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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 21 de juliol 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 de l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, amb l’assistència dels 

tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés,  Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé 
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Assisteix a la sessió el Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia. 
 
Assisteix a la sessió l’Interventora Acctal., Sra Isabel Anaya Quirós. 

 
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 2022/771 SOL·LICITUD DE PRIMERA OCUPACIÓ CORRESPONENT A 

“CONSTRUCCIÓ DE DUES VIVENDES UNIFAMILIARS APARELLADES C-1 I C-2” AL 

CARRER BARBENS CANTONADA CARRER VILANOVA DE BELLPUIG DE MOLLERUSSA 
(EXP.2436/ 44/2022). 

 
Identificació de l’expedient 
  
Vist l’expedient 2436/44/2022 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció de 

dues vivendes unifamiliars aparellades C-1 I C-2, al carrer Barbens cantonada Vilanova de 
Bellpuig,  de Mollerussa.  
 
Fets 
Antecedents 
 
1..En data 27 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local va atorgar la última  pròrroga de 

llicència d’obres a la mercantil PLAURSA SA la llicència d’obres núm. 5/2020 per a la construcció 
de dues vivendes unifamiliars aparellades C-1 i C-2 al carrer Barbens amb carrer Vilanova de 
Bellpuig, de Mollerussa.  
 
2.Segons el certificat de final d’obra emès per l’arquitecta , Sra. Natalia Tudela i Argelich, de data 
19 de maig de 2022, així com la documentació aportada i la visita d’obra per comprovar la 
situació física de l’edifici a efectes de la comunicació de la primera ocupació sol·licitada pel 

promotor, les obres estan acabades. 
 
3. En data 14 de juliol de 2022 (amb RE 9979/2022), El Sr. Francisco Graus Simo ha fet 
comunicació de primera ocupació. 

 
4. En data 14 de juliol de 2022, l’arquitecte tècnic Sr. Victor Gregori Perelló ha emès l’informe 

tècnic corresponent, d’acord amb el qual és procedent informar favorablement la comunicació de 
primera ocupació, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a la llicència concedida. 
 
5. En data 18 de juliol de 2022, el Secretari accidental, Sr. Jesus Luño Garcia, ha emès informe 
sobre la normativa i el procediment aplicable. 
 
Fonaments de dret 
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De conformitat amb l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art. 90 i ss. del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de 
les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de juny de 2019 i a 
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 

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

 

  

Expedient: 2436/44/2022 

Núm. Exp. obres: 2436/05/2020 
Interessat: PLAURSA S.A 
Descripció:   COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ PER LA PRIMERA 

UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DUES 
VIVENDES UNIFAMILIARS APARELLADES C-1 I C-2” 

Emplaçament CARRER BARBENS CANTONADA CARRER VILANOVA DE 

BELLPUIG DE MOLLERUSSA 
Ref. Cadastral Urbana 3997305CG2049N0001UR 
  

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta comunicació de primera 
ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal, que ascendeix a la quantitat de 420,89 euros. 
 
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns. 

 
3. PRP 2022/778 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 03 OBRES PROJECTE 

EXECUTIU I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT. 

 
Atès que s’estan executant les obres del projecte executius d’arranjament i millora de l’edifici de 
l’Amistat per part de l’empresa contractista METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L. 
 
Atès que en data 15 de juliol de 2022, el contractista aporta la certificació número 03, aprovada 

pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte tècnic  municipal  amb un import a 
abonar de 88.462,70  € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació de maig i juny de 2022.  

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 19/07/2022, 

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 favorable de la Intervenció imaq_009_20072022 de data 20/07/2022. 

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 dels fets i fonaments de dret exposats, i 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. 03 de les OBRES PROJECTE EXECUTIU D’ARRANJAMENT 
I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AMISTAT, per un import de 88.462,70 €, IVA inclòs, a càrrec del 
vigent pressupost municipal. 

Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i 
donar-ne trasllat al departament d’Intervenció. 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

 
4. PRP 2022/772 ACCEPTACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES DE LA SECRETARIA 

D’ESTAT D’IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, PEL 
DESENVOLUPAMENT DE NOVES O AMPLIADES COMPETÈNCIES RESERVADES A LES 

ENTITATS LOCALS EN EL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, PER 
A L’EXERCICI 2021. 

 
Vista la Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la 
Violència de Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves i ampliades 
competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, 

publicada al BOE 219 de 13 de setembre de 2021, a través de la qual s’assignen 14.738,00€ a 
Mollerussa. 
 

Els programes finançats amb càrrec a aquests fons disposen d’un període d’execució comprès 
entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022 i hauran de ser justificats abans del dia 30 de 
setembre de 2022. 
 

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de l’execució de 
les actuacions previstes, la Regidoria de règim intern; igualtat; atenció ciutadana i turisme 
proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides mitjançant Decret 
núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Acceptar les transferències rebudes en data 30 de novembre de 2021 del Ministerio de la 
Presidència, Relaciones con las Cortes e Igualdad per al desenvolupament de noves o ampliades 

competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per 
a l’exercici 2021 per import de 13.425,68€. 
 
Segon. Assabentar de la existència d’un romanent de l’exercici 2019 de 1.312,32€. 
 
Tercer. Donar trasllat a la Regidoria de règim intern; igualtat; atenció ciutadana i turisme i a 

l’àrea econòmica als efectes oportuns i per al compliment de les obligacions previstes a 
l’esmentada resolució.  
 

Quart. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament 

dels acords adoptats. 
 
5. PRP 2022/773 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 

1512. EXPEDIENT 2349-22-2022. 

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de la 

Regidoria de Seguretat Ciutadana, 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 S. LL., M. 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: 1512. 
Ubicació: CR Central UA7 036. 
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. 
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Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) 
i testimoni a la Policia Local. 
 

6. PRP 2022/766 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA DE JUNTES DEL CASAL SÈNIOR. 
PER PART DE LA COLLA DELS NASCUTS L’ANY 1945. EXPEDIENT 1599- 212-2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per C.R., J., en representació de la colla de 
Mollerussencs i Mollerussenques nascuts l’any 1945, en què demana poder disposar de la sala de 

juntes del Casal Sènior, cada 15 dies a partir del 28 de juliol de 2022, per dur a terme 
l’organització d’un dinar. 
 

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 la colla de Mollerussencs i Mollerussenques nascuts l’any 1945, l’ús de la 
sala de juntes del Casal Sènior, cada 15 dies a partir del 28 de juliol de 2022, de les 17:00 a les 
19:00 hores, 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 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: 
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 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. 

 
Condicions específiques:  

 Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. 

 Respectar aforament. Màxim 10 persones. 

 Fer entrada i sortida de forma esglaonada. 
 Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.  

 Tenir localitzada una farmaciola  
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.  

 Prohibit fumar 

 Aportar pòlissa i rebut RC 

 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut. 

 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-CoV-2. 

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. 
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Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 

competents als efectes oportuns. 

7. PRP 2022/767 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. 
SOL·LICITUD PER PODER MUNTAR UN PETIT EXHIBIDOR AMB INFORMACIÓ 
BÍBLICA. DEL 27 DE JULIOL AL 22 D’OCTUBRE DE 2022 . EXPEDIENT 1599-204-
2022. 

 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.B., C. en representació de Testimonis de 
Jehovà, en que sol·licita permís  per poder muntar a la Plaça Manuel Bertrand un petit exhibidor 
amb informació bíblica, els dimecres i dissabtes al matí, dijous o divendres a la tarda durant tres 
mesos.   
 

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 Testimonis de Jehovà a poder fer ús de l’espai públic de la Plaça Manuel 
Bertrand, els dimecres  situant-se davant la parada número 41 del mercat municipal, i dissabtes 
del dia 27 de juliol al 22 d’octubre de 2022 en horari de 10 a 12:00 hores,  per a l’activitat 
descrita. 

 
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
 

 Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

 Tenir localitzada una farmaciola. 

 En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament 

en cas de vent. 

 En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 

 Pòlissa i rebut RC en vigor 

 No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants. 

 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-CoV-2. 

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. 

8. PRP 2022/770 RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA (EXP.1484-31-
2022) 

 

Vista la sol·licitud presentada amb número de registre ENTRA-2022-6612, de 6 de maig, per la 
Sra. G.P., N., 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 1 de juliol de 2022. 
 
Atès que la Sra. G.P., N. gaudeix d’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/a fill/a menor de sis anys per acord de la Junta de Govern de 1 de setembre de 2017. 
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Atesa la normativa aplicable al respecte, la Junta de Govern per unanimitat dels membres 
presents ACORDA: 
 

Primer. Autoritzar la petició de la Sra. G.P., N. 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 1 de juliol de 2022. 
 
Segon. Posar en coneixement de la persona sol·licitant que la renúncia a aquest dret implicarà 
l’abandonament definitiu de la pretensió que es concreta en la reducció de la jornada per un fill o 

filla menor de sis anys i que ja no podrà exercir-se de nou. 
 
Tercer. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals oportuns i 

lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal perquè en tinguin 
constància.   
 
9. PRP 2022/779 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES. 

 
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 10.757,32€ € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  
 

INF. IMAQ_002 DATA 18/07/2022 RELACIÓ F/2022/456 EXP.  1657-661-2022 2.896,05 €  

INF. IMAQ_003 DATA 18/07/2022 RELACIÓ F/2022/456 EXP.  1657-661-2022 1.491,93 €  

INF. IMAQ_006 DATA 19/07/2022 RELACIÓ F/2022/460 EXP.  1657-665-2022 3.527,39 €  

INF. IMAQ_007 DATA 19/07/2022 RELACIÓ F/2022/461 EXP.  1657-666-2022 207,86 €  

INF. IMQ_005 DATA 19/07/2022 RELACIÓ F/2022/450 EXP.  1657-649-2022 1.895,10 €  

INF. IMQ_008 DATA 19/07/2022 RELACIÓ F/2022/460 EXP.  1657-665-2022 738,99 €  

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

 
Primer. Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  10.757,32 euros de les relacions 
de factures següents: 
  

F/2022/450   1.895,10 €  

F/2022/456   2.896,05 €  

F/2022/456   1.491,93 €  

F/2022/460   3.527,39 €  

F/2022/460   738,99 €  

F/2022/461   207,86 €  

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

 
10. PRP 2022/769 SOL·LICITUD D’E. S. L., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS 

NÍNXOL NÚM.  3.522 FILA 4ª , DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
S’examina la petició presentada per S. L., E., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris 
sobre el nínxol núm. 3.522 fila 4ª del Cementiri Municipal. 
 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a 
continuació es relaciona es trobava lliure 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 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 del nínxol objecte de concessió i imports dels drets, següents: 
 
Nínxol núm./fila. Titular/concessionari   Import Títol  

 
3.522   4ª S. L., E.    600,00 € 7,39 € 
  
Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el lliurament 

del títol acreditatiu. 
 
11. PRP 2022/776 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-39-2022 
 
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb núm. 
10022/2022, de data 14/07/2022, la Sra. G.P., S. 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. 

 

12. PRP 2022/762 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-29-2022 

 
Examinada la sol·licitud presentada per E.G., F. per a obtenir un duplicat de la 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, 
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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 el duplicat de la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb 

disminució següent: 
 
Titular: E.G., F. 

Núm. targeta:  25137-2015-00014-0680Z 
Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  4/2025 
 

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
13. PRP 2022/763 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-31-2022 
 
Examinada la sol·licitud presentada per T.M., M. 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: T.M., M. 
Núm. targeta:  25137-2022-00025-9434B 
Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  7/2027 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
14. 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 l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és urgent. 
 
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 el següent assumpte: 
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14.1.- PRP 2022/782 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES. 
 

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 89.782,70€ € 
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  
Vistos els informes d’intervenció:  

 
INF. IMAQ_009 DATA 20/07/2022 RELACIÓ F/2022/469 EXP.  1657-674-2022 88.462,70 €  

INF. IMAQ_012 DATA 20/07/2022 RELACIÓ F/2022/459 EXP.  1657-664-2022 1.320,00 €  
 

Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  89.782,70 euros de les relacions 
de factures següents: 
  

F/2022/459   1.320,00 €  

F/2022/469   88.462,70 €  

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

 
  
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta-vuit minuts, per Ordre del 
Sr. Alcalde  es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present  Acta que serà signada pel 

Sr. President juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe. 
 


