AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 19 d’agost 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, Sr. Marc Solsona Aixalà,
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló
Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, el regidor Sr. Pere Garrofé Cirés.
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
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 2021/681 LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ D’UNA FINCA URBANA SITUADA
ALCARRER ENRIC SUBIROS, 15-17 DE MOLLERUSSA PER G.F.Z EX: 2412-62021.

Antecedents
En data 28/06/2021, la Sra. G.F.Z. va presentar en aquest ajuntament la sol·licitud
d’agrupació i segregació de parecel.les al carrer Enric Subirós, 15-17-19 de Mollerussa.
Examinada la documentació presentada pels tècnics municipals, aquesta és informada
favorablement, per l’arquitecta municipal en data 12/08/2021.
Fonaments jurídics
De conformitat amb el que disposen els articles 187 i 191 i ss. del TRLUC (modificat per la
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), els
articles 17, 22 i 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la legalitat urbanística, i l’article 70.c del ROAS i de conformitat amb les
condicions generals d’edificació determinades pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Mollerussa.
El regidor de Planificació Estratègica i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer. Atorgar la següent llicència de segregació per a la parcel·lació de les següents
finques urbanes, en els següents termes:
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Expedient:
Titulars:
Ubicació:
Dades registrals:
Ref. cadastral:
Objecte:
Documents:

2416-6-2021
G.F.Z. i C.Z.R.
C. Mestre Enric Subirós, 15-17-19. 25230 Mollerussa
Finca núm. 6189, inscrita al Registre de la Propietat de Lleida num.
3, Tom 1724, Llibre 81, Foli 197.
Urbana 4203205CG2140S0001DW,
Urbana 4203206CG2140S 0001XW,
Urbana 4203207CG2140S0001IW.
parcel.lació d’una finca registral urbana.
Projecte d’agrupació i segregació de parcel.les, redactat per
l’arquitecta Alba Garrofé Dalfó, en data juny 2021.

FINCA MATRIU 6189:
URBANA: Porción de terreno, sita en MOLLERUSSA, calle MESTRE ENRIC SUBIROS, números
quince, diecisiete y diecinueve. Tiene una superficie de
mil doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados. LINDA: Frente, calle Mestre Enric
Subiros; derecha entrando, Promociones Urgell 2000, S.A.; Izquierda, Ajuntament de
Mollerussa; y Fondo, M.B., A.M. y M.G.D.”.
FINCA RESULTANT PARCEL.LA AURBANA: Porció de terreny, ubicada a Mollerussa, carrer Mestre Enric Subirós, núm.
15,17,19. Té una superficie de 624 metres quadrats. Limita: Nord, carrer Mestre Enric
Subirós; Sud, Avinguda Negrals núm. 14; Est, Ajuntament de Mollerussa i Oest, finca núm.
2755B (part segregada).
FINCA RESULTANT PARCEL.LA B URBANA: Porció de terreny, ubicad a Mollerussa, carrer Mestre Enric Subirós, núms. 16, 17
i 19. Té una superficie de 624 metres quadrats. Limita: Nord,
carrer Mestre Enric Subirós; Sud, Avinguda Negrals núms. 14 i 18; Est, finca núm. 2755
(resta de finca) i Oest, carrer Mestre Enric Subirós, núm. 21.
CONDICIONS:
-La finca registral número 2755, propietat de l’entitat Negrals S.A., de la qual procedeix per
segregació, té constituïda una servitud formalitzada davant el notari de Mollerussa Sr. Pedro
Soler Dorda, el 20.8.1986, que será predi sirvent, y a mé com a propietària de la finca núm.
5693 de Mollerussa, que serà predi dominant, als efectes de l’article 541 del Cc, en els
següents termes: "La pared que constituye el lindero izquierda entrando del edificio
existente sobre la finca 5693 tiene varias ventanas que dan al resto de la finca matriz.
Cuando se produzca la enajenación de cualquiera de las fincas quedará constituida la
siguiente servidumbre: Predios dominantes: El edificio existente en la porción segregada y
los elementos susceptibles de aprovechamiento independiente sitos en las plantas baja y las
dos alzadas. Predio sirviente: El resto de la finca matriz en la zona lindante con la pared en
que se hallan las ventanas. Objeto: luces y vistas. Superficie afectada en el predio sirviente:
Unos sesenta metros cuadrados, tres de fondo por veinte de largo, aproximadamente.".
-Caldrà realitzar la concordança entre el Registre de la Propietat i la realitat física i jurídica
extrarregistral amb la inscripció de la representació gràfica georreferenciada de la finca i la
seva coordinació amb el Cadastre (art. 198.1 de la Llei Hipotecària)
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Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per llicència urbanística per un import de 80,00 €.
Tercer. Notificar l’acord a les persones interessades per al seu coneixement i efectes
procedents.

3.

PRP2021/682 LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE SEGREGACIÓ DE LA FINCA
SITUADA AL CARRER CENTRAL UA7,DE MOLLERUSSA PER LL.B.G

Antecedents
En data 30/07/2021, la Sra. LL.B.G. va presentar en aquest ajuntament la sol·licitud de
segregació de parcel.les al carrer Central UA7 de Mollerussa.
Examinada la documentació presentada pels tècnics municipals, aquesta és informada
favorablement, per l’arquitecta municipal en data 11/08/2021.
Fonaments jurídics
De conformitat amb el que disposen els articles 187 i 191 i ss. del TRLUC (modificat per la
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), els
articles 17, 22 i 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la legalitat urbanística, i l’article 70.c del ROAS i de conformitat amb les
condicions generals d’edificació determinades pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Mollerussa.
El regidor de Planificació Estratègica i Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer. Atorgar la següent llicència de segregació per a la parcel·lació de les següents
finques urbanes, en els següents termes:
Expedient:
Titulars:
Ubicació:
Dades registrals:
Ref. cadastral:
Objecte:
Documents:

2412-5-2021
LL.B.G.
C. Central UA7. 25230 Mollerussa
Finca núm. 311, inscrita al Registre de la Propietat de Lleida num. 3,
Tom 2728, Llibre 266, Foli 128.
Urbana 49023B2CG2140S0001OW,
Urbana 4902387CG2140S0001KW.
parcel.lació d’una finca registral urbana.
Projecte de segregació de parcel.les urbanes, redactat per
l’arquitecte Oriol Roselló Viñas, en data 30 de juliol de 2021.

FINCA MATRIU 311:
URBANA: Porción de terreno sita en MOLLERUSSA, en la calle CENTRAL UA7. De superfície,
después de varias segregaciones, mil trescientos sesenta y un metros con seis decímetros
cuadrados. LINDA: al frente, Norte, con la calle de su situación; a la derecha entrando,
oeste, con la calle Camino de Arbeca; a la izquierda, este, con la porción segregada parcel·la
18-20; y al fondo, sur, S.P.D.”.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segons cadastre, la finca s’identifica amb la referència 49023B2CG2140S0001OW i la
referència 4902387CG2140S0001KW i consten de 167,6 i de 1.194 m2 respectivament.
FINCA RESULTANT PARCEL.LA 16URBANA: Peça de terra, situada al terme municipal de Mollerussa, cabuda CENT SEIXANTASET metres quadrats I SEIXANTA centímetres quadrats (167,6 m2). Llinda: a Oest, amb
finca unitat objecte de segregació parcel.la 10-12-14; a Nord, Carrer Central UA7; a Est,
finca unitat segregada Parcel.la 18-20a; a Sud, sòl urbanitzable camí d’Arbeca, número 15B.
Disposa de referència cadastral pròpia: 49023B2CG2140S0001OW.
FINCA RESULTANT PARCEL.LA 10-12-14URBANA: Peça de terra, situada al terme municipal de Mollerussa, cabuda QUATRE-CENTS
VUITANT-TRES metres quadrats (483,00 m2). Llinda: al Sud-Oest, amb finca de la unitat
segregada parcel.la 8; a Nord-Oest, carrer Central UA7; a Nord-Est, finca unitat segregada
parcel.la 16; a Sud-Est, sòl urbanitzable camí d’Arbeca, número 15B.
Forma part de la referència cadastral: 4902387CG2140S0001KW.
FINCA RESULTANT MATRIUURBANA: Peça de terra, situada al terme municipal de Mollerussa, cabuda SET-CENTS
ONZE metres quadrats i QUARANTA-UN centímetres quadrats (710,41 m2). Llinda: a Sud,
amb S.P.D.; a Nord, Carrer Central UA7; a Est, finca unitat segregada en darrer terme
parcel.la 16; a Oest: Camí d’Arbeca.
Forma part de la referència cadastral: 4902387CG2140S0001KW
CONDICIONS:
-Caldrà realitzar la concordança entre el Registre de la Propietat i la realitat física i jurídica
extrarregistral amb la inscripció de la representació gràfica georreferenciada de la finca i la
seva coordinació amb el Cadastre (art. 198.1 de la Llei Hipotecària)
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per llicència urbanística per un import de 80,00 €.
Tercer. Notificar l’acord a les persones interessades per al seu coneixement i efectes
procedents.
4.

PRP 2021/688 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:
***************************************************
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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:

2410/110/2021
T.R., M.
OBERTURA DE PORTA EN FINESTRA D’ACCÉS DEL PÀRQUING
AL JARDÍ
1.790,00 €
CARRER TONI CASTELLSEGUER ,7
3904803CG2130S0004RQ

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

2410/114/2021
LL., A.M.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
5.940,01 €
C/ POAL, 22
4108611CG2140N000BJ

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

2410/120/2021
B.B., O.D.
ARRANJAMENT DE BANYS
4.125,00 €
CARRER SANT JORDI 21, 1 A
4805402CG2140N0005YZ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
118Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410/123/2021
C.R., M.N.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
6.632,00 €
CARRER MOSSÈN CANTONS, 69
4615308CG2141N0001AA

***********************************************************
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
315,74€.
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5.

PRP 2021/678 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT
TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM. 2544-22-2021. DESCRIPCIÓ: PEIXATERIAVERDULERIA. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA GENERALITAT, 5, LOCAL 5.

En data 14 de juliol de 2021 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a peixateria-verduleria a l’avinguda de la Generalitat, 5,
local 5.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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 Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-22-2021
Titular: E., N.
Denominació: peixateria-verduleria
Emplaçament: Av. de la Generalitat, 5, local 5
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Determinacions de l’activitat:
-

6.

Superfície construïda total de l’establiment de 107,07 m2 i superfície útil de 98,07
m2.
Inscripció al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries i compliment de les
condicions higiènic sanitàries d’aplicació.
PRP 2021/679 COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT AMB CERTIFICAT
TÈCNIC. EXPEDIENT NÚM. 2544-23-2021. DESCRIPCIÓ: TRACTAMENTS DE
BELLESA. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA PAU, 13, LOCAL 1.

En data 14 de juliol de 2021 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a tractaments de bellesa a l’avinguda de la Pau, 13,
local 1
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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 Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-23-2021
Titular: K., M.
Denominació: tractaments de bellesa
Emplaçament: Av. de la Pau, 13, local 1
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Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Determinacions de l’activitat:
7.

Superfície construïda total de l’establiment de 60,6 m2 i superfície útil de 52,03 m2.
PRP 2021/689 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR MÚSICA AMBIENT AMB DJ’S A LA TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT
UBICAT A LA PL. MANUEL BERTRAND NÚM. 14 EL DIA 27 D’AGOST DE 2021.

Vista la petició presentada pel Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient amb DJ’s a la terrassa del seu establiment
ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.30h fins a les 23.30h, el dia 27 d’agost de
2021.
També demana poder disposar d’una gàbia de cadires i 6 taules.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 18.08.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient amb DJ’s a la terrassa del seu establiment
ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.30h fins a les 23.30h, el dia 27 d’agost de
2021.
S’acorda també de facilitar el següent material: una gàbia de cadires i 6 taules.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS








COVID 19. S’adjunta protocol per a Restauració i protocol per sector d’arts
escèniques i musicals.
Complir la RESOLUCIÓ SLT/2640/2021, d’11 d’agost per la qual s'adopten mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (Taules no convivents màxim 10
persones, distància entre taules 1,5 metres, prohibit ball, l’acte se celebrarà estants
els clients assentats). S’HAURÀ DE COMPLIR LA FUTURA NORMATIVA QUE
ESTIGUI EN VIGOR EL DIA DE L’ACTIVITAT.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de
l’Ajuntament. Els articles que afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18.
Activitat inclosa al 112/2010.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
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Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.
Aforament segons llicència de terrassa exterior.
Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)
S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones
d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

8.

PRP 2021/674 SOL·LICITUD DE MFF DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per F.F., M. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor José Fuentes Fernández.
ANTECEDENTS:
En data 17 de març de 2021 va morir el senyor José Fuentes Fernández.
En data 5 d’agost de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 17 de març de 2022.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a F.F., M. per a la presentació de la declaració
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”.
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Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.

9.

PRP 2021/ 675 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/1338

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/1338, de
30/07/2021, 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 2021/1338, de 30/07/2021:
“DECRET D´ALCALDIA
Assumpte: Aprovació despeses.
Atès l’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de
la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de
despesa legalment adquirits.
Atès que de conformitat amb la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici
2021 de l’Ajuntament de Mollerussa, correspon a l’alcalde autoritzar, entre altres, les
despeses derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10% dels recursos ordinaris.
Vist l´informe proposta de la tècnic sobreestant i el Regidor d´Atenció Externa.
Vist l´informe d´intervenció núm.Iaq_029/2021 del 29/07/2021

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 Catalunya,
DISPOSA:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació de la despesa inclosa dins la relació
F_2021_390 i per import de 300€ amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es
relacionen als documents adjunts.
Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.

10.

PRP 2021/676 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES 2021/1356

Es dona compte a la Junta de Govern del Decret de l’Alcaldia número 2021/1356, de
06/08/2021, relatiu a aprovació despeses.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer. Donar-se per assabentat el Decret de l’Alcaldia número 2021/1356, de 06/08/2021:
“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.471 DATA 05/08/2021

EXP. 1657-626-2021

INF.472 DATA 05/08/2021

EXP. 1657-628-2021

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 les següents despeses per
import total de 30.231,90:
RELACIÓ F/2021/459

29.951,90 €

RELACIÓ F/2021/460

280,00 €

amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es relacionen als documents adjunts.
Segon.- Comunicar-ho als serveis econòmics de l’Ajuntament.

11.

PRP 2021/ 677 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-31-2021

Examinada la sol·licitud presentada per S.M., A. 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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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: S.M., A.
Núm. targeta: 25137-2021-00028-7627D
Modalitat: Titular conductor
Data de caducitat: 3/2026
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

12.

PRP 2021/680 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-32-2021

Examinada la sol·licitud presentada per V.B., J.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: V.B., J.M.
Núm. targeta: 25137-2021-00029-0901L
Modalitat: Titular conductor

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Data de caducitat: 9/2023
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
13. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.No se’n presenta cap.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta 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, la Secretària acctal., que en dono fe.

