AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 13 de gener de
2022. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere
Garrofé Cirés, amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., 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 2022/1 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. 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:

2410/226/2021
CP AV DE LA PAU, 25
REFORMA DE TERRASSES I SINISTRES DE PISOS
6.500,00 €
AV. DE LA PAU, 25
5208801CG2150N
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A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/227/2021
T.X., N.
INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
2.934,00 €
AVINGUDA DE LA PAU, 33
5107601CG2150N0001AZ

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

2410/243/2021
C.A., M.C.
DESMUNTAR CUINA VELLAI MONTATGE MOBILIARI CUINA
3.220,00 €
AVINGUDA DE LA PAU 18 A, 3 2
5108221CG2150N0009LY

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

2410/248/2021
NORBERT TOLSA ASSESSORS, SL
INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
4.375,00 €
AV. DE LA PAU, 33 BX
5107601CG2150N0001AZ

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

2410/252/2021
R.T., A.
ARRANJAMENT DE FAÇANA
7.865,00 €
CARRER FERRER I BUSQUETS, 116-118
5009310CG2151S-5009311CG2151S

***********************************************************
Segon. Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 d’abril
en la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en els que
existeixi risc de contagi per part de persones no relacionades amb l’activitat
d’execució de l’obra modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig.
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
371,99€.
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3.

PRP 2021/775 PLA PARCIAL URBANÍSTIC INDUSTRIAL I D’ACTIVITATS DEL
SECTOR SUBd-10 – NEGRALS SUD – DE MOLLERUSSA. SEGONA APROVACIÓ
INICIAL

En data 28 de maig de 2015 la Junta de Govern Local realitza l’aprovació inicial del Sector
SUBd-10, Negrals SUD.
El Text Refós del Pla Parcial del Sector SUBd-10, recull les actualitzacions realitzades per
l’Ajuntament al llarg d’aquest període i alhora incorpora els requeriments i aportacions dels
informes rebuts dels organismes amb competències sectorials dins del sector.
Amb data 20 de setembre de 2021 l’arquitecta municipal emet informe de la situació actual
del Pla Parcial SUBd 10. En el qual, a la vista de les modificacions introduïdes des de
l’aprovació a l’any 2015, proposa una nova aprovació inicial.
Vist l’informe del Secretari accidental núm. 035 de 22 de setembre de 2021.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen els articles 81, 85, 87 i 89 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost Text Refós de la Llei d’urbanisme i 110 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol Reglament de la Llei d’urbanisme, es proposa a la Junta de Govern local, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de
juny, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la tramitació de la segona aprovació inicial el PLA PARCIAL DEL SECTOR
INDUSTRIAL I D’ACTIVITATS NEGRALS SUD, SUBd-10 DE MOLLERUSSA, promogut
per FERGERDELL, SL i redactat per l’arquitecte Sr. Ramon Llobera Serentill, núm. de
Col·legiat: 18574-4.
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública general pel termini d'un mes, mitjançant
Edictes que s’inseriran al BOP, Tauler Municipal i en un dels diaris de major circulació de la
província i en la pàgina web municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les
corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85.4
del TRLU i art. 23 del RLU.
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’art.
85.5 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un informe a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida, d’acord amb l’art. 87.1 del TRLU. Si l’informe no s’emet en
el termini de dos mesos, s’ha d’entendre en sentit favorable.
Cinquè. Suspendre preceptivament l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament les noves
determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent. Els efectes de la
suspensió s’exhauriran definitivament una vegada aprovat definitivament el Pla Parcial
urbanístic. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1 del TRLU, el termini de la
suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys. Les àrees afectades per la suspensió
coincideixen amb l’àmbit del Pla Parcial que es podrà consultar presencialment o per mitjans
telemàtics.
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4.

PRP 2021/1135 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-55-2021

Examinada la sol·licitud presentada per B.LL., R. per a obtenir una targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió
d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el
barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
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: B.LL., R.
Núm. targeta: 25137-2021-00048-1727J
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 12/2026
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
5.

PRP 2021/1136 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-56-2021

Examinada la sol·licitud presentada per M.P., J. per a obtenir una targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió
d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el
barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: M.P., J.
Núm. targeta: 25137-2021-00049-6352Q
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 12/2026
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
6.

PRP 2021/1007 EXPEDIENT DE
VENCIMENT DE TRIENNIS R.E., E.

RECONEIXEMENT

SERVEIS

PREVIS

i

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient tramitat perquè es reconeguin els
serveis prestats al Sr. R.E., E., el qual figura com a personal laboral temporal al lloc de
treball següent:
PERSONAL LABORAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
PERSONAL D’OFICIS - UNITAT ADSCRIPCIÓ : BOS
SUBGRUP: C2
Segons consta en l’informe lliurat al respecte, i en aplicació del que s’estableix a la Llei
70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’administració (article
1.2) i Reial Decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior,
procedeix el reconeixement de serveis prestats a l’ Ajuntament de Mollerussa.
Per la qual cosa i atenent l’acreditació fefaent dels serveis realitzats, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de R.E., E., el reconeixement dels serveis prestats (RSP) a
l’Ajuntament de Mollerussa al lloc de treball d’oficial 2A.
Total acumulat: 5 anys, 8 mesos i 24 dies
Retroacció: 28/02/2016
Data d’efectes: 28/02/2016
Percentatge de dedicació 93,91%
Total triennis vençuts: 1
Venciment trienni 1: 28/02/2019 C2
Venciment trienni 2: 28/02/2022 C2
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.
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Tercer. Reconèixer el venciment dels triennis amb efectes retroactius a la nòmina
corresponent.
Quart. 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.
7.

PRP 2021/1125 RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS A EFECTES DE
TRIENNIS SRA. B.M., N.

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. B.M., N., funcionària de l’Ajuntament de
Mollerussa al lloc de treball d’agent de Policia Local, en què sol·licita el reconeixement de
serveis prestats a efectes de reconeixement de triennis.
Atesos els informes que obren en l’expedient així com la normativa aplicable al respecte,
aquesta Junta de Govern Local en desplegament de les facultat conferides pel Decret de
l’Alcaldia RES 2019/358 de 21 de juny i a proposta de l’Alcaldia ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. B.M., N. els serveis prestats a l’Ajuntament de
Mollerussa següents:
Serveis prestats a l’Ajuntament de Mollerussa a data 8/12/2021
Temps treballat3 anys, 4 mes, 1 dia (Subgrup C1*)
Lloc de treball: Agent Policia Local
Antiguitat acumulada: 3 anys, 4 mesos, 1 dia
Retroacció: antiguitat reconeguda des del dia 09/08/2018
Total triennis: 1
1 trienni C1
100%
Venciment 1r. trienni: 09/08/2021
Venciment 2n. trienni: 09/08/2024
Segon. Els serveis previs reconeguts i l’antiguitat que s’acrediti a partir del dia que causa
efectes el RSP tindrà la consideració de trienni en l’estructura retributiva.
Tercer. Abonar a la nòmina corresponent, amb efectes retroactius, a partir de la data de
venciment.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns.
8.

PRP 2022/8 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS,
SL PER L’OBRA “PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA – FASE 1. EXP. 05/2018”

Vista la instància presentada per Bax Constructora Castelldans, SL en la qual sol·licita la
devolució de la fiança definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’obra
“Projecte de reforma i adequació de l’Ajuntament de Mollerussa – Fase 1. Exp. 05/2018”.
Atès que ha transcorregut el termini de garantia acordat a l’expedient d’adjudicació aprovat
per la Junta de Govern en sessió de data 27 de setembre de 2018.
Atès que en data 14 de setembre de 2020 es va signar l’acta de recepció de l’obra.
Vist l’informe tècnic favorable de devolució de fiança de data 16 de desembre de 2021.
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En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució de la fiança a Bax Constructora Castelldans, SL per l’obra
“Projecte de reforma i adequació de l’Ajuntament de Mollerussa – Fase 1. Exp. 05/2018”,
per un import de 14.694,09 € segons els següent desglós:
-

Garantia definitiva obra:
Garantia modificació 1:

13.784,67 €.
909,42 €.

Segon. Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als
efectes econòmics oportuns.
9.

PRP 2022/2 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-55-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021-15712, de data 22-12-2021, el Sr. M.A., E. 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 2022, 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.
10.

PRP 2022/4 RENÚNCIA DE TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT
2361-1-2022

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2022-156, de data 04/01/2022, la Sra. C.P., M.C. sol·licita la renúncia a la targeta de
resident zona blava.
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A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les seves facultats i per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de la targeta de resident de zona blava
associada al vehicle amb placa de matrícula 9719GLB el titular de la qual és C.P., M.C.
Segon. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis municipals que corresponguin.
11.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
11.1.- PRP 2021/7 MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ GENER
Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de gener de 2022, per un import de
8.845,87 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.
2022.

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de gener de

Segon. Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte
que es procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

