AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 12 de novembre de
2020. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere
Garrofé Cirés amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra.
Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la Regidora, Sra. Ana Maria Carné
Baiget.
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.

PRP2020/830 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
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
737,78€.
ANNEX I:
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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:

286/2020
M.C., MD.
C/ JOSEP CASANOVES 30 B

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

302/2020
B.D., JM.
C/ ACADÈMIA, 3
PINTAT DE FAÇANA
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:

303/2020
C.C., LP.
C/ PAU CLARIS, 4
TAPAR ESQUEDES FAÇANA LOCAL 1.ARRANJAMENT
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:

305/2020
C.P C/ DOMÈNEC CARDENAL, 34
C/ DOMÈNEC CARDENAL. 34
ARANJAMENT DEL PAVIMENT PER FILTRACIONS
33,10
16,55
0,50
0,00
0,00

REFORMA INTERIOR EN PLANTA SEGONA D’HABITATGE UNIFAMILIAR

458,75
229,38
0,00
0,00
0,00

3. PRP 2020/831 ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 30438-2020 PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.
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Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Barcelona el 27
d’octubre de 2020, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2020/12924 de data 5
de novembre de 2020, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:



Llicència d'Obres per a realitzar cata per escomesa a la vorera al Carrer
Palau, 6.
PEM: 250,00€

El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
2a.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
3a.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
4a.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
5a.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
6a.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
7a.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
8a.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
9a.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
10a.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de d’obra i
un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de comprovació
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 3043-8-2020,
conforme l’expedient relacionat. 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 especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

250,00€

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

PRP 2020/832 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES NÚM.
PRESENTADA PER E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.

3043-9-2020

Examinada la sol·licitud de llicència instada per E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU,
número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2020-12887 de data 5 de
novembre de 2020, per a l'execució de la següent obra: Obertura i tancament de 2 m de
rasa per reconexió de cablejat soterrat de BT per variant del client al punt indicat en el
plànol adjunt.
Les obres es realitzaran al Carrer Bellvís, 9-10.
El pressupost de les obres a realitzar ascendeix a un total de 780,26 €
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.

2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles canonades
existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions d’encreuament i
paral·lelisme.

3a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin resultar
afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de claveguera, etc., s’hauran
de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i quedar en perfectes condicions
d’ús a l’acabament de les obres.

4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà en capes de
20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant asserrat del paviment i
s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.

5a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i amb
estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de l’adopció de
les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la circulació vial i
peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que no s’afecti
simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels vehicles. La runa
generada es transportarà a l’abocador autoritzat.

6a.

El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El còmput
d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a l’interessat de
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l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les obres no es podran
iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva execució.
7a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan les obres
no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el seu cas, en la
pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.

8a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent llicència
específica.

9a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.

10a.

Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans de cobrir
la rasa. Així també, un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de d’obra i un tècnic
representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de comprovació.

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. la llicència municipal
d’obres 3043-9-2020, conforme l’expedient relacionat. 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 especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

780,26 €
15,61 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5.

PRP2020/752 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL
NÚMERO 1461. EXPEDIENT 2349-21-2020.

GUAL

PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a Jorge Piñol Amoros i Montserrat Parramon Coma, CB previ pagament
dels drets establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de
gual permanent, subjectant-se a les condicions següents:

Número de placa de gual permanent: 1461.

Ubicació: Camí d’Arbeca, 2.

El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
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corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
6.

PRP 2020/827
31.10.2020).

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.10.2020

a

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-10-2020 a 31-10-2020.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedencia i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-10-2020 a 31-10-2020, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

SEGURETAT CIUTADANA
B.M., N.

85,17 €

C.E., B.

154,71 €

C.C., C.

174,97 €

F.P., M.

81,58 €

F.M., E.

88,76 €

F.P., D.

815,56 €

F.P., R.

68,69 €

G.M., M.

447,07 €

L.O., A.

922,38 €

M. V., J.

366,10 €

M.G., V.

470,89 €

O.L., I.

427,93 €

P.M., J.

190,08 €

P.M., I.

519,76 €

R.N., J.

252,96 €

R.D., F.

125,21 €

S.V., J.

501,60 €

S.A., JA.

519,93 €

T.M., S.

271,14 €

V.S., C.

200,90 €
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TOTAL ÀREA

6.685,39 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent
pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents
interessats, als efectes oportuns.

7.

acords

a

Intervenció

i

Dipositaria,

així

com

als

PRP 2020/833 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS SR. SGF

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat d’ofici als efectes que per part
de l'Ajuntament de Mollerussa, es reconeguin els serveis prestats a la Corporació per la
persona que seguidament s’indica, a partir de la data de presa de possessió com a personal
Funcionari Interí, formalitzada el dia 9 de juliol de 2020.
Nom i Cognoms
NI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Grup/Categoria
Denominació
Unitat
Núm. RLT

G.F., S.
47689718T
Funcionari/a Interí/na
Escala Administració Especial
Tècnica
B
Adjunt ASIX,
Secretaria
239

Segons consta en l'informe de Secretaria lliurat al respecte, i en aplicació del que s’estableix
a l'article 25.2 de la Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP), així com a les disposicions
vigents, de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement dels serveis previs a
l’Administració (art. 1.2), i Reial Decret 1461/1982, que desenvolupa l’anterior, procedeix el
reconeixement de serveis prestats a l'Ajuntament de Mollerussa.
En la seva virtut, a la vista dels informes lliurats al respecte i atenent a l’acreditació fefaent
dels serveis realitzats, la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la persona que seguidament s’indica els serveis previs que ha
prestat en aquesta Corporació, anteriors a la data de presa de possessió/incorporació a
l’ajuntament de Mollerussa, 09/07/2020, acreditats fefaentment, següents:
Nom i cognoms
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Data efectes RSP
Reconeixement

G.F., S.
47689718T
Funcionari/a Interí/na
8/02/2018
2 anys, 5 mesos, 1 dies

Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti a partir del dia que causa
efectes el RSP, tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva. A efectes
informatius, s’indica que el venciment del proper trienni, 1r. d’ordre, serà el dia 08/02/2021.
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El reconeixement del trienni s’efectuarà d’ofici el mes anterior al venciment previst, si és el
cas.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
8.

PRP 2020/829 CONNEXIONS
RELACIÓ 10/2020

I

SUBMINISTRAMENT

D’AIGUA

POTABLE:

Vista la relació núm. 10/2020 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 67 expedients i que importa la quantitat
1.968,18 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 10/2020, corresponent al període entre els dies 14 de setembre al 1 de novembre
de 2020.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
9.

PRP 2020/836 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 66, 92, 97, 98, 117/2020.

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 25.856,14€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
-Núm.215 de data 05 de novembre
-Núm.220 de data 09 de novembre
-Núm.222 de data 09 de novembre
-Núm.224 de data 09 de novembre
-Núm.225 de data 09 de novembre

de
de
de
de
de

2020
2020
2020
2020
2020

corresponent
corresponent
corresponent
corresponent
corresponent

a
a
a
a
a

la
la
la
la
la

relació
relació
relació
relació
relació

F/2020/97
F/2020/92
F/2020/66
F/2020/98
F/2020/117

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 66, 92, 97, 98, 117/2020, per import
global de 25.856,14€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
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10.

PRP2020/816 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-59-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/15624, de data 30/10/2020, la Sra. A.M., T. sol·licita dues targetes 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 les dues targetes de resident 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.
11.

PRP2020/825 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-60-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/12821, de data 04/11/2020, el Sr. B.F. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

12.

PRP2020/826 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-62-2020

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/12911, de data 05/11/2020, el Sr. A.D., 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. DENEGAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.
13.

PRP2020/822 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-39-2020

Vist l’expedient tramitat per M.F., S. amb DNI XXXXXX
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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: M.F., S.
DNI: XXXXXXX
Núm. targeta: 25137-2020-0034-2924S
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 7/2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
14.

ASUMPTES 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.
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:
14.1.- PRP 2020/834 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS,
SR. JPB.
Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient perquè es reconeguin els serveis
prestats en altres administracions, i determinació de triennis consolidats, a la persona que
seguidament s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de
treball següent:
Nom i Cognoms
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Núm. RLT
Denominació
Data presa de possessió/incorporació:

P.G., J.
43707717N
Funcionari de carrera
Administració General
Tècnica
Tècnica Superior
128
TAG SSTT/Urbanisme
01/11/2020 [*]

[*] El Sr. P.B., J., s’ha incorporat a l’Ajuntament de Mollerussa com funcionari de carrera en règim de
Comissió de Serveis amb efectes 1/11/2020.

El Sr. PLA BENET, Jaume, presenta certificació de serveis prestats a les administracions,
anteriors a la data d’incorporació, següents:
AAPP

ANYS

MESOS

DIES

Grup

%

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1.
2.
3.

Ajuntament Castellnou de Seana
Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
TAG Ajuntament de Tàrrega

2
3
17

8
9
9

21
18
24

A1
A1
A1

100,00
100,00
100,00

Tal i com així consta en l’Informe Jurídic lliurat al respecte, els serveis prestats acreditats,
anteriors a la data d’efectes de la Incorporació /pressa de possessió indicada, totalitzen 24
anys, 4 mesos i 2 dies, que suposen 8 triennis, consolidats.
En conseqüència, amb efectes 1 de novembre de 2020, data d’incorporació, el/la Sr./ Sra.
P.B., J., té dret a que se li abonin 8 triennis perfets, tots en el Subgrup A1, en les nòmines
corresponents.
D’acord amb el/s certificat/s de serveis prestats i en aplicació del que s’estableix a la Llei
70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a les administracions i
Reial Decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior,
considerant els antecedents i l’Informe Jurídic lliurat al respecte, la Junta de Govern, per
unanimitat ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. P.B., J., integrant de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament en el lloc de treball TAG SSTT/Urbanisme [RLT 128], els serveis
prestats en altres administracions públiques, anteriors a la data de presa de
possessió/Incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa, 01/11/2020, que suposen un total
acumulat de 24 anys, 4 mesos i 2 dies.
Segon. Reconèixer a favor del Sr. P.B., J., un total de 8 (vuit) triennis del Subgrup A1,
consolidats, amb efectes econòmics, retroactius, a les nòmines corresponents des del dia 1
de novembre de 2020. A efectes informatius, s’indica que el venciment del proper trienni,
(9è. d’ordre), serà el dia 4/7/2023.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
14.2.- PRP 2020/821. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 I
ÚNICA DE L’OBRA CIVIL I INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D’UNA ESTACIÓ DE
RECÀRREGA RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A MOLLERUSSA.
Atès que s’estant executant l’obra civil i la instal.lació elèctrica d’una estació de recàrrega
ràpida per a vehicles elèctrics a Mollerussa, adjudicada a l’empresa ETECNIC MOVILIDAD
ELÉCTRICA, SRL.
Atès que en data 04/11/2020, el contractista aporta la certificació núm. 1 i única, aprovada
pel director de l’obra Jorge Ríos Cortés, Enginyer Tècnic Industrial col.legiat núm. 20.829
CETIT, amb un import a abonar de 8.844,93 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació
del mes d’octubre de 2020.
Vist l’informe tènic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’execució de les
obres de data 11/11/2020.
Vist l’informe de la Intervenció 227/2020.
Ateses les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES
2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa l’adopció del següent ACORD:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚNICA de L’OBRA CIVIL I INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A
MOLLERUSSA, per un import de 8.844,93 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost
municipal.
Segon. Notificar el present acord al contractista i donar-ne trasllat al departament
d’Intervenció.
14.3.- PRP 2020/823. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 I
ÚNICA DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA
RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A MOLLERUSSA.
Atès que s’estant executant els subministraments i serveis d’una estació de recàrrega ràpida
per a vehicles elèctrics a Mollerussa, adjudicada a l’empresa ETECNIC MOVILIDAD
ELÉCTRICA, SRL.
Atès que en data 10/11/2020, el contractista aporta la certificació núm. 1 i única, aprovada
pel director de l’obra Jorge Ríos Cortés, Enginyer Tècnic Industrial col.legiat núm. 20.829
CETIT, amb un import a abonar de 29.976,54 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació
del mes d’octubre de 2020.
Vist l’informe tènic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’execució de les
obres de data 11/11/2020.
Vist l’informe de la Intervenció 228/2020
Ateses les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES
2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚNICA del SUBMINISTRAMENT I SERVEIS
D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A MOLLERUSSA, per
un import de 29.976,54 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal.
Segon. Notificar el present acord al contractista i donar-ne trasllat al departament
d’Intervenció.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

