AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 6 de maig 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 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.

PRP 2021/252 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ESTATUTS I BASES
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL SUBd-9
“PLA PARCIAL URBANÍSTIC D’ACTIVITATS NEGRALS NORD” DE MOLLERUSSA

Fets
I. En data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, essent publicat l’acord
d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, al DOGC
núm. 5409 de data 29 de juny de 2009, a efectes de la seva executivitat immediata.
L’art. 76 del POUM preveu el desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable delimitat:
- Pla parcial residencial. “Negrals nord I” Codi: SUBd 09a
- Pla parcial residencial. “Negrals nord II” Codi: SUBd 09b

residencial
residencial

II. En data 15 de novembre de 2012 la CTU de Lleida va aprovar definitivament la
Modificació Puntual del Planejament Urbanístic Municipal per canviar els usos existents
residencials a industrials al SUBd-9a i SUBd-9b, promoguda per l’Ajuntament (DOGC núm.
6283 de data 31.12.2012), en els següents termes:
- Pla parcial activitats. “Negrals nord I”
- Pla parcial activitats. “Negrals nord II”

Codi: SUBd 09a
Codi: SUBd 09b

activitats
activitats

III. Recentment, el ple de la corporació de data 29 d’octubre de 2020, va acordar l’aprovació
de la modificació puntual del POUM, per tal d’agrupar en un sòl sector SUBd-9 “Negrals
Nord” els sectors: SUBd-9a “Negrals Nord I” i SUBd-9b “Negrals Nord II”
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IV. La Fitxa del Pla parcial urbanístic d’activitats Negrals Nord. Codi: SUBd-09, preveu com a
objectius del desenvolupament del sector:
a)

Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’activitats industrials vinculades als
tallers i magatzems, que aprofiten l’oportunitat de situar-se en un lloc d’alta
connectivitat viària.
b) Garantir totes les cessions corresponents, per poder completar també una franja de
verd lineal que segueixi el traçat de la Sèquia del Marqués.
c) A més l’ordenació del sector haurà de resoldre la imatge de la ciutat des del sudoest, generat pel contacte amb el paisatge agrícola i la reserva del pas de la nova
Via Orbital.
d) Aquest sector haurà de resoldre la connectivitat i la bona relació amb el petit teixit
industrial adjacent pel costat sud.
Estalint com a condicions de gestió, les següents:
a) El Pla parcial establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la
urbanització i transformació de tot el sector que s’executarà pel sistema de
reparcel·lació, dins de les modalitats d’iniciativa privada previstes per la legislació
urbanística vigent, ja sigui per compensació o per concertació.
b) El desenvolupament d’aquest sector comportarà que els propietaris inclosos dins el
mateix es faran càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del sistema
d’espais lliures. Així mateix, assumiran les despeses relatives al finançament de les
noves infraestructures…
V. L’art. 171.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, preveu que per a la constitució de la junta de compensació
es requereix l’acord de les persones propietàries que representin més del 50% de la
superfície del polígon d’actuació urbanística. A aquests efectes, les persones propietàries
poden constituir-se en una entitat urbanística col.laboradora provisional o bé formular
directament les bases i estatuts de la junta, sotmetent-los a l’aprovació de l’administració
actuant.
VI. En data 26 de febrer de 2021 amb RE 2021/2474, MARPLA IMMOBLES, SL va aportar els
Estatuts i Bases d’Actuacíó de la Junta de Compensació per a l'execució del polígon
d'actuació "Pla Parcial d'activitats Negrals Nord SUBd-9", dels propietaris que suposen el
62,4165% de la superficie de l’àmbit, així com la relació de propietaris no proponents, per
tal de tramitar-ne la seva tramitació i aprovació.
VII. Analitzat el contingut de la documentació presentada, els serveis jurídics del
Departament d’Urbanisme han demanat l’esmena i complementació dels estatuts i bases
d’actuació.
VIII. En data 3 de maig de 2021 amb RE 2021/5499, MARPLA IMMOBLES, SL han aportat
nous Estatuts i Bases d’Actuacíó de la Junta de Compensació per a l'execució del polígon
d'actuació "Pla Parcial d'activitats Negrals Nord SUBd-9", d’acord amb les indicacions
formulades.
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IX. En data 4 de maig de 2021 el TAG d’Urbanisme ha emés informe sobre els estatuts i
bases presentats i el procediment d’aprovació dels mateixos i de la constitució de la Junta de
Compensació.
Fonaments de dret
-Els articles 123, 130 a 134 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme
-Els articles 170 a 172 i 187 a 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Atès que el contingut, tant de les Bases com dels Estatuts presentats, s’acomoda a les
determinacions previstes en la normativa esmentada anteriorment, i de conformitat amb les
facultats atribuïdes per decret núm. 358/2019, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de
Compensació a constituir per a la gestió del sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 9,
SUBd-9
“Pla parcial urbanístic d’activitats Negrals Nord” , a instància de JORGE PORK
MEAT, SLU i MARPLA IMMOBLES, SL.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la
publicació de l’acord i el text íntegre de les bases i estatuts al BOP de Lleida i notificació
individualitzada a tots els propietaris i altres interessats afectats pel sistema d’actuació,
perquè puguin formular, davant aquest Ajuntament, les al·legacions que creguin convenients
i, en el seu cas, la incorporació a la Junta.
3.

PRP 2021/371 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.
B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/84/2021
B.S., M.
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER AUTOCONSUM A LA
TEULADA DE LA VIVENDA.
5850,00 €
CARRER CANIGÓ 6
4806511CG2140N0001LJ
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B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436/87/2021
CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR,S.L.
REFORMA INTERIOR DE LOCAL AMB MODIFICCIÓ
DISTRIBUCIÓ
20.000,00 €
AVINGUDA DE LA PAU, 21, BXS-2
5208803CG2150N0002SX

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

2436/94/2021
CAN GOMÀ, S.L.U.
ENDERROC DE CONJUNT D’EDIFICACIONS
20291,51 €
CARRER BELIANES, 16-18
Urbana 4902320CG2150N0001FZ

B)Expedient:
Titular:
Descripció:

2436/100/2021
P.A., M.
INSTAL·LACIO D’UNA COBERTA A LA TERRASSA DE COBERTA
DE L’EDIFICI
700,00 €
AVINGUDA JAUME I, 26, 4-1
Urbana 4110308CG2141S0037UM

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

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

2436/101/2021
PASTISSERIA SANT ISIDORI, S.A.
MUNTATGE DE PLAQUES SOLAR
COBERTA
5040,00 €
CARRER FERRER I BUSQUETS, 35
Urbana 4611110CG2141S0001BL

FOTOVOLTÀIQUES

DE

EN

***************************************************

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:

3043-09-2021
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
OBRIR UNA CALA EN LA VORERA PER REPARAR UNA AVARIA
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Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

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

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

EN LÍNIA DE BT.
18788,54 €
CARRER BARBENS, 4
NO CONSTA

3043-40-2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS AVINGUDA LA PAU, 29
ARRANJAMENT DE FAÇANA: REPARACIÓ DE PECES
FAÇANA
500,00 €
AVINGUDA LA PAU, 29
5107607CG2150N

DE

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-41-2021
R.M., X.
ARRANJAMENT
DE
FAÇANA.
REPARAR
UN
TROS
D’ARREBOSSAT DE LA PART SUPERIOR DE LA FAÇANA
600,00 €
CARRER PALAU, 20
4611119CG2141S

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

2410-42-2021
S., A.
CANVIAR RAJOLES DE LA CUINA
500,00 €
AVINGUDA CATALUNYA, 4, 1-2
5008201CG2150N0008GT

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

2410-43-2021
M.P., S.
REPARACIÓ DE LA TEULADA
420,00 €
CARRER SANT JOAN, 44
3908813CG2130N0001GD

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

2410-44-2021
COMUNITAT DE PROPIETARIS PAU CLARIS, 4
ARRANJAMENT DE FAÇANA: REHABILITACIÓ DE FAÇANA.
19274,76 €
CARRER PAU CLARIS, 4
4704308CG2140S

A)Expedient:
Titular:

2410-45-2021
A.T., J.
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Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

TREBALLS PREVIS PER
FORAT DE L’ESCALA.
164,35 €
CARRER CARME, 15
4611702CG2141S

INSTAL·LACIÓ

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

2410-46-2021
P.B., J.
ENRAJOLAR TOT EL PIS.
8270,00 €
CARRER BALMES, 1, 2a PLANTA
4710701CG2141S0003WZ

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

2410-47-2021
S.F., M.
ENRAJOLAR GARATGE
2200,00 €
CARRER MESTRE ENRIC SUBIRÓS, 4
4004631CG2140S

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

2410-48-2021
M.M., J.
REPARACIÓ DE LA CANALERA
450,00 €
CARRER VERGE DE MONTSERRAT, 7
4708602CG2140N

D’ASCENSOR

AL

***********************************************************
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
2.310,99€.

4.

PRP

2021/364

EXPEDIENT

DE

CONTRACTACIÓ

MENOR

DE

SERVEIS:
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INSTAL·LACIÓ
L’AMISTAT.

DE

CÀMARES

DE

VIDEO

VIGILÀNCIA

AL

COMPLEX

DE

L’objecte de la present contractació és el servei d’instal·lació d’un sistema de càmeres de
vídeo vigilància a l’interior i l’exterior del complex de l’Amistat. El sistema consta de dues
fases, una primera per al cablejat interior i exterior i una segona fase per la instal·lació i
configuració dels equips.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
51314000-6. “Servicios de instalación de equipo de video” 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. Així mateix, l’objecte del contracte és susceptible
de divisió en lots, atès que la seva naturalesa permet la realització independent de
cadascuna de les seves parts i cada lot constituirà un contracte, d’acord amb allò que
estableix l’art. 99.3 i 7 de 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.
Conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP, s’han efectuat les consultes a empreses amb
capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions
objecte dels diferents lots en els que es divideix el contracte, i han estat presentades les
ofertes que han estat verificades per part dels Serveis tècnics competents.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la INSTAL·LACIÓ DE CÀMARES DE VIDEO VIGILÀNCIA AL COMPLEX DE L’AMISTAT.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210001657.
Segon. AUTORITZAR la divisió de l’objecte del contracte en dos lots que es descrieun a
continuació i adjudicar-lo en els següents termes:
LOT 1
Adjudicatari
Import IVA inclòs
LOT 2

Cablejat interior i exterior
JAUME POLO, SL
CIF: B25523929
1.764,79 €
Instal·lació de càmeres

de

vídeo

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Adjudicatari
Import IVA inclòs



vigilància
VUNKERS IT EXPERTS, SLU
CIF: B25640186
2.169,66 €

Retribució del contracte.
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.



Termini d’execució:
Els treballs s’executaran del mes de maig al mes de juny de 2021.



Supervisió de l’execució dels treballs:
Els treballs seran executats sota la supervisió dels Serveis Tècnics municipals.



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



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

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

PRP 2021/368 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS:
ARRANJAMENT DE DIVERSES LINIES DE BAIXA TENSIÓ UBICADES EN LA VIA
PÚBLICA. SECTOR CENTRE.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de sanejament i substitució del
cablejat de la via pública que actualment s’utilitza per l’alimentació d’antenes i elements
Smart que l’àrea de Noves Tecnologies té instal·lat en diferents punts de la ciutat de
Mollerussa.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
50532400-7 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de
contractació d’un informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el
seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen
els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de
INSTAL·LACIONS GARRALON, S.L.U. amb el CIF B25774506, la qual 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 dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
el servei de sanejament i substitució del cablejat que s’utilitza per l’alimentació d’antenes i
elements Smart de les Noves Tecnologies . Simultàniament, autoritzar la despesa derivada
de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. RC
220210001649.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
INSTAL·LACIONS GARRALON, S.L.U. amb el CIF: B25774506 en els termes que es
descriuen seguidament


La retribució del contracte: 6.050 € (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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



La durada de la prestació:
La prestació del servei s’executarà des del dia 15 de maig fins al 15 de juny de 2021



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



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

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

PRP 2021/ 362 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ AL PLA DE DINAMITZACIÓ
LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITAT 2019.

Vista la Convocatòria del Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019,
publicada al BOP núm 247, de data 24 de desembre de 2019.
Vistes les Bases Reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida per a
l’anualitat 2019, publicades al BOP núm 85, de 3 de maig de 2019 i la seva modificació
publicada al BOP núm 122, de 26 de juny de 2020.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa, ha presentat sol·licitud el 31 de gener de 2020 en el
marc la Convocatòria del Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019,
publicada al BOP núm 247, de 24 de desembre de 2019.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 23/2020, en sessió de
caràcter ordinari del 14 de setembre, d’acord amb l’article 13 de les Bases del Pla de
Dinamització Local aprovades pel Ple, de 28 de febrer de 2019, per unanimitat dels
assistents, va acordar atorgar a l’Ajuntament de Mollerussa una subvenció per import de
132.425,52 €, d’acord amb el detall següent:
-

Núm Exp. 202000338
Actuació: Arranjament i millora a l’edifici de l’Amistat
Pressupost actuació: 155.797,18 €
Cost subvencionable: 155.797,18 €
Subvenció demanada: 132.425,52 €
Subvenció proposada: 132.425,52 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret 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.- Acceptar la subvenció de 132.425,52 €, concedida mitjançant l’acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Lleida número 23/2020 de 14 de setembre de 2020 per a
l’actuació “Arranjament i millora a l’edifici de l’Amistat”.
Segon.- Sol·licitar una bestreta per import de 99.319,14 €, corresponent al 75% de
l’import de concessió de la subvenció, en el marc del que preveu l’article 27 de la
modificació de les bases reguladores i un cop aportat el certificat de l’acord d’adjudicació.
Tercer.- Donar trasllat a la regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, contractació i a
l’àrea econòmica als efectes oportuns i per al compliment de les següents obligacions, de
conformitat amb allò previst als articles 19, 20 i 21 de la modificació de les Bases
reguladores de la subvenció:
- Donar publicitat i difusió de la col·laboració de la Diputació de Lleida i/o organismes
autònoms.
- Un cop l’ens beneficiari hagi adjudicat una obra o l’adquisició d’un bé, trametrà a la
Diputació de Lleida una certificació de l’acord d’adjudicació, segons model facilitat
per la Diputació.
- Executar les actuacions objecte de l’ajut concedit.
- Justificar la realització de les actuacions i el compliment de la finalitat prevista en
l’acord d’atorgament.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer de la Diputació i
d’altres entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació
que sigui requerida.
- Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de qualsevol altra
documentació d’acord amb la legislació sectorial que li sigui d’aplicació.
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat
de facilitar les actuacions de comprovació i de control.
- Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos
que financin la mateixa actuació.
- Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social.
- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37
de la Llei general de subvencions.

7.

PRP 2021/376 DONAR COMPTE DEL PROJECTE D’ENDERROC DEL BLOC B DEL
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA.

Vist el Projecte d’enderroc del Bloc B del Grup Sant Isidori de Mollerussa redactat pels
Serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la
quantia de 104.059,99 euros IVA inclòs.
Atès que per acord de ple de 25 de juliol de 2019 es va aprovar la modificació del conveni de
col·laboració subscrit, en data 31 d’agost de 2017, entre l’ajuntament de Mollerussa, el
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Governació, Administracions

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Públiques i Habitatge, relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de conservació del Grup
Sant Isidori, i en el que es decideix, entre altres aspectes, modificar la clàusula segona,
lletra d), del conveni, de data 31 d’agost de 2017, relativa als compromisos de l'Ajuntament
de Mollerussa, que queda redactada de la següent manera:
“d) Per cadascun dels blocs, en el cas que, de manera subsidiària, calgui executar les obres
d'enderroc, redactarà els corresponents projectes tècnics i n'assumirà la direcció de les
obres, si bé, mitjançant resolució del Ple de l’Ajuntament, i en aplicació del que disposa
l'article 8.4 de la Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge, encomanarà la gestió de l’enderroc al
Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l'Institut Català del Sòl, atesa la manca
dels recursos tècnics propis suficients de l’Ajuntament i prenent en consideració les funcions
de l’organisme receptor de l’encàrrec i la seva experiència i expertesa.
Posteriorment, d’acord amb el que estableixen els articles 10.5 de la Llei 26/2010 i 11.3 de
la Llei 40/2015, l’encomana de gestió s’haurà de formalitzar mitjançant un conveni en virtut
del qual es concretin els termes i condicions de la seva execució.”
S’ha de destacar que en data 27 d’octubre de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/676
es va resoldre declarar l’edifici identificat com a Bloc B del Grup Sant Isidori entre els carrers
Abat Oliba, Comerç, Santa Anna i Barcelona, de la ciutat de Mollerussa amb referencia
cadastral 5112801CG2151S, en estat de ruïna tècnica i econòmica total.
Que en l’esmentada resolució es va resoldre atorgar un termini de tres mesos a les persones
propietàries de cadascun dels habitatges del Bloc B del Grup Sant Isidori que consten a
l’expedient, per tal que presentin el projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent,
advertint-los que si no ho fessin, l'Ajuntament ordenaria l’enderroc, a la seva costa,
mitjançant l’execució forçosa dels actes administratius, a través de la modalitat de l’execució
subsidiària.
Que el Secretari de l’Ajuntament en data de 30 de març de 2021 va emetre certificat, amb
el vist i plau del senyor Alcalde, en el que certificava el següent: “Que en l’esmentada
resolució, en el seu punt quart, es va resoldre atorgar un termini de tres mesos a les
persones propietàries de cadascun dels habitatges del Bloc B del grup Sant Isidori que
consten a l’expedient, per tal que presentin el projecte d’enderroc o de rehabilitació
corresponent, advertint-los que si no ho fessin, l'Ajuntament ordenarà l’enderroc, a la seva
costa, mitjançant l’execució forçosa dels actes administratius, a través de la modalitat de
l’execució subsidiària. Que el termini de tres mesos al que es refereix el punt anterior va
finalitzar el passat 3 de març de 2021, sense que els propietaris hagin presentat el
projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent.”
Que per l’exposat, en data 11 d’abril de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 2021/639, es va
resoldre procedir a l'execució forçosa del Decret d’Alcaldia núm. 2020/676, de data 27
d’octubre de 2020, mitjançant pel qual es declara la ruïna tècnica i econòmica de l’edifici
identificat com a Bloc B del Grup Sant Isidori entre els carrers Abat Oliba, Comerç, Santa
Anna i Barcelona, de la ciutat de Mollerussa, amb referencia cadastral 5112801CG2151S,
mitjançant execució subsidiària, i encomanar al tècnic municipal la redacció del projecte
d’enderroc, el qual ha estat presentat el 28 d’abril de 2021.
En virtut de quant s’ha exposat, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia 2019/358, de 21 de juny, a proposta de la Regidoria
d’educació, participació, Grup Sant Isidori i Pla de Barris, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Donar compte del Projecte d’enderroc del Bloc B del Grup Sant Isidori de
Mollerussa, redactat pels Serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a
contracta que ascendeix a la quantia de 104.059,99 euros IVA inclòs.
Segon. Proposar al ple de l’Ajuntament de Mollerussa que de conformitat amb l’establert al
conveni de data 31 d’agost de 2017, entre l’Ajuntament de Mollerussa, el Departament de
Territori i Sostenibilitat i el Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de conservació del Grup Sant Isidori,
modificat per acord de ple de 25 de juliol de 2019, s’encomani la gestió de l’enderroc al
Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l'Institut Català del Sòl, atesa la manca
dels recursos tècnics propis suficients de l’Ajuntament i prenent en consideració les funcions
de l’organisme receptor de l’encàrrec i la seva experiència i expertesa.
Tercer. Que en el supòsit que s’acordi l’encomana prevista en el punt anterior, es remeti
una copia del projecte d’enderroc DEL “BLOC B” DEL GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA
a l’Institut Català del Sòl, als efectes de la seva supervisió, aprovació i replanteig d’aquest,
amb la finalitat de que l’INCASOL adjudiqui el contracte de les obres previstes en el mateix
projecte.
8.

PRP 2021/377 DONAR COMPTE DEL PROJECTE D’ENDERROC DEL BLOC D DEL
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA.

Vist el Projecte d’enderroc del Bloc D del Grup Sant Isidori de Mollerussa redactat pels
Serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la
quantia de 104.059,99 euros IVA inclòs.
Atès que per acord de ple de 25 de juliol de 2019 es va aprovar la modificació del conveni de
col·laboració subscrit, en data 31 d’agost de 2017, entre l’ajuntament de Mollerussa, el
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de conservació del Grup
Sant Isidori, i en el que es decideix, entre altres aspectes, modificar la clàusula segona,
lletra d), del conveni, de data 31 d’agost de 2017, relativa als compromisos de l'Ajuntament
de Mollerussa, que queda redactada de la següent manera:
“d) Per cadascun dels blocs, en el cas que, de manera subsidiària, calgui executar les obres
d'enderroc, redactarà els corresponents projectes tècnics i n'assumirà la direcció de les
obres, si bé, mitjançant resolució del Ple de l’Ajuntament, i en aplicació del que disposa
l'article 8.4 de la Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge, encomanarà la gestió de l’enderroc al
Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l'Institut Català del Sòl, atesa la manca
dels recursos tècnics propis suficients de l’Ajuntament i prenent en consideració les funcions
de l’organisme receptor de l’encàrrec i la seva experiència i expertesa.
Posteriorment, d’acord amb el que estableixen els articles 10.5 de la Llei 26/2010 i 11.3 de
la Llei 40/2015, l’encomana de gestió s’haurà de formalitzar mitjançant un conveni en virtut
del qual es concretin els termes i condicions de la seva execució.”
S’ha de destacar que en data 27 d’octubre de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/672
es va resoldre declarar l’edifici identificat com a Bloc D del Grup Sant Isidori entre els carrers
Abat Oliba, Comerç, Santa Anna i Barcelona, de la ciutat de Mollerussa amb referencia
cadastral 5212701CG2151S, en estat de ruïna tècnica i econòmica total.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Que en l’esmentada resolució es va resoldre atorgar un termini de tres mesos a les persones
propietàries de cadascun dels habitatges del Bloc D del Grup Sant Isidori que consten a
l’expedient, per tal que presentin el projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent,
advertint-los que si no ho fessin, l'Ajuntament ordenaria l’enderroc, a la seva costa,
mitjançant l’execució forçosa dels actes administratius, a través de la modalitat de l’execució
subsidiària.
Que el Secretari de l’Ajuntament en data de 30 de març de 2021 va emetre certificat, amb
el vist i plau del senyor Alcalde, en el que certificava el següent: “Que en l’esmentada
resolució, en el seu punt quart, es va resoldre atorgar un termini de tres mesos a les
persones propietàries de cadascun dels habitatges del Bloc D del Grup Sant Isidori que
consten a l’expedient, per tal que presentin el projecte d’enderroc o de rehabilitació
corresponent, advertint-los que si no ho fessin, l'Ajuntament ordenarà l’enderroc, a la seva
costa, mitjançant l’execució forçosa dels actes administratius, a través de la modalitat de
l’execució subsidiària. Que el termini de tres mesos al que es refereix el punt anterior va
finalitzar el passat 3 de març de 2021, sense que els propietaris hagin presentat el
projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent.”
Que per l’exposat, en data 11 d’abril de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 2021/640, es va
resoldre procedir a l'execució forçosa del Decret d’Alcaldia núm. 2020/672, de data 27
d’octubre de 2020, mitjançant pel qual es declara la ruïna tècnica i econòmica de l’edifici
identificat com a Bloc B del Grup Sant Isidori entre els carrers Abat Oliba, Comerç, Santa
Anna i Barcelona, de la ciutat de Mollerussa, amb referencia cadastral 5212701CG2151S,
mitjançant execució subsidiària, i encomanar al tècnic municipal la redacció del projecte
d’enderroc, el qual ha estat presentat eL 28 d’abril de 2021.
En virtut de quant s’ha exposat, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia 2019/358, de 21 de juny, a proposta de la Regidoria
d’educació, participació, Grup Sant Isidori i Pla de Barris, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Donar compte del Projecte d’enderroc del Bloc D del Grup Sant Isidori de
Mollerussa, redactat pels Serveis tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a
contracta que ascendeix a la quantia de 104.059,99 euros IVA inclòs.
Segon. Proposar al ple de l’Ajuntament de Mollerussa que de conformitat amb l’establert al
conveni de data 31 d’agost de 2017, entre l’Ajuntament de Mollerussa, el Departament de
Territori i Sostenibilitat i el Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, relatiu a la
problemàtica derivada de l’estat de conservació del Grup Sant Isidori, modificat per acord de
ple de 25 de juliol de 2019, s’encomani la gestió de l’enderroc al Departament de Territori i
Sostenibilitat a través de l'Institut Català del Sòl, atesa la manca dels recursos tècnics propis
suficients de l’Ajuntament i prenent en consideració les funcions de l’organisme receptor de
l’encàrrec i la seva experiència i expertesa.
Tercer. Que en el supòsit que s’acordi l’encomana prevista en el punt anterior, es remeti
una copia del projecte d’enderroc DEL “BLOC D” DEL GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA
a l’Institut Català del Sòl, als efectes de la seva supervisió, aprovació i replanteig d’aquest,
amb la finalitat de que l’INCASOL adjudiqui el contracte de les obres previstes en el mateix
projecte.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

9.

PRP 2021/378 SOL·LICITUD PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB
MOTIU DE LA FIRA DE SANT JOSEP DE L’ANY 2021

Vista la sol·licitud presentada pel Patronat Fires de Mollerussa, en què demana autorització
per a la utilització de les instal·lacions i serveis municipals, amb motiu de la 148ª edició de
la FIRA DE SANT JOSEP 2021.
Considerant la procedència, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Patronat Fires de Mollerussa, la utilització de les instal·lacions i
equipaments municipals, per a les finalitats que s’hi indica:
RECINTE PISCINES I PARC, per ubicar-hi els expositors d’automoció, des del dia
17 de maig al 11 de juny de 2021.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Compensació de despeses

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

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

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

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

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

Vetllar per a que els expositors no col·loquin vehicles a les platges i siguin
respectuosos amb la instal·lació.

Complir les mesures Sanitàries i de seguretat en vigor en el període sol·licitat.

Complir amb el Pla de desconfinament per a ACTIVITATS FIRALS.

Tenir l’autorització de l’Ajuntament de Mollerussa i del PROCICAT en virtut de la
RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d’abril

Prohibit fumar

Complir amb el PAU de la Fira de Sant Josep.

Respectar aforament total aprovat pel Procicat.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Notificar els presents acords al Director de la Fira de Mollerussa, i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns
10.

PRP 2021/354 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1478. EXPEDIENT 2349-19-2021.

MUNICIPAL

GUAL PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a B.S., R. 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: 1478.

Ubicació: c/ Tarragona, 26.

El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

11.

PRP 2021/345 FORMACIÓ DEL PERSONAL. PAGAMENT DRETS EXAMEN S.B., C.

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. S.B., C. en què sol·licita el pagament de la
taxa dels drets d’examen del curs que es detalla a continuació:
CURS: ACREDITACIÓ COMPETÈNCIES DIGITALS –ACTIC
PREU DRETS EXAMEN: 26,50€
Atès que no s’havia justificat la despesa de la inscripció del drets d’examen en el moment
de sol·licitar la realització del curs.
Atès l’informe favorable presentat per la regidoria i la responsable de l’Àrea.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE
TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que
expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a
convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la
promoció professional del personal de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà
compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de
matrícula.
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de
21 de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
)
Primer: Autoritzar el pagament de la taxa de drets d’examen a la treballadora S.B., C.
CURS: ACREDITACIÓ COMPETÈNCIES DIGITALS –ACTIC
PREU DRETS EXAMEN: 26,50€
Segon. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció.
12.

PRP 2020/359 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXP. NÚM.
1538-4-2021

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’acord amb l’escrit presentat per la persona SRA. S.T., D. en què demana poder
realitzar la formació que es detalla a continuació:
CURS: EL VIATGE DE LA LITERATURA INFANTIL I L’ÀLBUM IL·LUSTRAT DE L’ARREU DEL
MÓN
CALENDARI: 3, 5, 10, 12 I 26 DE MAIG DE 2021
MODALITAT: EN LÍNIA
ORGANITZAT:COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA
PREU: 112€
Atès que, d’acord amb l’informe de la responsable de l’àrea i la regidoria, la realització
d’aquest curs resulta satisfactori per a les necessitats del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les CONDICIONS DE
TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, que
expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a
convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la
promoció professional del personal de l’Ajuntament.
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i
perfeccionament quan això ho sol·liciti la persona interessada i obtingui el vistiplau del
regidor responsable de l'àrea en què presti serveis o quan aquest últim consideri la
conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests segon cas, el
personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presència a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà
compensat pels desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de
matrícula.
La Junta de Govern, en desplegament de les facultat conferides per la RES 2019/358 de
21 de juny, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
)
Primer: Autoritzar la treballadora SRA. S.T., D. a realitzar el curs que es detalla:
CURS: EL VIATGE DE LA LITERATURA INFANTIL I L’ÀLBUM IL·LUSTRAT DE L’ARREU DEL
MÓN
CALENDARI: 3, 5, 10, 12 I 26 DE MAIG DE 2021
MODALITAT: EN LÍNIA
ORGANITZAT: COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS DOCUMENTALISTES DE
CATALUNYA
PREU: 112€
Segon. Assabentar a la persona interessada que haurà de presentar el document que
justifiqui la realització de la formació.
Tercer. Comunicar el present acord a la persona interessada i als serveis d’Intervenció.
13.

PRP 2020/369 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 7/2021.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 7/2021, que inclou 16 expedients i que importa la

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

quantitat 3.198,68 €.
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.

14.

PRP 2021/372 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ
229/258/ 263/ 264/ 267/ 268/ 271/283/285/2021

DE

FACTURES

NÚM.

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 20.299,60€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

181
183
186
185
184
188
190
192
195

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
04/05/2021

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

1657-409-2021
1657-390-2021
1657-373-2021
1657-378-2021
1657-407-2021
1657-385-2021
1657-388-2021
1657-338-2021
1657-394-2021

RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ
RELACIÓ

285
268
258
263
283
264
267
229
271

753,33 €
1.270,93 €
3.479,30 €
1.500,00 €
676,45 €
4.226,19 €
4.242,97 €
2.700,00 €
1.450,43 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar per import total de 20.299,60 euros les relacions de factures següents:

F/2021/229
F/2021/258
F/2021/263
F/2021/264
F/2021/267

2.700,00 €
3.479,30 €
1.500,00 €
4.226,19 €
4.242,97 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

F/2021/268
F/2021/271
F/2021/283
F/2021/285

1.270,93 €
1.450,43 €
676,45 €
753,33 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
15.

PRP 2021/373 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/786

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/175, de
22/04/2021, 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 2021/786, de 22/04/2021:
“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 técnica i la Regidora de Juventut.
Vist l´informe d´intervenció núm. 161/2021 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 corresponent a la despesa meritada al
2020 de la relació F_2021_175 per import de 847,00€ de la que ja existia retenció de crèdit.
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.”
16.

PRP 2021/374 SOL·LICITUD DE MCAT DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”.

Vista la instància presentada per A.T., M.C. 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 de la senyora T.F., A..
ANTECEDENTS:
En data 14 de gener de 2021 va morir la senyora T.F., A..
En data 4 de maig de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 14 de gener de 2022.
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, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a A.T., M.C. 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 2020/351 SOL·LICITUD DE M. F. F., PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOLS NÚMS. 2.850 FILA 4ª I 2.854 FILA 4ª, DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per F.F., M., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre els nínxols núm. 2.850 fila 4ª i 2.854 fila 4ª, del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxols que a
continuació es relacionen, es trobaven lliures de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que
seguidament es relaciona, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels
drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2.850
2.854

F.F., M.
F.F., M.

514,00
514,00

7,39
7,39

4ª
4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.

18.

PRP 2021/356 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-25-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/4983, de data 20/04/2021, la Sra. V.M., M.P. 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.
19.

PRP 2021/358 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-26-2021

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021/4985, de data 20/04/2021, la Sra. V.M., M.P. 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.
20.

PRP 2021/361 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT EXPEDIENT 2860-15-2021

Vist l’expedient tramitat per P.P., M.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:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: P.P., M.L.
Núm. targeta: 25137-2021-00013-3170B
Modalitat: Titular no conductor

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Data de caducitat: 4/2026
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

21.

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 Vicesecretari, que en dono fe.

