
                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                          (LLEIDA) 

     ______ 

 
 
A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 14 de gener de 
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera 

convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere 
Garrofé Cirés amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. 
Rosalia Carnicé  Farré,  Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Actua de secretari, el Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia. 

 

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. PRP2021/5 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 

4.501,93€. 
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            ANNEX I: 
 

Sol·licituds d’obres autoritzades 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Número d’Expedient: 156/2020 
Titular/peticionari: P.M., A. 
Emplaçament: C/ Central UA-7 

Tipus d’obra: Habitatge entre mitgeres  
ICIO: 1.832,62 
Taxa: 916,31 

Placa d’obres: 11,50 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

Número d’Expedient: 350/2020 
Titular/peticionari: P.O., M. 
Emplaçament: CAMÍ CODIS, 8 
Tipus d’obra: Substitució de dos finestres i arranjament d’instal·lació 

elèctrica en habitatge existent. 
ICIO: 59,86 
Taxa: 29,93 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

Número d’Expedient: 351/2020 
Titular/peticionari: G.R., D. 
Emplaçament: C/ FERRET I BUSQUETS, 88 B, 2  1 
Tipus d’obra: Reforma bany. Canvi banyera per plat de dutxa. Accessibilitat 
ICIO: 0,00 
Taxa: 0,00 
Placa d’obres: 0,00 

Fiança reposició serveis: 0,00 

Número d’Expedient: 354/2020 

Titular/peticionari: BBVA, S.A. 
Emplaçament: PL. AJUNTAMENT 4, BX 1 
Tipus d’obra: Impermeabilització de terrassa  
ICIO: 23,40 
Taxa: 12,00 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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Número d’Expedient: 358/2020 
Titular/peticionari: MARPLA IMMOBLES, S.L. 
Emplaçament: PLAÇA MANUEL BERTRAN, 18 3E-1A 
Tipus d’obra: Reforma bany i cuina, condicionament d’instal·lacions i canvi 

de tancaments practicables 
ICIO: 445,40 

Taxa: 222,70 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

  

Número d’Expedient: 360/2020 
Titular/peticionari: MARPLA IMMOBLES, S.L. 
Emplaçament: PLAÇA MANUEL BERTRAN, 18 2N-1A 
Tipus d’obra: Reforma bany i cuina, condicionament d’instal·lacions i 

canvi de tancaments practicables 

ICIO: 445,40 
Taxa: 222,70 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

Número d’Expedient: 363/2020 
Titular/peticionari: I.S., A. 

Emplaçament: C/ MOLI, 6 
Tipus d’obra: Arranjament de coberta. 
ICIO: 93,00 
Taxa: 46,50 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 

  

Número d’Expedient: 364/2020 

Titular/peticionari: B.B., A. 
Emplaçament: CARRER FERRER I BUSQUETS, 102 
Tipus d’obra: Recuperació de porta d’accés de vehicles convertida en dos 

finestres en façana. 
ICIO: 74,88 
Taxa: 37,44 

Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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3. PRP2021/12 COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I 

OCUPACIÓ CORRESPONENT A LA CONSTRUCCIÓ DE DUES NAUS INDUSTRIALS 
SENSE ÚS DETERMINAT AL CARRER GERMÀ JAUME HILARI, 16-18 DE 
MOLLERUSSA (Exp. 329/2020). 

 
 
Identificació de l’expedient  

Vist l’expedient 2436/329/2020 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció 
de dues naus industrials sense ús determinat, al carrer Germà Jaume Hilari, 16-18 de 
Mollerussa.  
 

Fets 
Antecedents 

 
1.En data 30 d’abril de 2008 la Junta de Govern Local va atorgar a la mercantil BIGUES 
LINYOLA, SL la llicència d’obres núm. 121/2008 per a la construcció de dues naus industrials 
sense ús determinat, al carrer germà jaume hilari, 16-18”de Mollerussa.  
 
2.Segons el certificat de final d’obra emès per l’enginyer industrial, Sr. Josep M. Cots Call, 
de data 31 de desembre de 2008, així com la documentació aportada i la visita d’obra per 

comprovar la situació física de l’edifici a efectes de la comunicació de la primera ocupació 
sol·licitada pel promotor, les obres estan acabades. 
 
3. En data 19 de novembre de 2020 (amb RE 13521/2020), Bigues Linyola, S.L ha fet 
comunicació  de primera ocupació. 
 
4. En data 7 de gener de 2021, l’arquitecte tècnic Sr. Jordi Capell Mateus ha emès l’informe 

tècnic corresponent, d’acord amb el qual és procedent informar favorablement la 

comunicació de primera ocupació, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a la 
llicència concedida. 
 
5. En data 11 de gener de 2020, el TAG d’Urbanisme, Sr. Jaume Pla Benet, ha emès informa 
sobre la normativa i el procediment aplicable. 

 
Fonaments de dret 

Número d’Expedient: 368/2020 
Titular/peticionari: M.C., J.M. 
Emplaçament: CARRER DOCTOR GALLEGO, 13 3E-1A 

Tipus d’obra: Reforma de cuina i bany i cuina. 
ICIO: 16,28 

Taxa: 12,00 
Placa d’obres: 0,00 
Fiança reposició serveis: 0,00 
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De conformitat amb l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art. 90 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de 
juny de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels 

membres presents ACORDA: 

 
 
Primer. Assabentar-se i donar conformitat a la comunicació de primera ocupació següent: 
  

Expedient: 2436/329/2020  
Sèrie documental: Primera utilització i ocupació per a la construcció de dos locals 
Núm. Exp. obres: 121/2008 
Interessat: BIGUES LINYOLA S.L 

Descripció:   COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE DUES NAUS INDUSTRIALS SENSE ÚS 
DETERMINAT 

Emplaçament CARRER GERMÀ JAUME HILARI, 16-18 DE MOLLERUSSA 
Ref. Cadastral Urbana 3604506CG2130S0001JZ i 3604507CG2130S0001EZ 

 
 

 

  

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta comunicació de primera 

ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal, que ascendeix a la quantitat de 300,00 euros. 
 
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 

legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns. 
 
4. PRP 2020/721. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

D’ASSESSORAMENT I ELABORACIÓ D’INFORMES RELACIONATS AMB 
LLICÈNCIES AMBIENTALS I D’ACTIVITATS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ. 

 

L’objecte del contracte és la prestació del servei d’assessorament i elaboració d’informes 
relacionats amb llicències ambientals i d’activitats i plans d’autoprotecció. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal com estableix 
l’article 17 en relació a l’article 25.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), i que es troba regulat específicament al capítol V del títol II del 
llibre II (arts. 308 a 315) de la mateixa. Als efectes estadístics es classifica amb els números 

de referència següents: Codi CPV (Vocabulari comú de contractes): 71318000-0 “Serveis 
d’assessorament i consultoria en enginyeria” i 71313000-5 “Serveis de consultoria en 

enginyeria ambiental”. 
 
En l’expedient de contractació s’acredita la justificació de la naturalesa i extensió de les 
necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-
les, el procediment a seguir, els criteris de solvencia tècnica, professional, econòmica i 

financera, els criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits als articles 116 i 28 de 
la LCSP.  
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En l’exepedient de contractació consten l’informe jurídic de la unitat de contractació envers 

el procediment a seguir i la legislació aplicable així com el Plec de les Clàusules 
Administratives Particulars, tots ells conformats per la Secretaria municipal, d’acord amb allò 
que estableix l’article 116.3 de la LCSP, l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març i la 
DA3 apartat 8è de la LCSP.  
 
Consta a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques conforme allò establert als articles 
116.3 i 122.7 de la LCSP.  

 

Consta a l’expedient el certificat d’existència de crèdit i l’informe de fiscalització prèvia núm. 
315/2020 de la Intervenció, conforme estableix l’article 116.3 in fine de la LCSP. 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a 
proposta de la 

Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del SERVEI D’ASSESSORAMENT I 
ELABORACIÓ D’INFORMES RELACIONATS AMB LLICÈNCIES AMBIENTALS I 
D’ACTIVITATS I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ i, en conseqüència, AUTORITZAR la 
convocatòria de la licitació sota la modalitat licitatòria següent: 
 

 Procediment: obert simplificat 
 Tramitació: ordinària 
 Durada: 3 anys. El contracte és susceptible de pròrroga per mutu acord entre les parts 

mitjançant declaració de voluntat expressa d’any en any fins el màxim de 5 anys. 
 

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals, comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de 

l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es 
clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a 
les 13.00 hores del darrer dia hàbil. 
 
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
tècniques que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació 
indicats.  

 
Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 
19.548,76 euros, IVA inclòs, d’acord amb el desglossament següent: 

Part fixa Servei fix d’atenció al públic: 

 
Pressupost base: 8.016,00 euros (*) 
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 1.683,36 euros 

(*) A raó de 668,00 €/mes x 12 mesos 
 
Part variable (*) (**): 
 

Pressupost base: 8.140,00 euros 
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 1.709,40 euros 
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(*) Informe activitats: Pressupost anual estimat de 7.800,00 euros a raó de 130,00 €/unitat 
+ IVA x 5 informes. 

 
(**) Informes PAU’s d’àmbit local: Pressupost anual estimat de 340,00 euros a raó de 
170,00 €/unitat + IVA x 2 informes. 
 
El pagament de la despesa relativa a la primera anualitat d’execució del contracte es farà 
efectiva a càrrec de la partida pressupostària núm. 08 17002 270600. Núm. RC: 
220210000018, i l’autorització o realització de la despesa per a la resta d’anualitats de 

vigència del mateix, quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius pressupostos municipals.    
 
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article 
135.1 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament 

dels acords adoptats.” 
 
 
5. PRP2021/1 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

1441 EXPEDIENT 2349-34-2020 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 

d’entrada  2020/14929 en data 17 desembre de 2020  relatiu a la renúncia a la llicència de 
Gual permanent número 1441 ubicada al carrer Sant Jaume, 12  el titular de la qual és C.P., 
J.C. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual 

permanent, número 1441 ubicada al carrer Sant Jaume, 12  el titular de la qual és C.P., J.C. 

Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular. 

Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la 
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic 
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que 
correspongui. 

Quart.- Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 

trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local. 

 
6. PRP2021/9 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

532 EXPEDIENT 2349-1-2021 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 
d’entrada  2021/105 en data 5 gener de 2021 relatiu a la renúncia a la llicència de Gual 
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permanent número 532 ubicada al carrer Domènec Cardenal número 8 el titular de la qual 
és R.C., J.M.. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual 
permanent, número 532 ubicada al carrer Domènec Cardenal número 8 el titular de la qual 

és R.C., J.M.. 

Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular. 

Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la 
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic 
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que 
correspongui. 

Quart.- Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local. 

 

7. PRP2021/17 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 
114 EXPEDIENT 2349-37-2020 

Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número 

d’entrada  2020/15381 en data 30 desembre de 2020  relatiu a la renúncia a la llicència de 

Gual permanent número 114 ubicada a Pl. Major 10 (C/ Verge Montserrat) el titular de la 

qual és M.P., A.. 

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de 

juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 

Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual 

permanent, número 114 ubicada a Pl. Major 10 (C/ Verge Montserrat)  el titular de la qual 

és M.P., A.. 

Segon.- La efectivitat de la renúncia resta condicionada a l'abonament de la taxa 

corresponent al període impositiu del present exercici. 

Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la 

renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic 

subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que 

correspongui. 

Quart.- Notificar el  present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne 

trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local. 
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8. PRP 2021/2 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI A LA Sra. B.O., M.T. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. 
B.O., M.T.  personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball de 
Monitora de Natació/Socorrista, Grup C1. 
 
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. B.O., M.T. el 7è. trienni, les característiques del qual 

són les següents: 
 
Venciment trienni: 01/01/2021 
Grup categoria: C1 
Percentatge: 100 % 
Venciment proper trienni: 01/01/2024 

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

 
 
9. PRP 2021/3 RECONEIXEMENT DEL 5È TRIENNI   A LA SRA. J.O., C. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el  trienni núm. 5 a favor de la 
Sra.  J.O, C., personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball de 
auxiliar administrativa, Grup C2. 
 

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. J.O., C. el cinquè trienni, les característiques del qual 
són les següents: 
 
Venciment Trienni 5  10/01/2021 
Grup categoria:   C2  

Percentatge:   87,26% 
Venciment proper trienni:  10/01/2024 

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

 
10. PRP2021/6 RECONEIXEMENT DEL 5È TRIENNI A LA SRA. T.M., C. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è trienni a favor de la Sra. 
T.M., C. personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de treball de tècnica 
auxiliar Grup C2. 

 
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  
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Primer. Reconèixer a favor de la Sra. T.M., C. el cinquè trienni, les característiques del qual 

són les següents: 
 
Venciment Trienni 5 09/01/2018 
Grup categoria:   C2  
Percentatge:           74,18% 
Venciment proper trienni: 09/01/2021 

 

Segon.  Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 

individual  i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.  

 
 
 
11. PRP2021/8 RECONEIXEMENT DEL 11è. TRIENNI A LA SRA. S.P., M. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 11è. trienni d’ordre a favor 
de la /Sra. S.P., M., membre de la plantilla de personal de l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA, 
en règim laboral fix, que ocupa el lloc de treball d’Administrativa, Grup C1 amb efectes des 
del dia 12 de gener de 2021. 
 
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. S.P., M., que forma part de la plantilla de personal de 
l’OAM FIRA DE MOLLERUSSA en règim laboral fix, un trienni del Grup C –subgrup C1- 
(11è. d’ordre), des del dia 12 de gener de 2021 i amb efectes econòmics  des del mes de 

venciment. 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  
 
 
12. PRP 2021/11 RECONEIXEMENT DEL 8è. TRIENNI A LA SRA. M.C., M. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 8è. trienni a favor de la Sra. 
M.C., M. de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, adscrita a 
l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, categoria A1, (Tècnica Grau Superior) 
Grup A1, (Ref. 030), amb efectes des del dia 02 de gener de 2021. 
 
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. M.C., M., de la plantilla de personal funcionari de 

carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball de Professora EMMM (Ref. 030), 
el 8è. trienni d’ordre del Grup A1 des del dia 02 de gener de 2021 i amb efectes 
econòmics des del mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  
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13. PRP 2021/13 RECONEIXEMENT DE L’11è. TRIENNI AL SR. A.B., J. 

 
Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer l’11è. trienni a favor del Sr. A.B., J., 
de la plantilla de personal en règim laboral fix, d’aquest Ajuntament, adscrit a l’Escala 
Administració Especial: Subescala Tècnica superior, categoria A1 (ref. 023) amb efectes des 
del dia 17 de gener de 2021. 
 

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de 
Govern ACORDA:  

 
Primer. Reconèixer a favor del Sr. A.B., J. que forma part de la plantilla de personal laboral 
de l’Ajuntament, com a coordinador d’esports (ref. 023), l’11è. trienni d’ordre del grup A, 
subgrup A1 des del dia 17 de gener de 2021 i amb efectes econòmics des del mes del 
venciment. 

 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual.  
 
 
14. PRP 2021/14 RECONEIXEMENT DE L’11è.  TRIENNI A LA Sra. A.A., M.T.. 
 

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer l’11 trienni a favor de la Sra. A.A. , 
M.T. de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, adscrita a l’Escala 
Administració Especial, Subescala Tècnica, Grup A, Subgrup A2, amb efectes des del dia 18 
de gener de 2021. 
 

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. A.A., M.T. de la plantilla de personal funcionari de 
carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’assessora lingüista (ref. 010), 
l’11è. trienni d’ordre del Grup A, subgrup A2 des del dia 18 de gener de 2021 i amb 
efectes econòmics des del mes de venciment. 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient 
individual. 
 
 
15. PRP 2021/16 SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.12.2020 a 

31.12.2020) 

 

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats 

durant el període comprès entre els dies  01-12-2020 a 31-12-2020. 

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 01-12-2020 a 31-12-2020, i que 
corresponen al personal següent: 
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 ÀREA COGNOMS I NOM  TOTAL 

 SEGURETAT CIUTADANA 

 B.M., N. 824,16 € 

 C.E., B. 2.573,02 € 

 C.C., C.  2.151,73 € 

 F.P., M. 1.843,53 € 

 F.M., E. 908,19 € 

 F.P., D. 931,96 € 

 F.P., R. 248,64 € 

 G.M., M. 1.555,66 € 

 L.O., A. 996,60 € 

 M.V., J. 606,68 € 

 M.B., V. 1.288,15 € 

 O.L., E. 1.894,08 € 

 P.M., J. 60,78 € 

 P.F., D. 232,74 € 

 R.N., J. 1.470,47 € 

 R.D., F. 1.127,17 € 

 S.V., J. 1.183,30 € 

 S.A., J.A. 1.201,40 € 

 T.M., S. 2.491,98 € 

 V.S., C. 344,18 € 

 TOTAL ÀREA 23.934,42 € 

 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 acords a Intervenció i Dipositaria, així com als 
 interessats, als efectes oportuns. 

 
 

16. PRP 2021/15 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 1/2021 
 
Vista la relació núm. 1/2021 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2 expedients i que 
importa la quantitat de 3.449,00 €. 

 
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents 
del Reglament General de Recaptació. 
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Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que 

s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que 
figuren en els expedients inclosos en la relació número 1/2021, així com la determinació del 

nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments, 

que consten en cada un dels expedients aprovats. 
 
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris 
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment, 
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta, 
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i 

amb oferiment dels recursos legals adients. 
 
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
 
17. PRP 2020/973 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 6/2020. 
 
Vista la relació número 6/2020, d’autoliquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 7 expedients i que importa la quantitat de 210,00 €. 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades. 
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 

 
18. PRP 2020/975 RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS 

DE CONSTRUCCIÓ NÚM. 6/2020 
 
Vista la relació número 6/2020, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb 
materials de construcció, que inclou 46 expedients i que importa la quantitat de 1.942,87 €. 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents autoliquidacions. 
  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 

recaptació.  
 
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
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19. PRP 2020/983  RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 18/2020  

 

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 18/2020, que inclou 66 expedients i que importa la 
quantitat 31.632,22€. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions. 
  
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu 
ingrés  en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de 
recaptació.  
 
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 

 
20. PRP 2021/4 SOL·LICITUD  B. S. M., AUTORITZACIÓ PER A TRANSLACIÓ DE 

RESTES DEL NÍNXOL NÚM. 383 FILA 3ª AL NÍNXOL NÚM. 3.685 FILA 3ª DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 

S’examina la sol·licitud presentada pel Sr. S.M., B., a fi i efecte de procedir a la translació de 

les restes del nínxol núm. 383, fila 3a. al nínxol núm. 3.685, fila 3a. del cementiri municipal. 

 

Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix 

cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en 

desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de 

juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres 

ACORDA: 

 

Primer.- Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 383, fila 3a. al nínxol núm. 

3.685, fila 3a. del cementiri municipal. 

 

Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació 

directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.  

 

Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
21. PRP2020/977.TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-75-2020 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/15060, de data 22/12/2020, la Sra. A.D., I. sol·licita targeta de resident zona 
blava. 
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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 reuneix 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 2021, 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. 
 

22. PRP 2020/980.TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-74-2020 

 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 
núm. 2020/15053, de data 21 de desembre, la Sra. de las H.H., M.A. 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 reuneix 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: 
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Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2021, 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. 
 
23. PRP 2020/981.TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-76-2020 

 

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb 

núm. 2020/15273, de data 29 de desembre, la Sra. C.B., A. 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 reuneix 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 2021, 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. 
 
24. PRP 2021/7 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-1-2021 
 

Vist l’expedient tramitat per D.D., L. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució. 

 

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: 
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 

 

Titular: D.D., L. 

Núm. targeta:  25137-2021-0001-2149A 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  1/2026 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 

25. PRP 2021/7 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-2-2021 

 

Vist l’expedient tramitat per P.M., M. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució. 

 

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: P.M., M. 

Núm. targeta:  25137-2021-0002-5132S 

Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  1/2026 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
 

26. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No hi va haver assumptes d’urgència. 
 

 
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, 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 Vicesecretari, que en dono fe. 
 


