AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quaranta-quatre minuts del dia 21 d’abril
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 la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

PRP 2022/392 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.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-22-2022
M.P., A.
PROJECTE BÀSIC PER N HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES EN PLANTA BAIXA
183.865,75 €
CARRER CENTRAL UA7 28-30
49023A8CG2140S0001MW

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2436-25-2022
R.B., S.
REHABILITACIÓ D’UN LOCAL EN PLANTA BAIXA PER A
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Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

CENTRE D’OPTOMETRIA
84.123,53 €
AV. GENERALITAT, 18
4911819CG2141S0001DL

***************************************************
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:

2410-247-2021
E.LL., J.M.
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
5.114,74 €
Carrer BARBENS, 3
3998707CG2039N0001MM

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

2410-69-2022
C.B., A.
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
5.710,32 €
PS. DE LA SARDANA, 16
5306214CG2150N0001KZ

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

3043-11-2022
NEDGIA CATALUNYA, SA
OBERTURA DE DOS CATES
6.850,00 €
CAMÍ PALAU S/N (ENFRONT NUFRI)
NO CONSTA

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

3043-15-2022
CP GRUP LA FORESTAL D’URGELL, BLOC A
REPARACIÓ CONNECIÓ D’ESCOMESA DE CLAVEGUERA
774,40 €
C/ LA FLORIDA 14 (GRUP LA FORESTAL D’URGELL BOC A)
NO CONSTA

***********************************************************
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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
8.403,24€.
3.

PRP 2022/356 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RETIRADA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (GRUA MUNICIPAL). ANUALITATS 2022-2025

Antecedents de fet:
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 24/02/2022, es va autoritzar
l’expedient de contractació del SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.
EXP. 1403-384-2021, pel procediment obert simplificat abreujat i la tramitació
administrativa ordinària. Així mateix, per mitjà del mateix acord, es van aprovar el Plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que regeixen l’expedient de
contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 10 dies hàbils
perquè els licitadors presentessin les seves propostes. Durant el termini establert, es va
presentar únicament la següent oferta segons consta a l’eina de presentació telemàtica:

Empresa

Registre d’entrada

Data d’entrada

GRUES BESSMO, SL

ENTRA-2022-4342

18/03/2022

Hora d’entrada
13:32 h

III. Efectuada l’obertura dels arxius electrònics i qualificada la documentació administrativa
pels serveis municipals competents, es constata que l’Annex 1 està vàlidament signat i que
conté una declaració comprensiva del compliment de tots els requisits previs exigits per
contractar amb l’administració pública, per la qual cosa la mateixa s’admet. En relació a
l’oferta econòmica presentada, també es constata que la mateixa s’adequa als requisits
establerts al PCAP i PPT, no apreciant-se temeritat per aplicació d’allò establert a l’art. 85.1
del RGLCAP, per la qual cosa la es considera vàlida. En conseqüència, es procedeix a
sol·licitar a l’empresa la presentació de la documentació acreditativa de la personalitat
jurídica i de la capacitat d’obrar.
IV. En la data 8/04/2022 (ENTRA 2022-5414), té entrada a la Plataforma de contractació
pública la documentació requerida. Qualificada la documentació pels serveis municipals
competents, es considera que l’empresa justifica adequadament complir amb els requisits
legals per a contractar conforme disposa l’art. 140 de la LCSP.
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V. En la data 11/04/2022 s’ha emès informe-proposta favorable per part de la TAG Cap de
l’àrea jurídica de la unitat de contractació.
VI. En la data 13/04/2022 s’ha emès l’informe favorable núm. 426 de l’òrgan interventor.
En virtut dels fets exposats i d’acord amb allò establert a la clàusula 30 del Plec de clàusules
administratives particulars, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades per Decret de
l’alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la regidoria de contractació,
per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE RETIRADA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. EXP. 1403-384-2021, a favor de l’empresa licitadora
GRUES BESSMO, SL, en els termes següents:
1. Preu del contracte: 9.752,60 euros/anual IVA inclòs.
2. Termini d’execució: 3 anys.
3. Pròrroga: el contracte és susceptible de pròrroga per 1 any més fins a un màxim de 4
anys.
4. Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries:
Anualitat 2022: 01.05.2022-31.12.2022

6.501,73 euros

Anualitat 2023: 01.01.2023-31.12.2023

9.752,60 euros

Anualitat 2024: 01.01.2024-05.12.2024

9.752,60 euros

Anualitat 2025: 01.01.2025-05.12.2025

9.752,60 euros

Anualitat 2026: 01.01.2026-30.04.2026

3.250,87 euros

D’acord amb allò establert a la Disposició addicional 33a de la LCSP, atès que es tracta d’un
contracte en virtut del qual l’empresari s’obliga a executar un servei de forma successiva i
per preus unitaris, el preu del contracte es troba condicionat a la quantitat de serveis que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que li siguin requerits sense que
l’Ajuntament resti obligat a exhaurir-lo.
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària mitjançant notificació
electrònica, i publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament, dins del termini de quinze
dies.
Tercer. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant signatura
d’acceptació per part de l’empresa adjudicatària de l’acord d’adjudicació per la qual cosa es
requerirà a la mateixa per tal de que tingui lloc en el termini de 3 dies naturals a comptar
des de la data de la seva notificació.
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Quart. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents
documents administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu
perfeccionament, al Perfil del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò
establert a l’article 154.1 de la LCSP”.
4.

PRP 2022/395 PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE MANTENIMENT
I ACTUALITZACIÓ DE DIVERS PROGRAMARI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

Antecedents:
I. Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, es va iniciar
l’expedient contractació del servei de manteniment i actualització de divers programari de
gestió administrativa de l’Ajuntament de Mollerussa, dividit en quatre lots, pel procediment
negociat sense publicitat per raons tècniques (proveïdor únic), de conformitat amb el que
disposen els art. 131.2, 166 i 168 a) 2n), de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP). El servei de manteniment només el
poden prestar els propietaris dels programes objecte del contracte, essent aquests
proveïdors únics.
LOT 1 - Programari de l’àrea de Secretaria: gestor d’expedients, gestió tributària, padró
d’habitants i eleccions.
LOT 2 - Programari de signatura biomètrica de l’oficina d’atenció ciutadana (VidSigner
Combo).
LOT 3 - Programari de gestió econòmica: comptabilitat de SicalWIN, Sical ASP, gestió de
Patrimoni, gestió de nòmines, Fimadoc per Sicalwin i AytosFactura.
LOT 4 - Programari de gestió del cementiri municipal.
II. En l’expedient de contractació consten l’emissió de l’informe de legalitat i el Plec de les
Clàusules Administratives Particulars per part de la tècnica d’administració general adscrita a
la unitat de Contractació, conformats per la Secretaria General d’acord amb allò establert a
l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è
de la LCSP. Consta també a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques particulars, tot allò
també de conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.
III. En la data 30/03/2022, es va emetre certificat de l’existència de crèdit per la
Intervenció. Núm. operació: 220220003080 per al lot 1, 220220003081 per al lot 2,
220220003082 per al lot 3 i 220220003083 per al lot 3.
IV. En data 13/04/2022, es va emetre informe favorable núm. 427/2022 de l’òrgan
interventor.
A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo
que la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret
d’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord:
ACORDA:
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació del SERVEI DE MANTENIMENT I
ACTUALITZACIÓ DE DIVERS PROGRAMARI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, dividit en quatre lots (lot 1: - Programari de l’àrea
de Secretaria: gestor d’expedients, gestió tributària, padró d’habitants i eleccions, lot 2
Programari de signatura biomètrica de l’oficina d’atenció ciutadana (VidSigner Combo), lot 3
Programari de gestió econòmica: comptabilitat de SicalWIN, Sical ASP, gestió de Patrimoni,
gestió de nòmines, Fimadoc per Sicalwin i AytosFactura i lot 4 Programari de gestió del
cementiri municipal i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la
modalitat licitatòria següent:

Procediment: negociat sense publicitat per raons tècniques.

Tramitació: ordinària

Durada: 2 anys.

Pròrroga: Es podrà procedir a la seva pròrroga, per 1 any més, sempre que el seu
preavís es produeixi almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de
durada del contracte, essent obligatori pel contractant. La durada màxima del
contracte, incloses les pròrrogues, serà de 3 anys.
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 10 dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació
indicats.
Tercer. Aprovar el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de
39.361,30 euros (IVA inclòs), a raó de 32.530,00 euros valor base del contracte i
6.831,30 euros l’import de l’IVA al tipus vigent, el qual es desglossa per lots de la següent
manera:

Pressupost
base
de
licitació
(sense
IVA
anual)

Lot 1
Programari
de
secretaria

Lot 2
Programari de
signatura
biomètrica

Lot 3
Programari
de gestió
econòmica

Lot 4
Programari
de gestió del
cementiri

Import total

14.800,00
€

2.190,00 €

14.950,00€

590,00 €

32.530,00 €

3.108,00 €

459,90 €

3.139,50 €

123,90 €

6.831,30 €

17.908,00
€

2.649,90€

18.089,50
€

713,90 €

39.361,30 €

21% IVA
Pressupost
base
de
licitació (IVA
inclòs)
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Als efectes previstos a l’article 101 LCSP 2017, el valor estimat de la totalitat del contracte a
realitzar ascendeix a la quantitat de 44.400,00€, IVA exclòs, per al lot 1, de 6.570,00€ IVA
exclòs per al lot 2, 44.850,00€, IVA exclòs, per al lot 3 i de1.770,00€ IVA exclòs per al lot 4,
un total de 97.590,00€ IVA exclòs tenint en compte que la durada contractual és de dos
(2) anys, més la possibilitat de prorrogar el contracte per un (1) any més.
Es desglossa de la forma següent:
Contracte 2 anys
(IVA exclòs)
Pròrroga 1 any
(IVA exclòs)
Valor estimat del
contracte VEC

LOT 1
29.600,00€

LOT 2
4.380,00€

LOT 3
29.900,00€

LOT 4
1.180,00€

TOTAL
65.060,00€

14.800,00€

2.190,00€

14.950,00€

590,00€

32.530,00€

44.400,00€

6.570,00€

44.850,00€

1.770,00€

97.590,00€

Desglòs del pressupost en les diferents anualitats pressupostàries:
LOT
LOT
LOT
LOT

1
2
3
4

Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2022:
2022:
2022:
2022:

01/05/2022
01/05/2022
01/05/2022
01/05/2022

–
–
–
–

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

11.938,64
1.766,60
12.059,67
475,93

euros
euros
euros
euros

LOT
LOT
LOT
LOT

1
2
3
4

Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2023:
2023:
2023:
2023:

01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023

–
–
–
–

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023

17.908,00
2.649,90
18.089,50
713,90

euros
euros
euros
euros

LOT
LOT
LOT
LOT

1
2
3
4

Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2024:
2024:
2024:
2024:

01/01/2024
01/01/2024
01/01/2024
01/01/2024

–
–
–
–

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024

17.908,00
2.649,90
18.089,50
713,90

euros
euros
euros
euros

LOT
LOT
LOT
LOT

1
2
3
4

Anualitat
Anualitat
Anualitat
Anualitat

2025:
2025:
2025:
2025:

01/01/2025
01/01/2025
01/01/2025
01/01/2025

–
–
–
–

30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025

5.969,32
883,30
6.029,83
237,97

euros
euros
euros
euros

Quart. Aprovar la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació pressupostària
2022/02/9200/2160000 del pressupost de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Cinquè. Publicar la licitació al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa per tal que
les empreses proposades puguin presentar la documentació establerta en el PCAP.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels
acords adoptats.
5.

PRP 2022/383 APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
COMUNITARI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT IV DE
MOLLERUSSA A L’OFICINA JOVE (EXP. 1374-12-2022)

L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut IV de Mollerussa formalitzaran un Conveni l’objecte
del qual és la col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte anomenat
Consell de Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest conveni es
regularà d’acord amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost.
Els alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord i la prestació del
servei comunitari es realitzarà a l’Oficina Jove de l’Ajuntament de Mollerussa, sota de
dependència directa del personal professional adscrit a la Regidora de Joventut.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de prestació del servei
comunitari següent:


Modalitat: Acord de col·laboració per la prestació del servei comunitari dins del projecte
anomenat Consell de Participació Adolescent (CPA) de l’Ajuntament de Mollerussa.



Alumnes:

Cognoms i Nom:
F.R., D.
Centre/LLoc: Oficina Jove de l’Ajuntament de Mollerussa
Dies/Horari:
Que l’horari principalment proposat per a la realització de les pràctiques serà
els dijous de les 17.30h a les 18.30h fins a realitzar 10 hores presencials.
Aquests dies i l’horari es podria veure modificat, en algun cas, si així hi estan d’acord
ambdues parts i sempre per garantir un millor desenvolupament del projecte.
Pràctiques:
Consell de Participació Adolescent, Servei Comunitari
Tutor/a:
S., M.
Cognoms i Nom:
A.S., C.
Centre/LLoc: Oficina Jove de l’Ajuntament de Mollerussa
Dies/Horari:
Que l’horari principalment proposat per a la realització de les pràctiques serà
els dijous de les 17.30h a les 18.30h fins a realitzar 10 hores presencials.
Aquests dies i l’horari es podria veure modificat, en algun cas, si així hi estan d’acord
ambdues parts i sempre per garantir un millor desenvolupament del projecte.
Pràctiques:
Consell de Participació Adolescent, Servei Comunitari
Tutor/a:
LL., M.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Conforme amb la normativa establerta pel Decret 187/2015, de 25 d’agost,
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, disposa que el Servei
Comunitari és de caràcter obligatori.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al Director/a del Centre i/o Tutor/a del curs i facultar a la
Sra. Regidora de Joventut o, en el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel
desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne
proposat.
6.

PRP 2022/394 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA DE ROSES. NÚM. EXP. 2334-194-2022

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. V., M., Floristeria Montse, en què
demana autorització per posar una parada de venda de roses ubicada al C/Jacint Verdaguer
(davant de l’establiment de Cal Roig) el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de la
Diada de Sant Jordi 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 19.04.2022 i considerant la tradició
festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Floristeria Montse la instal·lació d’una parada de venda de roses al
C/Jacint Verdaguer (davant de l’establiment de Cal Roig) el dia 23 d’abril, amb motiu de la
celebració de la Diada de Sant Jordi 2022.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:








S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que
estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ
SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que
estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat.
En cas que en un futur es publiqui el PLA ESPECÍFIC SANT JORDI 2022, també
s’aplicaran les seves instruccions.
Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Fer constar que les ocupacions de la via pública per a la venda de llibres i roses
durant la Diada de Sant Jordi als establiments autoritzats, gaudiran de caràcter gratuït.
Quart. 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.
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Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
7.

PRP 2022/396 LLICENCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DIADA SANT JORDI.
PARADA DE VENDA DE ROSES. NUM. EXP. 2334-198-2022

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. T., E., en representació dels Diables de Mollerussa
A.R.F., en què demana autorització per posar una parada de venda de roses el dia 23
d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2022.
Considerant la tradició festiva i popular d’aquesta Diada i el fet cultural que representa.
Resultant que el peticionari reuneix els requisits determinats per la Comissió de Govern del
dia 18 de març de 1998, següents:




Tractar-se d’una entitat amb seu a Mollerussa o col·lectiu amb activitat principal a la
ciutat.
Gaudeixin d’ànim no lucratiu i d’interès social.
El producte de la venda es destina al sufragi d’activitats o finalitats pròpies i en benefici
del col·lectiu.

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 19.04.2022, i considerant la tradició
festiva i popular de la Diada de Sant Jordi i el fet cultural que representa, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Diables de Mollerussa A.R.F. la instal·lació d’una parada de venda de
roses a la Pl. de l’Ajuntament el dia 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2022.
Segon. Atenent al contingut de l’acord de la Comissió de Govern del dia 18 de març de
1998, l’autorització s’atorga conforme les següents condicions:




Només es lliurarà una autorització per entitat.
Es fixarà un únic punt de venda per a totes les autoritzacions i amb caràcter gratuït, que
serà a la plaça de l’Ajuntament.
Resta prohibida la venda itinerant.

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







S’establiran totes les mesures de seguretat, higiene i prevenció de Covid-19 que
estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats. RESOLUCIÓ
SLT/915/2022, de 31 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i les futures normatives que
estiguin en vigor el dia de celebració de l’activitat.
En cas que en un futur es publiqui el PLA ESPECÍFIC SANT JORDI 2022, també
s’aplicaran les seves instruccions.
Tenir localitzada una farmaciola.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
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En cas d’emergència trucar al 112

Quart. 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.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/384 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
NÚM. 3/2022

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 3/2022,
que inclou 7 expedients i que importa la quantitat 2.566,80 €.
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.
9.

PRP 2022/397 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 6.003,12 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:

INF. 329

DATA 17/03/2022

RELACIÓ F/2021/861

EXP. 1657-38-2022

1.718,44 €

INF. 416

DATA 11/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

121,00 €

INF. 417

DATA 11/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

605,00 €

INF. 418

DATA 11/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

493,68 €

INF. 419

DATA 11/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

380,52 €

INF. 420

DATA 11/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

90,00 €

INF. 420

DATA 11/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

646,13 €

INF. 460

DATA 19/04/2022

RELACIÓ F/2022/2017

EXP. 1657-56-2022

477,35 €

INF. 462

DATA 19/04/2022

RELACIÓ F/2022/2017

EXP. 1657-56-2022

1.452,00 €
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INF. 463

DATA 19/04/2022

RELACIÓ F/2022/2040

EXP. 1657-81-2022

19,00 €

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

F/2021/760

121,00 €

F/2021/760

605,00 €

F/2021/760

493,68 €

F/2021/760

380,52 €

F/2021/760

90,00 €

F/2021/760

646,13 €

F/2021/861

1.718,44 €

F/2022/2017

477,35 €

F/2022/2017

1.452,00 €

F/2022/2040

19,00 €

6.003,12 euros de les

L’import que s’especifica en les relacions F/2022/2017, F/2022/2040, F/2022/760 són una
part de la despesa total de la relació a la que corresponen.
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
10.

PRP 2022/398 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 13.290,59€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:

INF. 429

DATA 14/04/2022

RELACIÓ F/2021/802

EXP. 1657-1032-2021

5.230,84 €

INF. 430

DATA 14/04/2022

RELACIÓ F/2022/2059

EXP. 1657-126-2022

5.473,05 €

INF. 431

DATA 14/04/2022

RELACIÓ F/2022/175

EXP. 1657-299-2022

2.586,70 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de
13.290,59€ de les despeses contingudes a les relacions de factures següents:

F/2021/802

5.230,84 €

F/2022/175

2.586,70 €
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F/2022/2059

5.473,05 €

L’import que s’especifica en la relació F/2022/2059 és una part de la despesa total de la
relació a la que correspon.
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
11.

PRP 2022/354 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-11-2022

Examinada la sol·licitud presentada per V.R., F. 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.R., F.
Núm. targeta: 25137-2022-0010-8066E
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 03/2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
12.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
12.1.- PRP 2022/400 COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I
OCUPACIÓ CORRESPONENT A LA CONSTRUCCIÓ DE “PROJECTE BÀSIC I
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D’EXECUCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A MOLLERUSSA” al Carrer Central UA7 Exp. _26/2022. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 73/2021 ).
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 2436/26/2022 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar al carrer Central UA-7”de Mollerussa.
Fets
2.1. En data 08 d’abril de 2021 la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. Josep Simó Romà
la llicència d’obres núm. 73/2021 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer
Central UA-7”de Mollerussa.
Segons el certificat de final d’obra així com la documentació aportada i la visita d’obra per
comprovar la situació física de l’edifici a efectes de concessió de la primera ocupació
sol·licitada pel promotor, les obres estan acabades.
2.2. En data 18 de març de 2022 (amb RE 4337/2022), el Sr. S.R., J., ha fet comunicació
de primera ocupació.
2.3. En data 20 d’abril 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.
2.4.En data 21 d’abril de 2022, el tècnic d’administració general ha emès informe favorable
sobre el procediment emprat i la normativa aplicable.
Fonaments de dret
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:
Data de la sol·licitud:
Registre d’entrada:

2436-26-2022
18/03/2022 i 20/04/2022
ENTRA-2021-4337 i ENTRA-2021-5810

ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE PRIMERA OCUPACIÓ CORRESPONENT A
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A
MOLLERUSSA” al Carrer Central UA-7
Sol·licitant:
R.V., O.
En nom de:
S.R., J.
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Adreça:
Carrer FONDARELLA, 20
NIF:
43748860P
Num. llicència d’obres: 2021/73
Data. llicència d’obres: 08/04/2021
Situació obres:
Carrer Central UA-7
Ref. cadastral:
49023A6CG2140S
Titular
:
S.R., J.
Pressupost PEM:
278.900 €

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 300,00 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.”
Tercer. Notificar aquest acord als interessats
12.2.- PRP 2022/401 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS DE TITULARITAT PÚBLICA (PIREP) EN EL MARC DEL PLA DE
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – LÍNIA 1.
Vista l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la que s’aproven les bases reguladores de
la concessió de les ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència competitiva
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, publicada al BOE núm 29212,
d’11 de març de 2022.
Aquestes ajudes tenen com a objecte la rehabilitació d’edificis que la titularitat correspongui
a les entitats locals, que estiguin o vagin a ser destinats a un ús públic i que permetin un
estalvi mig del 30% d’energia primària. Es distingeixen 2 línies en funció de les dates de
recepció d’obra. La línia 1 la té prevista fins el 30 de setembre de 2024 i la línia 2 fins el 31
de març de 2026.
L’import màxim de la subvenció és de 3.000.000 euros i es subvencionarà el 100% en les
actuacions de tipus A: millora de l’eficiència energètica i Abis: els projectes i altres treballs.
D’altra banda, es subvencionarà el 85% a les actuacions de tipus B: millora de la
sostenibilitat ambiental, C: millora de l’accessibilitat, D: millora de l’habitabilitat, E:
conservació d’edificis i les actuacions B bis, C bis, D bis i E bis: projectes i altres treballs.
S’exclou l’IVA o impost equivalent.
Vist el document denominat “Mejora de instalaciones de climatización e iluminación en
pavellones deportivos municipales – Ayuntamiento de Mollerussa”.
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli als beneficis previstos en
aquesta convocatòria, en virtut de quant s’ha exposat, la importància de l’execució de les
actuacions previstes i 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 es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa a la Línia 1 de les ajudes
per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, publicada al BOE núm 29212, d’11 de març de 2022.
Segon. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria, atenent als imports que figuren en el
document “Mejora de instalaciones de climatización e iluminación en pavellones deportivos
municipales – Ayuntamiento de Mollerussa” una subvenció de 828.826,75€ corresponent a
allò previst a l’article 11 de les bases reguladores, equivalent al 100 % del cost elegible i
segons el detall següent:
Mejora de instalaciones de climatización e iluminación en pavellones deportivos
municipales - Ayuntamiento de Mollerussa

COST ELEGIBLE
828.826,75 €
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

PROJECTE:
COST ELEGIBLE:
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:
IVA:

IVA
174.053,62 €

SUBVENCIÓ 100%
828.826,75 €
1.002.880,37
828.826,75
828.826,75
174.053,62

€
€
€
€

Tercer. Aprovar la realització de l'activitat objecte de la subvenció, en el cas que aquesta
sigui subvencionada.
Quart. Assumir el compromís de finançar l’import no subvencionat mitjançant els fons Next
Generation, EU.
Cinquè. Assumir els requisits previstos als articles 4, 5 i 6 de les bases reguladores.
Sisè. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament
dels acords adoptats.
12.3.- PRP 2022/403 SOL·LICITUD JUNTS PER CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA
DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD ADOPTAT EN LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA
24.03.2022
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Maria Balague, en representació
de Junts per Catalunya, en què demana deixar sense efectes l’acord adoptat en la Junta de
Govern del dia 24 de març de 2022, per la utilització de l’espai de la Pl. Manuel Bertrand el
dia 30 d’abril de 2022.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada la Sra. Rosa Maria Balague, en representació de
Junts per Catalunya i deixar sense efectes l’acord adoptat a la Junta de Govern del dia 24 de
març de 2022.
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Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.4.- PRP 2022/404 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ESTATUTS I BASES
D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL SUBd-11
“SÈQUIA DEL MARQUÈS” DE MOLLERUSSA
En data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa, essent publicat l’acord
d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, al DOGC
núm. 5409 de data 29 de juny de 2009, a efectes de la seva executivitat immediata.
L’art. 76 del POUM regula el desenvolupament del pla en sòl urbanitzable delimitat, entre el
qual es troba l’àmbit del SUBd-11. “Sèquia del Marquès”, com un sector de planejament
urbanístic a desenvolupar a través d’un pla parcial amb els següents objectius:
a) Ordenar i posibilitar la transformació del sòl agrícola a sòl urbà d’ús industrial, per tal de
donar resposta a la necessitat d’ampliació de les indústries existents.
b) Resoldre la façana nord-est de la ciutat, molt exposada des de la reserva de la nova Via
Orbital.
c) Ordenar la reserva d’una nova zona d’espais lliures de protecció entre el nou sòl industrial
i la sèquia del Marqués
L’art. 171.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, preveu que per a la constitució de la junta de compensació es
requereix l’acord de les persones propietàries que representin més del 50% de la superfície
del polígon d’actuació urbanística. A aquests efectes, les persones propietàries poden
constituir-se en una entitat urbanística col·laboradora provisional o bé formular directament
les bases i estatuts de la junta, sotmetent-los a l’aprovació de l’administració actuant.
En data 08 de febrer de 2022 amb RE 2022/1994, la Sra. ROSER ESCOLÀ PONS, com a
mandatària, va aportar els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació per a
l'execució del polígon d'actuació "Pla Parcial SUBd-11". Que hi figuren a l’expedient.
En data 21 d’abril de 2022 el Secretari acctal. de l’Ajuntament ha emès informe sobre els
estatuts i bases presentats i el procediment d’aprovació dels mateixos i de la constitució de
la Junta de Compensació.
Fonaments de dret
-Els articles 123, 130 a 134 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme
-Els articles 170 a 172 i 187 a 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que el contingut, tant de les Bases com dels Estatuts presentats, s’acomoda a les
determinacions previstes en la normativa esmentada anteriorment, i de conformitat amb les
facultats atribuïdes per decret núm. 358/2019, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de
Compensació a constituir per a la gestió del sector de Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 11
SUBd-11. “Sèquia del Marquès”
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la
publicació de l’acord i el text íntegre de les bases i estatuts al BOP de Lleida i notificació
individualitzada a tots els propietaris i altres interessats afectats pel sistema d’actuació,
perquè puguin formular, davant aquest Ajuntament, les al·legacions que creguin convenients
i, en el seu cas, la incorporació a la Junta.
12.5.- PRP 2022/405 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 9.947,74€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:

INF. 477

DATA 20/04/2022

RELACIÓ F/2022/222

EXP. 1657-352-2022

168,19 €

INF. 478

DATA 20/04/2022

RELACIÓ F/2022/222

EXP. 1657-352-2022

45,92 €

INF. 482

DATA 20/04/2022

RELACIÓ F/2021/782

EXP. 1657-1011-2021

91,84 €

INF. 483

DATA 20/04/2022

RELACIÓ F/2022/91

EXP. 1657-166-2022

45,92 €

INF. 484

DATA 20/04/2022

RELACIÓ F/2022/165

EXP. 1657-289-2022

45,92 €

INF. 487

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/793

EXP. 1657-1022-2021

398,09 €

INF. 498

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/793

EXP. 1657-1022-2021

6.001,60 €

INF. 488

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/829

EXP. 1657-7-2022

98,62 €

INF. 489

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2022/2008

EXP. 1657-47-2022

270,44 €

INF. 490

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2022/151

EXP. 1657-272-2022

48,40 €

INF. 491

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2022/165

EXP. 1657-289-2022

67,76 €

INF. 492

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2022/158

EXP. 1657-280-2022

301,29 €

INF. 499

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/775

EXP. 1657-1003-2021

INF. 500

DATA 21/04/0202

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

INF. 493

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

70,00 €

INF. 494

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/760

EXP. 1657-985-2021

652,05 €

1.025,70 €
616,00 €

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

9.947,74 euros de les
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F/2021/760

616,00 €

F/2021/760

70,00 €

F/2021/760

652,05 €

F/2021/775

1.025,70 €

F/2021/782

91,84 €

F/2021/793

398,09 €

F/2021/793

6.001,60 €

F/2021/829

98,62 €

F/2022/151

48,40 €

F/2022/158

301,29 €

F/2022/165

45,92 €

F/2022/165

67,76 €

F/2022/2008

270,44 €

F/2022/222

168,19 €

F/2022/222

45,92 €

F/2022/91

45,92 €

L’import que s’especifica en les relacions F/2021/760, F/2021/782, F/2022/165,
F/2021/829, F/2022/151, F/2022/158, F/2022/165, F/2022/2008 i F/2022/222, F/2022/91
són una part de la despesa total de la relació a la que corresponen.
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
12.6.- PRP 2022/406 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 466,20€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:

INF. 495

DATA 21/04/2022

RELACIÓ F/2021/777

EXP. 1657-1005-2021

466,20 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 466,20
€ de les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2021/777

466,20 €

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinc 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.

