AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i deu minuts del dia 2 de juliol de 2020. 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 i amb
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència el Sr. Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
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 2020/503 LLICÈNCIES D’OBRES.

Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient, la
Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme l’expedient
que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon. Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis
existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no
relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les
mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de
dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es
modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades
restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en
aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
178,12€.
ANNEX I:
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Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

ICIO:

145/2020
CABAÑAS GALAN PILAR
AV. DE LA PAU, 49 4 3
ARRANJAMENT
DE TERRASSA
33,15
16,58
0,00
0,00
0,00
146/2020
ALDOMA VELASCO MARIA ASSUMPCIO
C/ LA CREU, 27
ARRANJAMENT
CANAL DE
COBERTA.
7,14
12,00
0,00
0,00
0,00

147/2020
MONFA NOGUES RAMON JUAN
C/ FERRER I BUSQUETS, 69
ARRANJAMENT
DE COBERTA.
19,00
12,00
0,00
0,00
0,00

148/2020
GATNAU TORRES ESTHER
C/ VILACLOSA, 15
CANAL
COBERTA,
ESCOPIDORS I
REVESTIMENTS
DE FAÇANA.
ARRANJAMENT
DE FAÇANA.
0,00
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
0,00
0,00
0,00

149/2020
PONS FELIP JAUME
C/ ACADÈMIA, 9
ARRANJAMENT
CLAVEGUERA
INTERIOR
EDIFICI.
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

150/2020
C.P CAMÍ PALAU, 11
CAMÍ PALAU, 11
ARRANJAMENT
DE CORNISA,
PATIS DE
LLUMS I
CANALS
COBERTA.
37,50
18,75
0,00
0,00
0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

PRP 2020/132 EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D’OBRES
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
FASE 1.

Antecedents de fet:
En la data 23/01/2020, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar el PROJECTE
MODIFICAT DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. FASE 1, redactat per tècnics
competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, en base a la Memòria descriptiva i
econòmica del PROJECTE MODIFICAT DE REFORMA O ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA – FAS 1A emesa per la Direcció facultativa.
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En la data 28/01/2020, ha estat posada a disposició la notificació de l’acord i atorgat el termini
d’audiència de tres dies hàbils a l’empresa contractista i al tècnic redactor del projecte, posantlos de manifest el projecte modificat conforme allò que estableix l’article 242.4 de la LCSP.
Transcorregut el termini atorgat, el qual va finalitzar el dia 31 de gener de 2020, no ha estat
formulada cap consideració al respecte ni manifestada oposició a l’expedient tramitat.
Fonaments de dret:
La proposta de modificació del contracte es pot qualificar de modificació legal no substancial
no prevista al Plec de clàusules administratives particualrs, conforme estableix l’art. 205.2
apartat c) de la LCSP.
Atès que es tracta d’un contracte d’obres, l’article 242 de la LCSP estableix que el procediment
a seguir per l’aprovació de la modificació del contracte requerirà que el director facultatiu de
l’obra que consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits legals,
sol.liciti a l’òrgan de contractació autorització per a iniciar el corresponent expedient, que se
substanciarà de la forma següent:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
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 la MODIFICACIÓ NÚMERO 1 del contracte que té per objecte l’execució
del PROJECTE DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. FASE 1, formalitzat
amb l’empresa BAX CONSTRUCTORA, SL amb càrrec al vigent pressupost municipal.
La modificació contractual, atès l’expedient tramitat, s’adjudica al contractista principal, BAX
CONSTRUCTORA, SL, en els termes següents:

Pressupost inicialment adjudicat: 333.588,95 € (IVA inclòs)

Pressupost de la modificació: 22.008,11 € (IVA inclòs)

Import total obra executada: 355.597,06 € (IVA inclòs)

Alteració del preu: 6,60 %
La resta del contracte formalitzat en la data 5 d’octubre de 2018, resta subsistent i amb plens
efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació pel present
expedient.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa contractista, requerint-la perquè en el termini de
quinze (15) dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació de l’acord de modificació,
concorri a la formalització de la modificació en document administratiu, i complementi
la garantia inicialment aportada per l’import de 909,42 % € equivalent al 5% del pressupost
de la modificació IVA exclòs, de conformitat amb allò establert als articles 203.3, 153 i 109.3
de la LCSP.
Tercer. Publicar un anunci de modificació del contracte al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa en el termini de màxim de cinc dies des de l’aprovació de la
mateixa, conforme allò que estableix l’art. 207.3 de la LCSP.
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Quart. Facultar al senyor alcalde per a signar tots els documents necessaris per al
desenvolupament d’aquest acord.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes
oportuns.”
4.

PRP 2020/202 EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D’OBRES
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (LOT 3).

Antecedents de fet:
En la data 6/02/2020, la Junta de Govern de l’Ajuntament va autoritzar l’expedient de
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (LOT 3), redactat per tècnics competents
per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, el qual pressupost d’execució per contracta
ascendeix a la quantia de 36.768,02€.
En la data 10/02/2020, es va posar a disposició la notificació de l’acord i atorgat el termini
d’audiència de tres dies hàbils a l’empresa contractista i al tècnic redactor del projecte, posantlos de manifest el projecte modificat conforme allò que estableix l’article 242.4 de la LCSP.
Transcorregut el termini atorgat, no ha estat formulada cap consideració al respecte ni
manifestada oposició a l’expedient tramitat.
Fonaments de dret:
La proposta de modificació del contracte es pot qualificar de modificació legal no prevista al
Plec de clàusules administratives particualrs, conforme estableix l’art. 205.2 de la LCSP.
Atès que es tracta d’un contracte d’obres, l’article 242 de la LCSP estableix que el procediment
a seguir per l’aprovació de la modificació del contracte requerirà que el director facultatiu de
l’obra que consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits legals,
sol.liciti a l’òrgan de contractació autorització per a iniciar el corresponent expedient, que se
substanciarà de la forma següent:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
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 la MODIFICACIÓ NÚMERO 1 del contracte que té per objecte l’execució
del PROJECTE D’IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU
INSTITUT DE MOLLERUSSA (LOT 3), formalitzat amb l’empresa VOLTES CONNECTA, SLU
amb càrrec al vigent pressupost municipal.
La modificació del projecte comportarà la modificació del contracte amb l’abast i quanties que
s’especifiquen en l’Informe de la Direcció facultativa, en els termes següents:
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Empresa adjudicatària: VOLTES CONNECTA, SLU






Tipus de modificació: Modificació legal prevista a l’art. 205.2 de la LCSP.
Pressupost inicialment adjudicat: 183.968,88 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació: 36.768,02 € (IVA inclòs)
Import total obra executada: 220.736,9 € (IVA inclòs)
Alteració del preu: 19,99 %

La resta del contracte formalitzat en la data 23 de maig de 2019, resta subsistent i amb plens
efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació pel present
expedient.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa contractista, requerint-la perquè en el termini de
quinze (15) dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació de l’acord de modificació,
concorri a la formalització de la modificació en document administratiu, i complementi
la garantia inicialment aportada per l’import de 1.519,34 % € equivalent al 5% del
pressupost de la modificació IVA exclòs, de conformitat amb allò establert als articles 203.3,
153 i 109.3 de la LCSP.
Tercer. Publicar un anunci de modificació del contracte al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa en el termini de màxim de cinc dies des de l’aprovació de la
mateixa, conforme allò que estableix l’art. 207.3 de la LCSP.
Quart. Facultar al senyor alcalde per a signar tots els documents necessaris per al
desenvolupament d’aquest acord.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents als efectes
oportuns.”
5.

PRP 2020/504 COMUNICACIÓ BAIXA EXERCICI ACTIVITATS (EXP.2575-132019 (2603/18)).

En data 26 de juny de 2020 la Sra. Ana Sofia Correia Da Silva comunica el cessament de
l’exercici d’activitats a l’establiment de l’Avinguda de la Pau, 20, local 1 i demana la baixa i
deixar sense efecte l’expedient d’obertura de l’establiment.
En data 1 d’agost de 2019, la Junta de Govern va donar la conformitat a l’exercici de l’activitat
al local esmentat per a un bar restaurant.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Donar de baixa i deixar sense efecte l’expedient de comunicació d’inici d’activitat en
data 19 de juny de 2020, següent:
Número: 2575-13-2019 (2603/18)
Titular: Ana Sofia CORREIA DA SILVA
Denominació: bar restaurant
Emplaçament: Avinguda de la Pau, 20, local 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Tercer. Donar trasllat als serveis de recaptació als efectes oportuns.
6.

PRP 2020/501 AUTORITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CAMP DE
TREBALL LOCAL “MILLOREM LA VILACLOSA”.

Es dona compte a la Junta de Govern que la Regidoria de joventut de l’Ajuntament i a través
de la cooperativa Quàlia, realitzarà el primer CAMP DE TREBALL LOCAL a la ciutat que preveu
accions de millora, sanejament i pintura, del carrer Vilaclosa. Aquest camp de treball local,
acollirà durant 15 dies (entre el 6 i el 17 de juliol i entre setmana) un màxim de 18 joves
preferentment de Mollerussa.
El monitoratge i el projecte pedagògic anirà a càrrec de la cooperativa especialitzada en lleure
Quàlia.
Un camp de treball local és una experiència de voluntariat on els joves ofereixen el seu
temps per donar suport en una comunitat local en concret, fent un treball de tipologia
molt diversa (social, mediambiental, cultural, educatiu, patrimonial, arqueològic etc...).
És un espai de decisió i de participació on els joves treballen la cohesió de grup i el
sentiment de pertinença a la comunitat. En definitiva, un camp local ajuda al jove a
sentir-se part important del territori i comunitat on viu, i el fa partícip dels processos de
millora d’aquest des d’una vessant social, crítica i transformadora. El principal
objectiu que perseguim en la realització d’aquest camp de treball és el de realitzar un
espai de trobada entre joves i ciutadania, posant en valor el potencial que tenen els joves
en la comunitat i fent visible que tenen un paper rellevant per transformar i realitzar
accions de canvi.
La feina tècnica es realitzarà concretament al carrer Vilaclosa, aquest carrer es troba
actualment en una fase de degradació important, ja que al llarg del seu recorregut s’hi troben
pintades i grafittis sense cap objectiu concret ni cap valor artístic. La majoria de les pintades
són considerades com a petits actes vandàlics.
Per tant, la feina tècnica que desenvoluparan els joves dins el camp de treball serà la de
dignificar aquest carrer del centre de la ciutat, durant els quinze dies tindran l’objectiu de
sanejar, netejar i pintar les façanes que ens permetin els seus propietaris, per tal que el carrer
mostri una bona imatge, es tractaria doncs de realitzar una conservació positiva del casc antic
del municipi. No es descarta poder realitzar algun dibuix - grafitti, sempre amb autorització
dels propietaris, amb motius culturals i patrimonials de la ciutat posant en valor la cultura
popular de la ciutat.
Un element que es vol destacar mentre duri el camp serà el de la visualització de la feina que
els i les joves realitzaran, posant en valor la gran tasca que estan fent dins la comunitat sense
deixar de banda el veïnat.
Bàsicament la feina consistirà en:



La recuperació de la part baixa, uns tres metres d’alçada, de la pintura aplicada als
revestiments de les façanes, les quals presenten actualment un notable grau de
degradació i deixadesa.
Neteja dels grafits.

Vist els informes dels SSTT municipals en data 12 de juny i de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Lleida en data 26 de juny de 2020.
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Entenent, doncs, la seva procedència i a proposta de la Regidoria de Joventut, la Junta de
Govern, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització i execució del CAMP DE TREBALL LOCAL denominat
“MILLOREM LA VILACLOSA”, que preveu accions de millora del carrer Vilaclosa. Aquest camp
de treball acolliria, durant 15 dies (entre el 6 i el 17 de juliol entre setmana) un màxim de 18
joves i d’edats compreses entre el 12 i els 17 anys.
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa i la cooperativa de lleure Quàlia assumiran els
compromisos següents:


Àrea de Joventut de Mollerussa:
- Realitzar el projecte tècnic del camp de treball, amb els objectius tècnics a
desenvolupar, història de l’espai, objectius a assolir.
Accés a les piscines municipals.
Acompanyament en tot el procés de coordinació amb les entitats.
Coordinació i suport amb la cooperativa Quàlia en tot el procés de creació
i d’execució del camp.
Aportar els materials i les eines necessàries per a la realització de les
tasques tècniques previstes. Alhora assumirà totes aquestes despeses
tècniques derivades de les tasques.



Cooperativa de lleure Quàlia:
Dur a terme el camp de treball i coordinar-ne la tasca organitzativa i
pedagògica.
Assumir la contractació i formació dels educadors/es que portaran a terme
el camp.
Contractar una assegurança de responsabilitat civil obligatòria per
desenvolupar aquesta activitat.
Responsabilitzar-se legalment de l’activitat.
Garantir que l’acció d’aprenentatge i servei és de qualitat per als /les
participants.
Responsabilitzar-se de la part tècnica del projecte, dirigint i supervisant
perquè els objectius fixats es duguin a terme correctament. Aportar un
responsable tècnic de l’activitat que, haurà d’estar present durant les
hores de realització de les tasques.

Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Joventut, responsable del
seguiment del conveni i de les accions que de forma conjunta o en col·laboració amb les altres
entitats signatàries, es despleguin. Així mateix, es delega expressament a la Regidoria de
Joventut, en allò que sigui necessari, les funcions inherents a la gestió de l’activitat, que li
corresponguin en el marc del conveni, i per tant, gaudirà de la facultat de dictar actes
necessaris, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de
Govern.
7.

PRP 2020/506 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT
NÚM: 1538-13-2020

Vist l’escrit presentat per la Sr. GARROFÉ PASTORET, Xavier, en el que exposa que la
Universitat Oberta de Catalunya, ha organitzat el Màster Universitari en Direcció i Gestió de
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Recursos Humans. El dia 21 d’octubre de 2020 s’inicia el 1r semestre i les classes es fan online i fora de l’horari de treball, per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada
sol·licitud manifesta les despeses previstes.
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, tan 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 l'interessat i obtingui el vist-i-plau del regidor responsable de l'àrea en
que 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 presencia 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.
Examinada la proposta de la Regidora/Àrea/Servei RECURSOS HUMANS; considerant llur
procedència i vist l’informe d’Intervenció de consignació pressupostària, es proposa a la Junta
de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar al Sr. GARROFÉ PASTORET, Xavier, la realització Màster Universitari en
Direcció i Gestió de Recursos Humans On-line.
Segon. Comunicar el present acord a l’interessat i als serveis d’Intervenció.
8.

PRP 2020/507 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 7/2020

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 7/2020, que inclou 25 expedients i que importa la
quantitat 10.312,22 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

9.

PRP 2020/508 RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 10, 11, 15, 17, 20/2020

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 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 16.863,47€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció 52, 53, 54, 55, 56/2020.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 10, 11, 15, 17, 20/2020, per import global de
16.863,47.
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
10.

PRP 2020/509 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 3/2020

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 3/2020, que inclou 4 expedients i que importa la
quantitat 1.112,75 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer. Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
11.

PRP 2020/505 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-17-2020

Vist l’expedient tramitat per DOLORES FALIP MANZANO amb DNI 40679673X per 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: DOLORES FALIP MANZANO
DNI: 40679673X
Núm. targeta: 25137-2020-0015-9673X

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 6/2025
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
12.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No hi va haver assumptes d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i quaranta-set 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, que en dono fe.

