs al considerar que
“l’activitat de descàrrega era perfectament autoritzable i ho continua sent avui en dia en
base a l'article 55 de l'ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d'ús de la via i els
espais públics, aprovada el 30 de desembre de 2010, que cita la mateixa resolució
recorreguda. Efectivament, els apartats 2 i 3 d'aquest article preveuen expressament:
«2. L'Alcaldia podrà delimitar zones reservades per a que els vehicles destinats al transport
de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o
industrials no permetin fer-ho en el seu interior. [...]
3. Fora d'aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els
dies, hores i llocs que es determini.» “
Doncs be, l’interessat si be es cert, que fa referència a les dues possibilitat en què
l’ordenança permet operacions de càrrega i descàrrega, això es, en zones reservades,
(tenint en compte que en el cas que ens ocupa no hi ha cap zona reservada) i en els dies
llocs i hores que es determini, es deixa de mencionar les limitacions que per aquestes
operacions de càrrega i descàrrega venen regulades en la resta d’apartats d’aquests art 55,
essent el contingut literal d’aquest article el següent:
Article 55. Disposicions generals
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals
comercials i industrials, d'acord amb l'ordenança corresponent.
2. L'Alcaldia podrà delimitar zones reservades per a que els vehicles destinats al transport
de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o
industrials no permetin fer-ho en el seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure
utilització o estar sotmeses al règim previst per a l'estacionament amb horari limitat, el qual
estarà degudament senyalitzat en les zones que sigui d'aplicació i comportarà als seus
usuaris, el compliment de les següents obligacions:
a) L'Ajuntament podrà determinar per a cada zona de càrrega i descàrrega el temps màxim
de permanència en la mateixa. Com a norma general, s’establirà un període màxim
d'estacionament de 30 minuts per vehicle, a excepció d'aquelles zones en què es reguli de
forma diferent per part dels Serveis Tècnics Municipals
b) En aquests casos els usuaris hauran de col·locar, en un lloc perfectament visible des de
l'exterior del vehicle, un mecanisme que indiqui l'hora d'arribada 3. Fora d'aquestes zones
reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que es
determini.
4. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar totalment ni
parcialment les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al
paviment, guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la
parada.
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5. Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran directament de
la finca al vehicle i en cap cas s'emmagatzemaran temporalment a la via pública.
6. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls
innecessaris, i es deixaran nets els espais utilitzats.
7. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la
vorera, utilitzant els mitjans necessaris per agilitar l'operació, i sense dificultar la circulació,
tant de vianants com de vehicles. No està permès descarregar fustes, pedres, ferros o
d'altres objectes pesants de cop sobre el paviment.
8. Els vehicles que abastin a locals comercials de venda al detall hauran de tenir, amb
caràcter general, un MMA de 20 tones, per tal de facilitar l'accés i maniobres als punts de
destí i les operacions de càrrega i descàrrega.
Doncs be, de les fotografies esmentades “ut supra”, així com del contingut de la sol·licitud
esmentada en l’escrit de recurs i també del document de bones pràctiques presentat per
l’empresa AGRUSA es desprèn, tal i com ja es va posar de manifest en l’acord de la Junta de
Govern de data 27 de febrer de 2020, que la mateixa efectua operacions de càrrega i
descàrrega en via pública incomplint el que determina l’esmentada ordenança pels següents
motiu:
-

Que en el lloc on es desprèn del document de bones pràctiques que s’efectua la
descàrrega, no existeix delimitada cap zona reservada per a que els vehicles destinats al
transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals
comercials o industrials no permetin fer-ho en el seu interior. Ni tampoc consta a
l’Ajuntament cap document, que determini els dies i les hores que en l’esmentat lloc es
podran dur a terme operacions de càrrega i descàrrega.

-

Els vehicles que fan les operacions de descàrrega ocupen, en el lloc que fan la
descàrrega, totalment l’avinguda Balaguer, i no solament dificulten la circulació sinó que
l’ha impedeixen, ja que el que fan es interrompre la circulació i desviar-la per altres
rutes alternatives, dificultant així, l’accés als propietaris, socis i clients de les finques
adjacents a l’avinguda Balaguer: Club de Tennis, SAT N.1596 NUFRI i el Sr. F.R.E.

Però a aquests motius, tal i com es desprèn de la fotografia identificada amb el núm. 8 se’n
ha d’afegir un altre, i es l’incompliment del punt 4 d’aquest article 55, ja que, en
l’esmentada imatge es pot veure amb claredat que l’operació de càrrega i descàrrega que fa
l’empresa a través del camió articulat ocupa totalment la vorera existent, així com la zona
central del vial senyalitzada amb franges blanques al paviment.
Atès l’exposat la sol·licitud d’ocupació de via pública sol·licitada per l’empresa AGRUSA en el
seu escrit de recurs, en una primera aproximació dels termes, i sense perjudici dels
procediment contradictori que com ja s’esmentarà s’haurà de tramitar, no es pot autoritzar
en els termes plantejats per l’interessat, atès que s’incompleix el previst als apartats 4 i 7
del art 55 de l’esmentada ordenança, i per tant en aquest punt el recurs també s’ha de
desestimar
QUART. PEL QUE FA A LA IMPUGNACIÓ PER QÜESTIONS DE FORMA
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Tal i com ja es va posar de manifest en l’acord de la junta de govern de data 27 de febrer de
2020” en el lloc on s’efectua la descàrrega, no existeix delimitada cap zona reservada per a
que els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan
les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho en el seu interior. Ni
tampoc consta a l’Ajuntament cap document, que determini els dies i les hores que en
l’esmentat lloc es podran dur a terme operacions de càrrega i descàrrega.
Per tant en aquest moment ja es va posar de manifest, no solament l’incompliment de
l’esmentada ordenança, sinó també la inexistència d’algun document que determini els dies i
les hores que en l’esmentat lloc es podran dur a terme operacions de càrrega i descàrrega.
Conseqüentment amb l’exposat, estem davant d’un ús privatiu d’un be de domini públic
sense disposar de la llicència requerida i a la que s’ha fet referencia en el fonament de dret
segon.
Al respecte, s’ha de destacar que l’esmentat article 84 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les
administracions publiques, el qual d’acord amb la seva DF segona té el caràcter de bàsic
expressament diu en el seu punt segon que: Les autoritats responsables de la tutela i
defensa del domini públic vigilaran el compliment del que s'estableix en l'apartat anterior i,
en el seu cas, actuaran contra els qui, mancant de títol, ocupin béns de domini públic o es
beneficiïn d'un aprofitament especial sobre ells, i amb aquesta finalitat exercitaran les
facultats i prerrogatives previstes en l'article 41 d'aquesta llei
Doncs be, al respecte d’aquestes prerrogatives, l’esmentat article 41 es refereix a les
següents:
a) Investigar la situació dels béns i drets que presumiblement pertanyin al seu patrimoni.
b) Partionar en via administrativa els immobles de la seva titularitat.
c) Recuperar d'ofici la possessió indegudament perduda sobre els seus béns i drets.
d) Desnonar en via administrativa als posseïdors dels immobles demanials, una vegada
extingit el títol que emparava la tinença.
Per la seva part l’article 82 de la LRBRL expressament diu que:
Les entitats locals gaudeixen, respecte dels seus béns, de les següents prerrogatives:
a) La de recuperar per si mateixes la seva possessió en qualsevol moment quan es tracti
dels de domini públic, i en el termini d'un any, els patrimonials.
b) La de partió, que s'ajustarà al que es disposa en la legislació del Patrimoni de l'Estat i, en
el seu cas, en la legislació de les muntanyes.
I l’article 227 de la LMC diu que les entitats locals gaudeixen, respecte dels seus béns, de les
següents prerrogatives:
a) La de recuperar per si mateixes la seva possessió en qualsevol moment quan es tracti
dels de domini públic, i en el termini d'un any, els patrimonials.
b) La de partió, que s'ajustarà al que es disposa en la legislació del Patrimoni de l'Estat i, en
el seu cas, en la legislació de les muntanyes.
Del contingut de les esmentades prerrogatives, desenvolupades en els articles 41 i ss de la
llei 33/2003, 44 i ss del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s’aprova el
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Reglament de Bens de las Entitats Locals, i en els articles 134 i ss del DECRET 336/1988, de
17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i en una primera
aproximació dels termes, es podria concloure que la prerrogativa de la que disposa
l’Ajuntament per donar compliment al que diu l’article 84 de la Llei 33/2003 i
conseqüentment, per vigilar que “Ningú, sense títol que ho autoritzi atorgat per l'autoritat
competent, ocupi béns de domini públic o utilitzar-los en forma que excedeixi el dret d'ús
que, en el seu cas, correspon a tots”, es la de recuperar d’ofici i en qualsevol moment la
possessió dels seus bens de domini públic.
Pel que respecta al procediment per a la recuperació de la possessió, de l'Art. 71 del
reglament de bens es desprèn que la recuperació en via administrativa requerirà acord previ
de la Corporació, al qual s'acompanyaran els documents acreditatius de la possessió, tret
que es tractés de repel·lir usurpacions recents, i l'ús d'aquest privilegi habilita a les mateixes
perquè utilitzin tots els mitjans compulsoris legalment admesos, sense perjudici que si els
fets usurpatoris tenen aparença de delicte es posin en coneixement de l'autoritat judicial.
No obstant, si be, es cert que aquest article no exigeix cap altre acte que l’acord previ de la
corporació, també ho es que l’article 148 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, expressament diu que
“Perquè la reivindicació sigui procedent es requereix un expedient administratiu
contradictori, amb audiència dels interessats, en el qual s'acrediti el fet de trobar-se en
possessió administrativa del bé i haver estat pertorbat en l'esmentada possessió o despullat
d'aquesta”
I si s’aprofundeix més en aquesta qüestió, trobem que les condicions que ha anat perfilant la
jurisprudència per a l'exercici d'aquesta potestat, poden resumir-se en les següents (per
exemple, la STS, Sala del Contenciós, Sec.4, Rec 5886/1995, de data 14-05-2002):




Ha d'identificar-se el bé que es pretén recuperar i justificar que ha estat posseït, de fet,
per l'Administració municipal en circumstàncies tals que resulti acreditat el seu ús.
Que existeixi una pertorbació o una possessió il·legítima per part de terceres persones.
Ha de tramitar-se un expedient contradictori en el qual constaran els documents
acreditatius de la possessió i donar tràmit d'audiència a l'interessat segons la normes del
procediment administratiu comú.

De l’exposat es desprèn que per a l’exercici de la prerrogativa de la recuperació d’ofici d’un
be s’ha de tramitat un procediment contradictori, en el que s’ha de donar audiència a
l’interessat, però també que per que es produeixin les condicions de l’exercici d’aquesta
prerrogativa, ha d’existir una pertorbació o una possessió il·legítima per part de tercers,
qüestió que no es dona al cas, ja que ni el moment concret en el que es dicta l’acord de la
junta de govern de data 27 de febrer de 2020 s’estava ocupant la via pública ni en el
moment actual consta que s’estigui ocupant la via pública, sinó que es té constància que en
determinats períodes de l’any efectuen l’esmentada ocupació, sense cap document que ho
autoritzi i a més incomplint l’article 55 de l’ordenança. Però tampoc s’estava resolent cap
sol·licitud, ja que, no hi havia cap sol·licitud presentada. D’aquí que en l’acord adoptat per la
junta de govern de data 27 de febrer de 2020 el que es fa és:


Posar de manifest als interessats que uns fets constatats s’han dut a terme sense
autorització i que son contraris a l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE
VEHICLES I D'ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS PÚBLICS DE MOLLERUSSA, i d’aquí que
només es proposi no autoritzar a l’empresa AGRUSA operacions de descàrrega a l’Av.
Balaguer 24, en els termes que es desprenien del document de bones practiques, atès

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

que en la mateixa no existeix cap zona habilitada, i ocupen totalment l’avinguda
Balaguer en la part que fan la descàrrega, i no solament dificulten la circulació sinó que
l’ha impedeixen, ja que, el que fan es interrompre la circulació i desviar-la per altres
rutes alternatives.


Ordenar a la policia local que vetlli pel compliment de l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE
VIANANTS I DE VEHICLES I D'ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS PÚBLICS DE MOLLERUSSA

És en aquest moment, en el que de forma expressa i per la via del recurs de reposició,
sol·liciten l’ocupació de la via pública Av. Balaguer fer operacions de descàrrega, impedint
momentàniament el seu pas, en el que s’ha de tenir en compte el que es proposa en l’acord
de la junta de govern de data 27 de febrer de 2020, i per tant, en una primera aproximació
dels termes, i a reserva del que en resulti del procediment administratiu, que com es dirà,
s’haurà de substanciar, no s’hauria autoritzar, atès que la mateixa sol·licitud no compleix,
com ja s’ha exposat “ut supra” el previst als apartats 4 i 7 del art 55 de l’esmentada
ordenança. Per l’exposat la impugnació relativa a la forma, “per no haver seguit el més
mínim procediment per adoptar-la, i per haver causat una absoluta indefensió a aquesta
part”, sense perjudici del que es dirà a continuació, s’ha de desestimar.
No obstant, tal com posa de manifest l’interessat en el seu escrit de recurs, amb caràcter
previ a la resolució que posi fi al procediment s’ha de substanciar el mateix, essent el
procediment a seguir el següent:







En primer lloc atès que la sol·licitud d’ocupació de la via pública s’efectua a instància de
l’interessat, d’acord amb l’article 21.4 de la Llei 39/2015 s’haurà informaran els
interessats del termini màxim establert per a la resolució dels procediment, i per a la
notificació dels actes que el finalitzin, així com dels efectes que pugui produir el silenci
administratiu. Tenint en compte que el termini màxim per resoldre el procediment es de
tres mesos, i que el sentit del silenci es desestimatori, atès que d’acord amb l’art 24.1
llei 39/2015, la seva estimació tindria com a conseqüència que s’atorgués al sol·licitant
facultats sobre el domini públic. Aquest esment s'inclourà en la comunicació que s’haurà
de dirigir a aquest efecte a l'interessat dins dels deu dies següents a la recepció de la
sol·licitud iniciadora del procediment en el registre electrònic. Indicant la comunicació a
més la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l'òrgan competent.
A continuació s’hauran de practicar tots els actes que siguin necessaris per resoldre el
procediment, això es, la pràctica de proba si s’escau, sol·licitar els informes que siguin
necessaris, si s’escauen, sense perjudici de les al·legacions que l’interessat pugui
presentar abans del tràmit d’audiència.
Amb caràcter previ a la resolució que posi fi al procediment s’haurà de donar audiència a
l’interessat per un termini de entre 10 o 15 dies.
Resolució de la sol·licitud per l’interessat.

CONCLUSIONS
1. Es proposa desestimar l’apreciació de la recorrent de que disposa de llicència tàcita.
2. Es proposa desestimar l’apreciació de la recorrent relativa a la possibilitat de legalitzar
l’ocupació de la via pública en els termes plantejat als punts 24, 27 i 28 del escrit de recurs,
per ser contraria als apartats 4 i 7 del article 55 de l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE
VIANANTS I DE VEHICLES I D'ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS PÚBLICS DE MOLLERUSSA sense
perjudici dels procediment contradictori que com ja s’ha esmentat s’haurà de tramitar.
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3. Es proposa desestimar l’apreciació de la recorrent relativa a la forma, “per no haver
seguit el més mínim procediment per adoptar-la, i per haver causat una absoluta indefensió
a aquesta part”, sense perjudici del procediment que s’haurà de substanciar, amb caràcter
previ a la resolució que posi fi a la sol·licitud d’ocupació de la via pública plantejada en els
punts 27, 28 i en el document 1 del escrit de recurs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment també cal posar de manifest que l’interessat en el seu escrit de recurs indica el
següent:
“b) tal com hem exposat anteriorment i consta en l’informe que adjuntem com a document
num. 1, hem entrat des de fa unes setmanes en l’època en que més es necessita la
realització de descàrregues en les instal·lacions de l’empresa. La impossibilitat de dur-les a
terme està generant uns perjudicis econòmics considerables, dels quals hem de fer
responsable a l’Ajuntament que ha impedit l’operació”
Doncs be, sobre aquest particular cal dir que el servei de policia ha emès informe [NR/
691/2020], en el que es posa de manifest el següent:
“Descripció: La patrulla en servei realitzant servei de vigilància pel carrer Avinguda
Balaguer, observa com a l'empresa AGRUSA hi ha un camió descarregant a l'interior de
l'empresa. Que no s'observa cap tipus de cartell, tallant el carrer, simplement com el camió
es troba a l'interior de la nau sense molestar a cap veí. Es deixa constància.-“. En aquest
informe s’adjunta un reportatge fotogràfic.
D’aquest informe i del reportatge fotogràfic que s’hi adjunta, es desprèn que l’empresa
AGRUSA pot continuar fent operacions de descàrrega sense necessitat de tallar el carrer, del
que s’infereix, en contraposició al relat fàctic de l’escrit de recurs [la impossibilitat de dur-les
a terme està generant uns perjudicis econòmics considerables, dels quals hem de fer
responsable a l’Ajuntament que ha impedit l’operació], dues qüestions:
1. l’Ajuntament, mai ha impedit la realització de descàrregues en les instal·lacions de
l’empresa.
2.- Que l’empresa pot continuar fent operacions de descàrrega, sense necessitat de tallar el
carrer, i per tant no se li ha impossibilitat la seva realització.
En conseqüència, no es donen, en cap cas, els pressupòsits de fet o requisits necessaris per
a concorre la responsabilitat patrimonial d'una Administració Pública, en tant que no existeix
relació de causa a efecte entre l'actuació administrativa i el resultat pretesament danyós. És
a dir, no hi ha nexe casual.
Atès el que s’ha exposat, i en desplegament de les facultats legalment atribuïdes, la Junta
de Govern, ACORDA:
Primer. Desestimar el RECURS DE REPOSICIÓ interposat per JRR, en representació de
l’empresa AGRICULTORES UNIDOS SA (AGRUSA), enfront l’acord de la Junta de Govern
Local de 27/2/2020.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Atenent allò que s’indica el l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa constar que
s’accepta expressament el contingut de l’informe jurídic al qual s’ha fet esment, i quin text
ha estat incorporat a la part expositiva, el qual esdevé la motivació de la present Resolució
de desestimació. Per tant,


Es desestima l’apreciació de la recorrent de que disposa de llicència tàcita.



Es desestima l’apreciació de la recorrent relativa a la possibilitat de legalitzar
l’ocupació de la via pública en els termes plantejat als punts 24, 27 i 28 del escrit de
recurs, per ser contraria als apartats 4 i 7 del article 55 de l’ORDENANÇA DE
CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES I D'ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS PÚBLICS
DE MOLLERUSSA sense perjudici dels procediment contradictori que com ja s’ha
esmentat s’haurà de tramitar.



Es desestimar l’apreciació de la recorrent relativa a la forma, “per no haver seguit el
més mínim procediment per adoptar-la, i per haver causat una absoluta indefensió a
aquesta part”, sense perjudici del procediment que s’haurà de substanciar, amb
caràcter previ a la resolució que posi fi a la sol·licitud d’ocupació de la via pública
plantejada en els punts 27, 28 i en el document 1 del escrit de recurs.

Tercer. Posar de manifest, en contraposició al relat fàctic de l’escrit de recurs en el sentit
que indica la recorrent que “la impossibilitat de dur-les a terme [les descàrregues en les
instal·lacions de l’empresa] està generant uns perjudicis econòmics considerables, dels quals
hem de fer responsable a l’Ajuntament que ha impedit l’operació”, el següent:
1. L’Ajuntament, mai ha impedit la realització de descàrregues en les instal·lacions de
l’empresa.
2.- Que l’empresa pot continuar fent operacions de descàrrega sense necessitat de tallar el
carrer i per tant no se li ha impossibilitat la seva realització.
En conseqüència, no es donen, en cap cas, els pressupòsits de fet o requisits necessaris per
a concorre la responsabilitat patrimonial d'una Administració Pública, en tant que no existeix
relació de causa a efecte entre l'actuació administrativa i el resultat pretesament danyós. És
a dir, no hi ha nexe casual.
Quart. Notificar aquests acords als interessats, amb oferiment dels recursos jurisdiccionals
oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre del Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr. President
juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

