AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 29 d’abril 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, 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 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 2021/239 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ
INICIAL DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’OCUPACIÓ DIRECTA ANTICIPADA
DELS TERRENYS SITUATS DINS DEL SUBD-01 “ELS MERLETS NORD” I SUBD04 “ELS MERLETS SUD” DESTINATS A L’AREA BÀSICA POLICIAL I AL VIAL
NORD. SEGREGACIÓ DE LA SUPERFICIE OBJECTE D’OCUPACIÓ DE LES
FINQUES MATRIUS CORRESPONENTS I OCUPACIÓ DE LES MATEIXES.

Fets
I. La Junta de Govern de data 18 de febrer de 2021 va aprovar inicialment la relació de bens
i drets dels terrenys inclosos en el Sector Subd-01 “Els Merlets Nord” i en el Sector Subd-04
“Els Merlets Sud” per a l’ocupació directa anticipada de les finques relacionades a
l’antecedent sisè, amb la finalitat de cedir-los a la Generalitat de Catalunya per a
l’emplaçament de les instal.lacions de la nova Àrea Bàsica Policial del Pla d’Urgell-Les
Garrigues del cos de Mossos d’Esquadra, amb una superfície total de 15.245,45 m2, en els
següents termes:
Parcel.la

Finca
registral
660

Referència cadastral
25172A002000190000SD

M2 sup.
cadastral
20.811

M2 sup.
registral

Titular registral

24.777,75

-C.C., I. (50%
propietat)
-C.C., R. (50%
propietat)
-Gas
Natural
SDG,
SA
(servitud de pas
de gasoducte)

Sup.
Parcel.la
afectada
10.126,96
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4651

25172A002000190000SD

13.209

11.222,70

-C.C., I. (50%
propietat)

5.118,49

-C.C., R. (50%
propietat)
- Gas Natural
SDG,
SA
(servitud de pas
de gasoducte)
SUPERFÍCIE TOTAL AFECTADA

15.245,45

II.Així com l’aprofitament urbanístic derivat de l’ocupació directa:

III.I les indemnitzacions procedents per l’ocupació i extinció de drets:
Finca registral
660

Supefície afectada m2
10.126,96

Valor unitari €/m2
0,174914

Indemnització anual €
1.771,35

Finca registral
4651

Supefície afectada m2
5.118,49

Valor unitari €/m2
0,174914

Indemnització anual €
895,30

L’esmentada relació de béns i drets ha estat publicada al BOP de Lleida número 43 de data 4
de març de 2021, al diari El Segre en data 27 de febrer de 2021 i al tauler d’anuncis de la
Corporació en data 31 de març al 22 d’abril de 2021 i, simultàniament, s’ha notificat a les
persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la Propietat, i a la resta de
persones titulars de drets que siguin coneguts. Durant el termini d’informació pública i
audiència no s’han presentat al·legacions:
En virtut dels antecedents exposats, en desplegament de les facultats delegades pel Decret
d’Alcaldia número 358/2019, de 21 de juny, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER. Aprovar definitivament la relació de béns i drets del Sector Subd-01 “Els
Merlets Nord” i en el Sector Subd-04 “Els Merlets Sud” per a l’ocupació directa anticipada de
les finques relacionades als Fets I, amb la finalitat de cedir-los a la Generalitat de Catalunya
per a l’emplaçament de les instal.lacions de la nova Àrea Bàsica Policial del Pla d’Urgell-Les
Garrigues del cos de Mossos d’Esquadra -amb una superfície total de 15.245,45 m2
destinats a vialitat, zones verdes i equipaments-, circumstància que comporta, d’acord amb
allò establert en l’article 215.6 del RLUC, la declaració de la necessitat de l’ocupació directa,
que habilita a l’Ajuntament de Mollerussa a l’ocupació immediata de les Finques.
SEGON. Aprovar la segregació de les Finques objecte d’ocupació de les finques
matrius corresponents.
Segons disposa l’article 42 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, en virtut del qual
s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària
sobre inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística (d’ara
endavant, “Reial Decret 1093/1997”), i segons les dades que consten al Fet I de la present
proposta, donat que les superfícies objecte d’ocupació directa corresponen a una part
concreta de les finques registrals afectades, s’ha de procedir a segregar la superfície objecte
d’ocupació, amb especificació de la descripció de la finca matriu corresponent.
En aquest sentit, la descripció inicial de les Finques (descripció registral);de la superfície de
sòl objecte d’ocupació directa i, per tant, de segregació de la finca matriu corresponent; i de
la resta de superfície de les Finques exclosa d’ocupació, és el que s’indica a continuació:
A.FINQUES INICIALS:
i.

Finca registral número 660, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 2.035, Llibre 124, Foli 220, amb la següent descripció:

El titular registral és per meitats indivises C.C., I. i C.C., R., amb una servitud de pas
de gasoducte a favor de Gas Natural SDG, SA.
ii.

Finca registral número 4651, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1.278, Llibre 46, Foli 71, amb la següent descripció:

El titular registral és per meitats indivises C.C., I. i C.C., R., amb una servitud de pas
de gasoducte a favor de Gas Natural SDG, SA.
Les notes simples registrals de cadascuna de les Finques consten a l’expedient.
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B.DESCRIPCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SÒL QUE ES SEGREGA DE LA FINCA MATRIU
CORRESPONENT I ÉS OBJECTE D’OCUPACIÓ DIRECTA PER PART DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA:
i.De la finca registral número 660, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida,
al Tom 2.035, Llibre 124, Foli 220, titularitat proindivisa de C.C., I. i C.C., R., amb una
servitud de pas de gasoducte a favor de Gas Natural SDG, SA, amb una superfície registral
total de 24.777,75 m2, s’ocupa a favor de l’Ajuntament de Mollerussa 5.118,49 m2,
quina descripció és la següent:
“Peça de terra, campa de reg, situada al terme de Mollerussa, partida La Plana, de superficie
deu mil, cent vint-i-sis i noranta-sis metres quadrats (10.126,96 m2). Termeneja Est, amb
finca núm. 4651 d’Ignasi i Ramon Culleré Calvís, també objecte de cessió anticipada, Sud
amb resta de finca matriu; Oest, carretera de Linyola i Nord, resta de finca objecte de
compravenda per l’Ajuntament de Mollerussa pendent d’inscripció al Registre de la
Propietat”.
ii.De la finca registral número 4651, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1.278, Llibre 46, Foli 71, titularitat proindivisa d’Ignasi Culleré Calvís i Ramon
Culleré Calvís, amb una servitud de pas de gasoducte a favor de Gas Natural SDG, SA, amb
una superfície registral total de 11.222,70 m2, s’ocupa a favor de l’Ajuntament de
Mollerussa 5.118,49 m2, quina descripció és la següent:
“Peça de terra, situada al terme de Mollerussa, partida La Plana de superficie cinc mil, cent
divuit, amb quaranta-nou metres quadrats (5.118,49 m2). Termeneja Est, amb finca núm.
659, parc de bombers de Mollerussa; Sud amb resta de finca matriu; Oest, amb finca núm.
660 també objecte de cessió anticipada per ABP i Nord, amb porció de finca matriu,
adquirida per l’Ajuntament de Mollerussa i pendent d’inscripció al Registre de la Propietat”.
En conseqüència, la superfície total de les Finques segregades objecte d’ocupació
directa per part de l’Ajuntament de Mollerussa és de 15.245,45 m2, els quals es tenen la
següent destinació:

En relació a l’aprofitament urbanístic derivat de l’ocupació directa al qual tenen dret
els propietaris de les finques objecte de l’ocupació ¡ que va ser objecte d’aprovació per acord
de la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2021, s’incorpora a continuació el quadre que
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concreta aquest aprofitament en m2 de sostre total, i la seva distribució com a sostre
residencial i sostre complementari respecte cada finca segregada i objecte d’ocupació.

En relació amb les servituds i afeccions que per raó de l’ocupació directa no s’extingeixin
amb la mateixa, es faran constar en els folis corresponents a la inscripció de l’aprofitament
urbanístic, traslladant-se, amb posterioritat, a les finques que s’adjudiquin al corresponent
projecte de reparcel·lació, en subrogació de les Finques ocupades, segons estableix l’article
215.9 del RLUC.
C. RESTA DE SUPERFÍCIE DE LES FINQUES EXCLOSA DE L’OCUPACIÓ DIRECTA:
En base a l’exposat anteriorment, un cop realitzada la segregació i posterior ocupació de les
superfícies de les Finques anteriorment mencionades objecte del present acte, la descripció
de les mateixes quedarà segons s’exposa a continuació:
i.De la finca registral número 660, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Lleida,
al Tom 2.035, Llibre 124, Foli 220, titularitat proindivisa de C.C., I. i C.C., R., amb una
servitud de pas de gasoducte a favor de Gas Natural SDG, SA, amb una superfície registral
resultant de 14.650,79 m2 (24.777,75m2 -10.126.96m2) amb la descripció següent:
“Peça de terra, campa de reg, situada al terme de Mollerussa, partida La Plana, de superficie
catorze mil, sis-cents quaranta, amb seixanta-nou metres quadrats. Es troba divida en dues
parts pels terrenys objecte de cessió anticipada per a l’ABP. Porció nord (adquirida per
l’Ajuntament de Mollerussa i pendent d’inscripció al Registre de la Propietat). Termeneja:
Nord amb cementiri i pas d’accés, Est porció de la finca núm. 4651 de I. i R. C.C. i
aparcament del cementiri i tanatori; Sud, finca objecte de cessió anticipada per ABP i Oest,
amb carretera de Linyola. Porció Sud termeneja: Nord, amb finca objecte de cessió
anticipada per ABP; Est, amb resta de finca matriu núm. 4651 de I. i R. C.C.; Sud, amb
porció de finca núm. 1870 i finca de l’Ajuntament objecte de cessió anticipada per ARE i
Oest, amb carretera de Linyola”.
ii.De la finca registral número 4651, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1.278, Llibre 46, Foli 71, titularitat proindivisa de C.C., I. i C.C., R., amb una
servitud de pas de gasoducte a favor de Gas Natural SDG, SA, amb una superfície registral
resultant de 6.104,21 m2 (11.222,70m2 -5.118,49m2) amb la descripció següent:
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“Peça de terra, campa de reg, situada al terme de Mollerussa, partida La Plana, de superficie
sis mil cent quatre, amb vint-i-un metres quadrats. Es troba divida en dues parts pels
terrenys objecte de cessió anticipada per a l’ABP. Porció nord (adquirida per l’Ajuntament de
Mollerussa i pendent d’inscripció al Registre de la Propietat). Termeneja: Nord amb
aparcament del cementiri i tanatori; Est amb vial, tanatori i parc de bombers; Sud, finca
objecte de cessió anticipada per ABP i Oest, amb porció nord de la resta de finca núm. 660
de C.C. I i R. (adquirida per l’Ajuntament i pendent d’inscripció al Registre de la Propietat).
Porció Sud termeneja: Nord, amb finca objecte de cessió anticipada per ABP; Est, amb
porció de finca núm. 659 dels germans C.G.; Sud, amb porció de finca objecte de cessió
anticipada per ARE i Oest, amb resta de finca matriu núm. 660 de R. i I. C .”.
TERCER. Aprovar la indemnització anual pels fruits i les collites deixades de percebre en
els termes previstos en el següent quadre:
Finca registral
660

Supefície afectada m2
10.126,96

Valor unitari €/m2
0,174914

Indemnització anual €
1.771,35

Finca registral
4651

Supefície afectada m2
5.118,49

Valor unitari €/m2
0,174914

Indemnització anual €
895,30

QUART. Declarar la necessitat de l’ocupació directa de les Finques segregades
segons consta en el punt B anterior per part de l’Ajuntament de Mollerussa, circumstància
que habilita al mateix a l’ocupació directa i immediata de les Finques, amb caràcter
d’urgència.
CINQUÉ. Incorporar les finques objecte d’ocupació directa a l’inventari de béns i
drets de l’Ajuntament de Mollerussa, com a béns de domini públic adscrits a l’ús públic.
SISÈ. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i notificar-lo
fefaentment a les persones interessades, en els termes establerts en l’article 215.6 del
RLUC.
3.

PRP 2021/346 ACTES URBANÍSTICS

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes
urbanístics per a l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació
determinades pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva
publicació al DOGC núm. 5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i
jurídic, la Junta de Govern Local en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació
Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. 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.
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B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/96/2021
V.T., A.
INSTAL·LACIO DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
5188,00 €
C/ MIGDIA, 4
Urbana 4804205CG2140S

***************************************************
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al
llistat que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret
de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

3043-05-2021
NEDGIA CATALUNYA, S.A.
CALA AL PAVIMENT PER OBRA D’ESCOMESA DIRECTA DE
GAS.
832,28 €
PLAÇA MANEL BERTRAN 18
NO CONSTA

3043-07-2021
NEDGIA CATALUNYA, S.A.
OBRIR UNA CALA EN LA VORERA PER EXECUCIÓ D’UNA
ESCOMESA DIRECTE DE GAS CANALITZAT
250,00 €
AVINGUDA DE NEGRALS, 55
NO CONSTA

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

3043-08-2021
NEDGIA CATALUNYA, S.A.
OBRIR UNA CALA EN LA VORERA PER EXECUCIÓ D’UNA
ESCOMESA DIRECTE DE GAS CANALITZAT
250,00 €
Carrer N5 Pp Subsector, 1
Urbana NO CONSTA

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:

2410-36-2021
M.M., K.
REFORMAR LA CUINA, CANVIAR DOS FINESTRES I PINTAR
1.200,00 €
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Emplaçament:
Ref. cadastral:

CARRER SANT ROC, 7
4908332CG2140N0001PJ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-37-2021
F.J., A.
ARRANJAMENT DE FAÇANA I DE PATI INTERIOR
ARRANJAMENT: 1800,00 REFORMA PATI: 2402,05
CARRER DR. JOSEP LLUCH, 47
3908813CG2130N0001GD

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-38-2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS AVDA. DE LA PAU, 18 B
ARRANJAMENT DE FAÇANA.
3288,78 €
AVDA. DE LA PAU, 18 B
5108221CG2150N

***********************************************************
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
227,78€.

4.

PRP
2021/111
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
D’OBRES:
SUBSTITUCIÓ DELS ESCALFADORS/ACUMULADORS DE L’AIGUA CALENTA
SANITÀRIA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL.

L’objecte
de
la
present
contractació
son
les
obres
de
substitució
dels
escalfadors/acumuladors de l’aigua calenta sanitària dels vestidors del Camp de Futbol, a
causa d’una avaria i el desgast produït pel seu ús en el temps.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte és la 50710000-5: “Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios” que estableix el Reglament
(CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP. Així mateix, segons allò que disposa l’article
118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha d’estar certificada per part de la Intervenció de Fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de FRIDECAL,
S.A. amb el CIF A25015132, el qual es considera per part de l’òrgan de contractació la millor
oferta en termes de qualitat-preu. L’empresa acredita que disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte,
conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, 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 d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte la
SUBSTITUCIÓ DELS
ESCALFADORS/ACUMULADORS DE L’AIGUA CALENTA
SANITÀRIA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Núm. operació: RC.220210001244.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de FRIDECAL, S.A.
amb el CIF: A25015132 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 8.112,58 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
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Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 4 dies.



Supervisió de les obres:
Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.



Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria
de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

PRP 2021/341. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
CONSULTORIA PER A L’ADAPTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
(ENS) I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
(DPD).

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en l’anàlisi,
desenvolupament i documentació dels procediments necessaris i efectuar les recomanacions
aplicables per possibilitar la correcta adequació i compliment de l’Ajuntament als criteris
recollits a l’Esquema Nacional de Seguretat, per donar continuïtat als treballs iniciats
l’anualitat 2019. Per altra banda, procedir a l’adequació dels aspectes formals del Reglament
General de Protecció de Dades.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
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activitat que li correspon el codi CPV 72310000-1 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Vista la proposta de prestació del servei presentada per l’empresa OBJETIVO TARSYS, SL i
atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària
per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la
LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. DEIXAR sense efectes l’acord de la Junta de Govern de data 19/12/2019, per mitjà
del qual es va acordar la continuïtat en l’execució de les prestacions objecte dels contractes
menors consecutius de serveis adjudicats: (...) Servei de protecció de dades personals (...),
fins que no s’iniciés l’execució dels nous contractes projectats, per raons d’interès públic que
feien necessària la no interrupció dels mateixos.
Segon. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la CONSULTORIA PER A L’ADAPTACIÓ A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
(ENS) I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD).
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de OBJECTIVO
TARSYS, SL amb el CIF: B-65101149, en els termes que es descriuen seguidament:



La retribució del contracte: 12.705,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació s’estableix des del dia 01 de maig de 2021 i finalitzarà el dia
31 de desembre de 2021.
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Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Quart. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

PRP 2020/742. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 01 I ÚNICA
DE L’OBRA PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DEL CASAL
MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN DE MOLLERUSSA SITUAT AL C/JOAN
BURNIOL N. 5 BAIXOS DE MOLLERUSSA.

Atès que s’estan executant les obres del projecte de la instal·lació tèrmica del casal
municipal per a la gent gran de Mollerussa situar al carrer Joan Burniol número 5 baixos de
Mollerussa adjudicada a l’empresa FRIDECAL, S.A.
Atès que en data 08 d’octubre de 2020, el contractista aporta la certificació d’obra número
01 i única, aprovada pel director de l’obra el Sr. A.T., E., Enginyer Tècnic Industrial col·legiat
núm. 17.367-L, amb un import a abonar de 40.958,50 € IVA inclòs corresponent al cicle de
facturació del mes de setembre de 2020.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data
15/12/2021, atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la
inversió, conforme requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.
Vist l’informe de la Intervenció 175/2021.
Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic en relació a la forma de pagament dels contractes.
En virtut 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. 01 I ÚNICA del projecte de la instal·lació tèrmica
del casal municipal per a la gent gran de Mollerussa situar al carrer Joan Burniol número 5
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baixos de Mollerussa, per un import de 40.958,50 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent
pressupost municipal.
Segon. Aprovar la FACTURA NÚM. 23 2100892 de data 08-04-2021 emesa per FRIDECAL,
S.A., per un import total de 40.958,50 € que correspon a la CERTIFICACIÓ NÚM. 01 I
ÚNICA.
Tercer. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals
pertinents i donar-ne trasllat al departament d’Intervenció.
7.

PRP 2020/743. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 01 I ÚNICA
DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L’ESCOMESA
DE L’EDIFICI SITUAT A L’AV.GENERALITAT N. 14 DE MOLLERUSSA.

Atès que s’estan executant les obres del projecte d’ampliació elèctrica en baixa tensió de
l’escomesa de l’edifici situat a l’Avinguda Generalitat, número 14 de Mollerussa, adjudicada a
l’empresa INSTAL·LACIONS GLOBALS DE PONENT IGP.
Atès que en data 07/10/2020, el contractista aporta la certificació d’obra número 01 i única,
aprovada pel director de l’obra el Sr. A.T., E., Enginyer Tècnic Industrial col·legiat
núm.17.367-L, amb un import a abonar de 10.236,88 € IVA inclòs corresponent al cicle de
facturació del mes de setembre de 2020.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data
15/12/2021, atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la
inversió, conforme requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.
Vist l’informe de la Intervenció 174/2021.
Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic en relació a la forma de pagament dels contractes.
En virtut 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. 01 I ÚNICA del projecte d’ampliació elèctrica en
baixa tensió de l’escomesa de l’edifici situat a l’Avinguda número 14 de Mollerussa, per un
import de 10.236,88 €, IVA inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal.
Segon. Aprovar la FACTURA NÚM. C 211/C de data 12-04-2021 emesa per
INSTAL·LACIONS GLOBALS DE PONENT IGP, per un import total de 10.236,88 € que
correspon a la CERTIFICACIÓ NÚM. 01 I ÚNICA.
Tercer. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals
pertinents i donar-ne trasllat al departament d’Intervenció.
8.

PRP 2021/349 MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
PRP2019/1288 DE 4 DE DESEMBRE DE 2019 DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
DE CONCESSIÓ DIRECTA A PROJECTES SINGULARS D’ENTITATS LOCALS QUE

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL
PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.
MESURA 6. (REAL DECRET 316/2019, DE 26 D’ABRIL).
I. En data 4 de desembre de 2019, la Junta de Govern va acordar presentar sol·licitud de
subvenció a la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que
afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER
de creixement sostenible 2014-2020, regulada pel RD 616/2017, de 16 de juny, publicat al
BOE núm 144, de data 17 de juny de 2017; modificat pel RD 316/2019, de 26 d’abril,
publicat al BOE núm 103, de 30 d’abril de 2019.
Per tal d’obtenir finançament per a l’execució del següent projecte “Projecte de la reforma
de l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi de Mollerussa (fase-1) sectors: 05,
10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 32, 33” amb un cost elegible de 332.358,07€ i una
subvenció sol·licitada de 166.179,03€.
Es va acordar la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel RD 616/2017,
de 16 de juny i aprovar les actuacions que composen el projecte singular i la dotació
pressupostària per dur-se a terme i assumir les obligacions de conformitat amb allò previst a
la l’article 8 del RD 616/2017, de 16 de juny.
També es varen aprovar els documents de les accions a executar: “Projecte de la reforma de
l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi de Mollerussa (fase-1) sectors: 05, 10,
14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 32, 33” i el document de la justificació documental de
l’actuació a realitzar (ex ante) “Auditoria Energética de las instalaciones de alumbrado
público del municipio de Mollerussa”.
Que en la redacció del punt quart de l’acord de sol·licitud de subvenció de concessió directa
a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020,
Mesura 6; es va ometre, per omissió involuntària, l’import total de la dotació pressupostària.
II. En data 19 d’abril de 2021 s’ha accedit al certificat de notificació electrònica de
requeriment d’aportació d’un nou certificat acreditatiu que aprovi les actuacions que
composen el projecte singular subvencionable i la dotació pressupostària per dur-les a
terme, ja que el certificat inicial no recull de forma expressa la dotació pressupostària per
l’import total de l’actuació (332.358,07 €).
Fonaments de Dret:
I. Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
II. Atès que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, de la documentació que consta en
l’expedient i, en virtut del que s’estableix en la legislació vigent, la Junta de Govern en
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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.- RECTIFICAR el quart acord de la sol·licitud de subvenció de concessió directa a
projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni
en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. Mesura 6.
(Real Decret 316/2019, de 26 d’abril), en els termes següents:
On hi diu:
“...//...”
Quart.- Aprovar les actuacions que composen el projecte singular i la dotació pressupostària
per dur-se a terme.
“...//...”
Hi ha de dir:
“...//...”
Quart.- Aprovar les actuacions que composen el projecte singular i la dotació pressupostària
per dur-les a terme per l’import total de 332.358,07€.
“...//...”
Segon.- Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament
desenvolupament dels acords adoptats.

com

en

Dret

sigui

menester

pel

Tercer.- Comunicar aquest acord a la regidoria de planificació estratègica i urbanisme, al
departament de contractació i a l’àrea econòmica als efectes oportuns.
9.

PRP 2021/333 CANVI D’UBICACIÓ DE LA PLACA DE GUAL PERMANENT
NÚMERO 845. DEL C/ARNALDO CIRIL·LO 1 A L’AV. JAUME I, 19).

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable
de la Policia Local 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 Seguretat
Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a R.E., C., el canvi d’ubicació de la placa de gual permanent emparada
en la Llicència Municipal núm. 845, del c/Arnaldo Ciril·lo, 1 a l’Av. Jaume I, 19.
Segon. El titular haurà de pintar la vorada de l’accés corresponent a la nova ubicació en
color groc i esborrar la pintura groga de la vorada del c/ Arnaldo Ciril·lo, 1
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari.
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.
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10.

PRP 2020/340 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER IL·LUMINAR LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE
COLOR VERMELL ELS DIES 8 I 9 DE MAIG DE 2021 PER PART DE CREU ROJA
EL PLA D’URGELL. EXPEDIENT 1599-56-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per N.P., J., en representació de Creu Roja el Pla
d’Urgell, en què demana autorització per il·luminar de color vermell la façana de
l’Ajuntament els dies 8 i 9 de maig per dur a terme la commemoració del dia internacional
de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Creu Roja el Pla d’Urgell, la il·luminació de la façana de l’Ajuntament
de color vermell els dies 8 i 9 de maig de 2021, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

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. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns
11.

PRP 2021/337

RSP I VENCIMENT TRIENNIS SRA. N.C., M.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. N.C., M. amb registre d’entrada 2021/4292 en què
sol·licita el reconeixement de serveis prestats en altres administracions i a l’Ajuntament de
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Mollerussa i el reconeixement de triennis des de la data que ve prestant serveis a
l’Ajuntament de Mollerussa.
Vists l’informe jurídic emès per l’Àrea de Secretaria General en què es manifesta que als
treballadors amb contracte laboral temporal (CLT) els són d’aplicació els mateixos conceptes
retributius que als treballadors laborals indefinits previstos a la plantilla i a la RLT de
l’Ajuntament de Mollerussa, sempre que realitzin les mateixes funcions que els treballadors
laborals indefinits.
Atès que els efectes econòmics de l’acord de reconeixement de triennis s’han de retrotreure
a la data de perfecció i meritació del primer trienni, i que el reconeixement de l’obligació i el
pagament per part de l’Ajuntament de Mollerussa en benefici del/la sol·licitant de les
quantitats degudes en concepte de triennis, d’acord l’article 25 de la LGP, queda limitat als
darrers quatre anys.
Atès que l’informe de l’àrea de Gestió de Personal manifesta que, d’acord amb els càlculs
obtinguts,
La persona interessada ha perfet dos triennis del subgrup C2 i C1.
Atès que la Sra. N.C., M. va entrar a formar part de l’Ajuntament de Mollerussa, per mitjà
d’una borsa de treball el dia 02/01/2019 i que la seva situació actual és la que es detalla a
continuació:
LABORALS
ESCALA D’ADSCRIPCIÓ : ADMINISTRACIÓ GENERAL
SUBESCALA ADMINISTRATIVA: GRUP C; SUBGRUP C-1
N Unitat
056 ASiC-CI
(2)

Denominació del Lloc
Subgrup
Administrativa Atenció públic C1

CD
16

Titular RLT
Negro Claret, M.

Modalitat Adscripció
(CLT-CI)

Obs.

D’acord amb tot l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides
mitjançant RES 2019/358 de 21 de juny i per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la

Sra. N.C., M. els serveis previs prestats en altres

administracions públiques i a l’Ajuntament de Mollerussa

Antiguitat acumulada: 7 anys, 2 mesos, 0 dies (fins a 07/04/2021)
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 28/01/2014
Total triennis perfets: 2
Data d’efectes: 02/01/2019
Venciment 1r. trienni: 28/01/2017 subgrup C2 (100%)
Venciment 2n. trienni: 28/01/2020 subgrup C1 (95%)
Venciment 3r. trienni: 28/01/2023 subgrup C1
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti des de la data d’efectes,
tindrà la consideració de triennis en l’estructura retributiva.
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.
12.

PRP 2021/339 RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. T.M., C.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vista la sol·licitud presentada amb número de registre 2021/4763 de 15 d’abril, per la Sra.
SRA T.M., C. , integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, en què renuncia a
la reducció de jornada per incorporar-se a jornada completa a partir del dia 03/05/2021
Atès que la Sra. SRA T.M., C. havia sol·licitat una reducció de jornada d’un terç de l’horari
laboral amb la percepció del 80% de la retribució en base a conciliació de vida laboral i
familiar per tenir cura d’un familiar de primer grau amb una incapacitat o disminució
reconeguda per Resolucio de l’Alcaldia 2020/542 de 6/09/2020.
Atesa la normativa aplicable al respecte, la Junta de Govern per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició de la Sra. SRA T.M., C. integrant de la plantilla de personal
d’aquest Ajuntament, en què renuncia a la reducció de jornada per incorporar-se a jornada
completa a partir del dia 03/05/2021.
Segon. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns.
Tercer. Lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal
perquè en tinguin constància.
13.

PRP 2021/ 291 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-147-2021

En data 20 d’abril de 2021, la Sra. S.F., M. presenta en aquest Ajuntament la sol·licitud
d’autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic
per a l’establiment “Bodega Xarel·lo”.
Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient.
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via
pública, amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Núm. Expedient: 2334-147-2021
Titular peticionari: S.F., M.
Nom comercial: “Bodega Xarel·lo”
Ubicació: Pl. Major, 7
Metres quadrats:
40 m2
15 m2
Període autoritzat: de març a novembre - desembre 2021
2.- Condicions generals de la llicència:
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
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-

-

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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
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:













El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn,
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol
element.
Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert.
Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai
d’ocupació.
El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu
entorn en correctes condicions de neteja.
L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat.
En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de
serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència.
L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment.
En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no
estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals,
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no
correspon liquidació tributària.
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
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Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. 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.
5. 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 per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments
d’hoteleria i restauració establertes a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la
permissibilitat, tant de la utilització de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per
part de la normativa dictada per les autoritats competents en matèria de prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
14.

PRP 2021/ 321 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A
TAULES I CADIRES. EXPEDIENT 2334-126-2021

En data 31 de març de 2021, la senyora R., R.V. presenta en aquest Ajuntament la
sol·licitud d’autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic per a l’establiment “Petit Dolç”.
Examinats els diversos informes tècnics que consten a l’expedient.
De conformitat amb allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l’article 26 de l’Ordenança
Municipal de Convivència, l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i
els espais públics de Mollerussa i altra normativa aplicable.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, en desplegament de les facultats conferides per Decret
de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, la Junta de Govern, ACORDA:
Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’us privatiu per a la ocupació de la via
pública, amb taules i cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
-

Núm. Expedient: 2334-126-2021
Titular peticionari: R., V.R.
Nom comercial: “Petit Dolç”
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Ubicació: C/ Domènec Cardenal, 52, Bx.
Metres quadrats:
30 m2
6 m2
Període autoritzat: d’abril a setembre 2021 - d’octubre a desembre de 2021
2.- Condicions generals de la llicència:
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 llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, no
podent-se invocar per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin
incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
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:













El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Les taules, cadires i elements auxiliars hauran d’harmonitzar entre si i amb l’entorn,
en cromatisme, disseny i il·luminació, quedant prohibida la publicitat en qualsevol
element.
Els para-sols no sobrepassaran l’espai d’ocupació establert.
Acabada l’ocupació diària es retirarà o s’apilarà el mobiliari amb discreció dins l’espai
d’ocupació.
El titular de la llicència té l’obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu
entorn en correctes condicions de neteja.
L’horari de l’ocupació serà el mateix que el de l’activitat.
En cap cas podran col·locar-se, total o parcialment, sobre les tapes d’accés de
serveis públics, ni sobre els escocells dels arbres, ni en general sobre cap element
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència.
L’autorització municipal haurà d’estar col·locada a la porta d’accés de l’establiment.
En tots els casos, el pas lliure mínim per als vianants serà la resta del carrer i no
estarà ocupat per cap tipus d’obstacle (peus drets de subjecció de tendals,
jardineres, etc...) que en dificulti la circulació dels vianants.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants). Atès que per l'exercici 2021 s'ha suspès l'aplicació de l'article 6, no
correspon liquidació tributària.
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. 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.
5. 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 per a
d’hoteleria i restauració establertes
permissibilitat, tant de la utilització de
part de la normativa dictada per les
control de la infecció pel SARS-CoV-2.

la reobertura al públic de terrasses dels establiments
a l’Etapa de Represa, queda condicionada a la
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per
autoritats competents en matèria de prevenció i el

Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
15.

PRP 2021/ 347 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 6/2021.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 6/2021, que inclou 19 expedients i que importa la
quantitat 5.784,74 €.
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.
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16.

PRP 2021/ 352 SOL·LICITUD DE MSF DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per S.F., M., F.S., J. i F.S., R. en la qual sol·licita pròrroga per
la presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor F.T.,
J..

ANTECEDENTS:
En data 30 d’octubre de 2020 va morir el senyor F.T., J..
En data 27 d’abril de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 30 d’octubre de 2021.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a S.F., M., F.S., J. i F.S., R. per a la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.

17.

PRP 2021/353 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 49, 168,
191, 203, 211, 214, 215, 218, 222, 238, 241, 243, 246, 247/2021

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 45.883,45€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:

INF 144

DATA

22/04/2021

EXP.

1657-298-2021

RELACIÓ

F/2021/203
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INF
INF
INF
INF
INF

146
153
154
155
156

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

19/04/2021
21/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
21/04/2021

EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.

1657-308-2021
1657-311-2021
1657-312-2021
1657-315-2021
1657-319-2021

RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ

F/2021/211
F/2021/214
F/2021/215
F/2021/218
F/2021/222

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

157
158
159

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

22/04/2021
22/04/2021
22/04/2021

EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.
EXP.

1657-091-2021
1657-252-2021
1657-351-2021

RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ

F/2021/049
F/2021/168
F/2021/238

164
165
166
167
169
172

23/04/2021
23/04/2021
23/04/2021
23/04/2021
23/04/2021
26/04/2021

1657-354-2021
1657-356-2021
1657-284-2021
1657-362-2021
1657-368-2021
1657-360-2021

F/2021/241
F/2021/243
F/2021/191
F/2021/246
F/2021/253
F/2021/247

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar per import total de 45.883,45 euros les relacions de factures següents:

RELACIÓ

F/2021/049

1.586,70 €

RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ

F/2021/168
F/2021/191
F/2021/203
F/2021/211
F/2021/214
F/2021/215
F/2021/218
F/2021/222
F/2021/238
F/2021/241
F/2021/243
F/2021/246
F/2021/247

188,70 €
8.863,57 €
818,49 €
8.318,04 €
1.839,20 €
5.665,62 €
4.060,28 €
231,05 €
148,00 €
1.318,75 €
9.627,05 €
1.040,00 €
786,50 €

RELACIÓ

F/2021/253

1.391,50 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
18.

PRP 2021/ 355 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/852

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/852, de
27/04/2021, relatiu a aprovació despeses.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/852, de 27/04/2021:
“DECRET D´ALCALDIA
Assumpte: Aprovació despeses.
Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de
la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de
despesa legalment adquirits.
Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici
2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les
despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris.
Vist l´informe favorable del tècnic i la Regidora de Festes.
Vist l´informe d´intervenció núm. 170/2021 del 23 d´abril de 2021.

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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 Cataluna,
DISPOSA:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l´obligació de les següents despeses per import
de 1.344,70€ incloses dins la relació F_2021_260:

F/2020/1933
F/2020/1964
F/2020/2062
F/2020/2680
F/2020/2684
F/2020/2718
F/2020/2728
F/2020/2881
F/2020/4889

26/05/2020 per import de
29/05/2020 per import de
03/06/2020 per import de
20/07/2020 per import de
20/07/2020 per import de
21/07/2020 per import de
22/07/2020 per import de
04/08/2020 per import de
30/12/2020 per import de

242,00
258,70
40,00
242,00
242,00
40,00
40,00
200,00
40,00

Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura
electrònica.”
19.

PRP 2021/357 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/849

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/849, de
27/04/2021, relatiu a aprovació despeses.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/849, de 27/04/2021:
“DECRET D´ALCALDIA
Assumpte: Aprovació despeses.
Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de
la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de
despesa legalment adquirits.
Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici
2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les
despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris.
Vist l´informe favorable de la tècnic i la Regidora d´Acció Social.
Vist l´informe d´intervenció núm. 162/2021 del 22 d´abril de 2021.

Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que confereix l’article 53 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 Cataluna,
DISPOSA:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l´obligació de les despeses que consta
reconeixement de crèdit, incloses en la relació F_2021_96, per import de 336,66€.
Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura
electrònica.”
20.

PRP 2021/ 342 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT
NÚMERO 1477. EXPEDIENT 2349-17-2021.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 M., S. 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: 1477.

Ubicació: Carrer Urgell, 12.

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

21.

PRP 2021/335 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-22-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/4976, de data 20/04/2021, el Sr. B.E., M.R. 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que
li afecti, amb oferiment dels recursos adients.

22.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

No se’n presenta cap.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.

