AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 8 d’abril de 2021. A
la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’Alcalde, 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.
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 2021/254 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:

2436-249-2020
S.B., N.
REPARACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE MALMÈS PER LA
VENADA
200,00 €
C. FERRER I BUSQUETS, 5
NO CONSTA

B)Expedient:

2436-73-2021
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Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

S.R., J.
HABITATGE UNIFAMILIAR
278.900,00 €
CARRER CENTAL UA7
49023A6CG2140S0001TW

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

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

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/13/2021
F.B., M. del C.
FORMACIÓ PAVIMENT DE LA RAMPA D’ACCÉS PARKING I
ARREBOSSAR PARETS MALMESES
1.225,00 €
CARRER BELIANES, 1.
NO CONSTA

2410/14/2021
CAMINSTAL, S.L
REALITZACIÓ DE FORAT A LA VORERA/CARRER DE
DIÀMETRE 80 CM PER LA COL·LOCACIÓ DE “TALLO” PER
INSTAL·LACIÓ DE GAS
150,00 €
PLAÇA MANUEL BERTRAN, 18
4509803CG2140N

***********************************************************
Tercer.- 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.
Quart.- 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
8.446,25€.
3.

PRP PRP 255/2021. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A L’ADEQUACIÓ
DE DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES DE LA PISCINA COBERTA DE
MOLLERUSSA.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vist el Projecte per a l’adequació de deficiències tècniques i energètiques de la piscina
coberta de Mollerussa, el qual ha estat redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta
que ascendeix a la quantia de 266.999,88 euros IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix, i l’art. 24 del ROAS, i si escau, també la documentació addicional
que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE PER A L’ADEQUACIÓ DE DEFICIÈNCIES
TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES DE LA PISCINA COBERTA DE MOLLERUSSA, redactat per
tècnics competents a amb un pressupost d’execució per contracta per import de 266.999,88
euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al tauler municipal,
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
4.

PRP 2021/248 SOL·LICITUD DE CANVI D’UBICACIÓ DE LA PLACA DE GUAL
PERMANENT NÚMERO 1315 DEL C/SANT ANTONI, 10 AL C/SANT ANTONI, 01.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable
de la Policia Local la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret
de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat
Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a S.M., M.T., el canvi d’ubicació de la placa de gual permanent emparada
en la Llicència Municipal núm. 1315, del c/Sant Antoni, 10 al c/Sant Antoni, 01.
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Segon. El titular haurà de pintar la vorada de l’accés corresponent a la nova ubicació en
color groc i esborrar la pintura groga de la vorada del c/ Sant Antoni, 10.
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari.
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.

5.

PRP 2021/251 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1475. EXPEDIENT 2349-15-2021.

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, amb l’astenció del Sr. Pere
Garrofé Cirés, el qual acredita interés particular i amb els vots favorables de la resta dels
assistents ACORDA:
Primer. – Concedir a Cal Belo, SL 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: 1475.

Ubicació: Carrer Ponent, 1.

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

6.

PRP 2021/253 RELACIÓ SOL·LICITUDS DE REVISIÓ DE LIQUIDACIONS
D’INGRÉS DIRECTE (LID) 2/2021

Vista la relació núm. 2/2021 de sol·licituds de revisió de liquidacions d’ingrés directe,
presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 3 expedients i que
importa la quantitat de 11.980,31 €.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 02/2021.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
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Tercer.- Desestimar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 02/2021.
Quart.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Cinquè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

7.

PRP 2021/258 RELACIÓ REVISIÓ DE TAXES OAGRTL 2/2021

Vista la relació núm. 2/2021, de revisió de taxes quina recaptació està delegada a l’OAGRTL
de la Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació i que inclou
7 expedients.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la desestimació de l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en
els expedients inclosos en la relació número 2/2021.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte de revisió, nova liquidació si així
procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
8.

PRP 2021/259 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 4/2021

Vista la relació núm. 4/2021 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 17 expedients i
que importa la quantitat de 947,18 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 4/2021, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva.
Segon.- Aprovar la desestimació de la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 4/2021.
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Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
9.

PRP 2021/261 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/561

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/561, de
29/03/2021, 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 2021/561, de 29/03/2021:
“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.
Vistos els informes d´intervenció:
INF.058 DATA 04/03/2021

EXP. 1657-230-2021

RELACIÓ F/148/2021

INF.078 DATA

18/03/2021

EXP. 1657-275-2021

RELACIÓ F/183/2021

INF.078 DATA

18/03/2021

EXP. 1657-276-2021

RELACIÓ F/184/2021

INF.082 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-180-2021

RELACIÓ F/012/2021

INF.083 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-178-2021

RELACIÓ F/009/2021

INF.084 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-182-2021

RELACIÓ F/016/2021

INF.085 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-183-2021

RELACIÓ F/017/2021

INF.086 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-184-2021

RELACIÓ F/018/2021

INF.087 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-132-2021

RELACIÓ F/065/2021

INF.088 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-122-2021

RELACIÓ F/066/2021

INF.089 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-135-2021

RELACIÓ F/071/2021
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INF.090 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-232-2021

RELACIÓ F/152/2021

INF.092 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-140-2021

RELACIÓ F/075/2021

INF.093 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-142-2021

RELACIÓ F/078/2021

INF.094 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-165-2021

RELACIÓ F/100/2021

INF.095 DATA

25/03/2021

EXP. 1657-258-2021

RELACIÓ F/158/2021

INF.097 DATA

26/03/2021

EXP. 1657-093-2021

RELACIÓ F/100/2021

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 les obligacions de despeses corresponent a les
següents relacions de factures:
RELACIÓ F/184/2021

932,67 €

amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es relacionen als documents adjunts.
Segon.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a les següents relacions de
factures:
RELACIÓ F/009/2021

83,49 €

RELACIÓ F/012/2021

104,06 €

RELACIÓ F/016/2021

21,78 €

RELACIÓ F/017/2021

135,52 €

RELACIÓ F/018/2021

52,03 €

RELACIÓ F/051/2021

4.480,00 €

RELACIÓ F/065/2021

651,49 €

RELACIÓ F/066/2021

1.936,00 €

RELACIÓ F/071/2021

10.621,42 €

RELACIÓ F/075/2021

937,72 €

RELACIÓ F/078/2021

723,58 €

RELACIÓ F/100/2021

349,00 €
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RELACIÓ F/148/2021

50.349,89 €

RELACIÓ F/152/2021

2.324,41 €

RELACIÓ F/158/2021

3.786,58 €

RELACIÓ F/163/2021

592,00 €

RELACIÓ F/183/2021

3.965,90 €

amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es relacionen als documents adjunts.
Tercer.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.
Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la
signatura electrònica.”
10.

PRP 2021/262 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/212

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/212, de
25/02/2021, relatiu a aprovació despeses i ordenació de pagament.
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 2021/212, de 25/02/2021:
“DECRET D´ALCALDIA

Assumpte: Aprovació de despesa i ordenació de pagament
Es proposa l’aprovació de la despesa de la relació F_2021_55
1657-98-2021.

inclosa dins l´expedient

Es proposa també el pagament d´aquesta despesa.

Vist l´informe-proposta del tècnic de RRHH i la Regidora de Règim Intern
Vist l´informe d´intervenció núm. 46/2021.

Aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats atribuïdes per la legislació vigent i d’acord
amb allò previst a la base 18,19 i 32 de les d´execució del Pressupost del 2020

DISPOSO:
-Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa inclosa en la relació
F_2021_55 per import de 250€ de la que ja existeix retenció de crèdit.
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-Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l´obligació de la despesa inclosa en la relació
F_2021_55 per import de 500€.
-Tercer.- Ordenar el pagament de la despesa per import de 750€.
-Quart.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.
Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la
signatura electrònica.”
11.

PRP 2021/263 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/112

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/112, de
07/02/2021, relatiu a aprovació despeses i ordenació de pagament.
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 2021/112, de 07/02/2021:
“DECRET D´ALCALDIA
Assumpte: Aprovació despeses i ordenació de pagament
Es proposa l’aprovació de varies factures de A.B., E. per import total de 14.999,99€ i
posteriorment el seu pagament.
Vist l´informe-proposta de l´àrea corresponent.
Vist l´informe d´intervenció núm. 20/2021.
Aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats atribuïdes per la legislació vigent i
d’acord amb allò previst a la base 18,19 i 32 de les d´execució del Pressupost del 2020
DISPOSO:
-Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l´obligació de les següents despeses per import
de 14.999,99€:
A.B., E. fra. 220/001 de 20.03.2020 Mobile Week Mollerussa per import de 4.132,15€.
A.B., E. fra.2020/002 de 11.11.2020 Assist. Tècnica àmbit Smart 2020 de 10.867,84€
-Segon.- Ordenar el pagament de la despesa anterior
-Tercer.-Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.
Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la
signatura electrònica.”
12.

PRP 2021/264 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/559
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Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/559, de
29/03/2021, 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 2021/559, de 29/03/2021:
“DECRET D´ALCALDIA
Assumpte: Aprovació depeses
Es proposa l´aprovació
de la factura de Jarditec Serv. Enginyeria del Paisatge,s.l. en
concepte de serveis prestats de direcció i inspecció dels treballs de manteniment de parcs i
jardins del mes de gener per import de 1.350€ inclosa en la relació F_2020_119
i que
consta a l’expedient 1657-198-2021.
DISPOSO:
-Primer.-Reconèixer l’obligació corresponent a la
import de 1.350€.

despesa de la relació F_2021_119 per

-Segon.-Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.
Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la
signatura electrònica.”

13.

PRP 2021/265 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/566

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/566, de
29/03/2021, 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 2021/566, de 29/03/2021:
“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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vist l’informe d´intervenció 101 de data 29 de març 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.- Reconèixer les obligacions de despeses corresponents a la relació F/2021/188 de
data 26 de març de 2021 i per import total de 14.366,38 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que es relacionen als documents adjunts.
Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.

Ho mana i signa l’Alcalde amb el vistiplau del secretari, a Mollerussa i a la data de la signatura
electrònica. “
14.

PRP 2021/250 TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-14-2021

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2021-4030, de data 30 de març de 2021, el Sr. M.F., M. 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.
15.

PRP 2021/260 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’HABITATGE CEDIT PER
CAIXABANK PEL SEU LLOGUER SOCIAL SEGONS PROTOCOL D’OCUPACIONS.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Es dona compte a la Junta de Govern que vist el conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Mollerussa, CaixaBank, S.A. i BuildingCenter, S.A.U, en data 16 de
desembre de 2019.
Tenint en compte que l’objecte del conveni és establir un marc de col·laboració entre les
parts en relació al parc titularitat de BuildingCenter situats a Mollerussa a l’efecte de
fomentar el lloguer d’habitatges a favor de persones en risc d’exclusió social i/o risc
imminent de pèrdua d’habitatge.
Atès que l’entitat financera cedeix en usdefruit a l’Ajuntament de Mollerussa dos habitatges
enumerats en l’annex del citat conveni i un d’ells es troba habitat, en virtut del conveni
d’usdefruit signat a Mollerussa en data 28 de gener de 2021.
Vista la situació de la família que ocupa de manera irregular l’habitatge ubicat al Passeig La
Salle, 14 baixos 8 de Mollerussa. Vista la seva voluntat de regularitzar la situació
habitacional i l’interès de signar un contracte de lloguer assequible. Un cop valorats els seus
recursos econòmics i la seva voluntat de revertir la situació d’ocupabilitat segons protocol
d’ocupacions.
Atès el que s’ha exposat i atesos l’informe favorable lliurat per l’àrea i l’acord de la comissió
de valoració de la modalitat d’habitatges per unitats de convivència segons protocol
d’ocupacions, a proposta de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància,
la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar la signatura del contracte de cessió d’ús de de caràcter temporal a nom de
L., F-R. i L., M-M., amb NIE xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, respectivament per una renda de 150€
mensuals i un termini màxim de tres anys.
Segon. Notificar als interessats els acords presos.
Tercer. Comunicar a BuildingCenter l’acord d’adjudicació.
Quart. Comunicar al serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns.
Cinquè. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del contracte i documents que se’n derivin.
16.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

No se’n presenta cap.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre del Sr. Alcalde es
dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr.
President juntament amb mi, el ViceSecretari, que en dono fe.

