AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 15 de setembre 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 del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé
Cirés i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ,
ANTERIOR.

SI

PROCEDEIX,

DE

L’ESBORRANY

DE

L’ACTA

DE

LA

SESSIÓ

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 2022/904 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:

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

2436-41-2022
F.B., C.
REPARACIÓ COBERTA I SUBSTITUCIÓ CARPINTERIES
FAÇANA
3.869,41 €
Carrer, VILACLOSA , 10
4609402CG2140N 0001 GJ

2436-64-2022
K., S.
REPACIÓ INSTAL·LACIONS, REPARACIÓ ENREJOLATS,
PINTAT INTERIOR I PINTAT FAÇANA EXTERIOR
7.555,48 €
Plaça, L’ESTACIÓ, 3
4811302CG2141S
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B)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-74-2022
O.B., O.
OBRA DE REPARACIÓN REPOSICIÓN DE PARED DE CARGA
MEDIANERA SINIESTRADA
4.350 €
CARRER, DURAN I BAS 6 Y 8
4512606CG2141S i 4512605CG2141S

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

3043-39-2022
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA I AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ
DE CD WL219 I 100319
1.895,99 €
Carrer BARCELONA
NO CONSTA

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

3043-41-2022
E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU
ESTESA DE LÍNEA AÈREA DE BAIXA TENSIÓ DEL CD WL016
182,82 €
carrer DEL MOLI, 52
NO CONSTA

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

2410-139-2022
COMUNITAT PROPIETARIS CTRA MIRALCAMP 1
REPARACIÓ SUMIDERO D’UNA TERRASSA
730,00 €
CTRA MIRALCAMP 1
4605106CG2140N

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

2410-140-2022
S., S.
REPÀS DE LA TEULADA I NETEJAR LA CANALERA
300,00 €
Plaça, MAJOR 24-26
4608512CG2140N 0001 IJ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:

2410-141-2022
PARRÒQUIA SANT JAUME DE MOLLERUSSA
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
7.077,46 €
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Emplaçament:
Ref. cadastral:

carrer PALAU Nº 22
4611120CG2141S0001FL

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

2410-143-2022
C.P PLAÇA MAJOR, 17
REPARACIÓ DE TERRATS I TEULADA
15.860,00 €
PLAÇA MAJOR, 17
4709308CG2140N

***********************************************************
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
1.144,03€.
3.

PRP 2022/899 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS DE
REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA DE PHISHING I FORMACIÓ DEL PERSONAL
TÈCNIC I ADMINISTRATIU EN MATÈRIA DE CIBERSEGURETAT.

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de formació del personal tècnic i
administratiu en matèria de ciberseguretat; constarà de dues parts. Una campanya phishing i
curs de capacitació online pels treballadors.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 79632000-3
““Servicios de formación de personal” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la
Comissió de 28 de novembre de 2007, segons s’estableix a l’informe de necessitat.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
estat certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de LIGHT EYES,
S.L. amb el CIF B667554847, la qual declara que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix
l’art. 131.3 de la LCSP.
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En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte la
REALITZACIÓ D’UNA CAPMPANYA DE PHISHING I LA FORMACIÓ DEL PERSONAL
TÈCNIC I ADMINISTRATIU EN MATÈRIA DE CIBERSEGURETAT. Simultàniament, autoritzar
la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Núm. RC 220220012447.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de LIGHT EYES, S.L.
amb el CIF:B667554847 en els termes que es descriuen seguidament:


Serveis inclosos:



La retribució del contracte i durada de la prestació:

5.505,50 € (21 % IVA inclòs).

LOT 1

Una campanya phishing ....... 2.541,00 € (21% IVA inclòs)

Termini d’execució del 19/09/2022 al 31/12/2022.
LOT 2

Llicències ........................... 2.964,50 € (21 % IVA inclòs)

Termini d’execució del 01/01/2023 al 18/09/20223.
Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries:



Anualitat 2022: 19/09/2022 – 31/12/2022

2.541,00 euros

Anualitat 2023: 01/01/2023 – 18/09/2023

2.964,50 euros

RC220220012447

Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació
de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva
existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
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Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

PRP 2022/897 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ECONÒMIC PER A ENS
LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE
LLEIDA PER A L’ANY 2022

L’edicte d’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2022, publicat en el BOP de Lleida núm. 172, de
7 de setembre de 2022, indica el següent:
Tindran la consideració de subvencionables les despeses corrents i relacionades amb les següents
activitats:
a) Ensenyaments musicals: Les despeses pròpies dels centres que imparteixen ensenyaments
musicals que comporten l’obtenció d’un títol oficial o un certificat dels estudis realitzats. Aquests
centres poden ser conservatoris, escoles de música i aules associades autoritzades d’iniciativa
municipal, d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i de dansa. (DOGC 4-8-93).
b) Activitats culturals i artístiques:
b.1 Activitats de dinamització cultural: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes
culturals, activitats de promoció de la lectura, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de
foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.
b.2 Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, teatre, dansa, circ, i qualsevol altra
manifestació artística, i suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions
estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD...).
b.3 Activitats de promoció i difusió cultural: cursos, exposicions, conferències, trobades, jornades,
tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de
recerca i documentació.
c) Edició de revistes o altres publicacions periòdiques i originals de publicacions de caràcter local
o comarcal de les terres de Lleida, tant en suport paper com en suport electrònic, i en llengua
catalana o occitana.
d) Actuacions adreçades a la preservació de la programació cinematogràfica regular en àmbits
rurals, en sales de cinema de titularitat de l’ens local.
S’entén com a despesa corrent de l’exercici 2022 la que es produeixi durant l’exercici. En el cas
de treballs per a revistes i publicacions també s’acceptarà les despeses realitzades durant
l’exercici 2021 directament vinculades a la revista o publicació i que són necessàries per tal que
puguin ser editades durant l’any 2022.
Les subvencions concedides són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut addicional destinat
a la mateixa actuació. La subvenció atorgada, conjuntament amb els altres ajuts obtinguts i els
ingressos procedents de taxes i/o preus públics que financin directament les despeses objecte de
la subvenció, no podran excedir el cost de l’actuació.
L’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari per a la total execució
de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si escau, l’excés del finançament públic
únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.
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L’import de la convocatòria és de 1.765.000,00 euros dedicats al Pla per a ens locals en matèria
de cultura i que la seva distribució s’ha dut a terme segons els criteris del punt 1.5 de l’acord de
La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida.
S’ha aprovat la concessió d’una subvenció per import de 38.539,00 euros a l’Ajuntament de
Mollerussa, d’acord amb les indicacions de l’annex 1.
Les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament anticipat, un cop publicada l’aprovació
definitiva del Pla i prèvia presentació electrònica del formulari d’acceptació de la subvenció en el
termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació definitiva del Pla.
En virtut de quant s’ha exposat i considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa
s’aculli als beneficis previstos en aquest Pla, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, la Regidoria d’Educació;
participació; Grup Sant Isidori i Pla de Barris proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Acceptar la concessió de la subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la
cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2022, acordada per la Junta Rectora
de l’IEI de 28 de juny de 2022 per la qual s’atorga un ajut de 38.539,00 euros
Segon. Donar trasllat a les regidories d’Educació; participació; Grup Sant Isidori i Pla de Barris i a
la d’Acció externa; serveis municipals; cultura; mercats; fires; protecció animal, i a l’àrea
econòmica als efectes oportuns.
Tercer. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament
dels acords adoptats.
5.

PRP 2022/896 EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DELS
MUNICIPAL (Exp.1615-1-2022). ADJUDICACIÓ.

VEHICLES

DEL

DIPÒSIT

La Junta de Govern local, en sessió de data 18 de maig de 2022 va autoritzar l’alienació de
diversos vehicles de tracció mecànica retirats de la via pública per abandonament.
D’acord amb allò establert a la normativa vigent fou publicat al tauler municipal d’edictes, al BOE
núm. 131, del dia 2 de juny de 2022 i al BOP de Lleida núm. 107, del dia 3 de juny de 2022, un
anunci d’informació pública als efectes de donar publicitat al llistat de vehicles afectats i retirats
de la via pública i que es troben en el dipòsit municipal. Durant el termini legal de 20 dies hàbils
no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.
Transcorregut el termini indicat, ha estat presentada una proposta per a l’adquisició dels vehicles
relacionats a l’annex del present acord per part de DESBALLESTAMENTS I GRUES FERNANDEZ,
SL amb una oferta econòmica de CENT EUROS (100€).
Vistos els antecedents exposats i, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer. Atendre la sol·licitud d’adquisició presentada per DESBALLESTAMENTS I GRUES
FERNÁNDEZ, SL i, en conseqüència, aprovar l’alienació directa dels vehicles que figuren en
l’annex al present acord al seu favor, pel preu ofert i acceptat de CENT Euros (100€), essent a
càrrec del beneficiari-adquirent les despeses de trasllat des del dipòsit municipal a les
instal·lacions pròpies i les gestions oportunes per a procedir a la tramitació de la baixa definitiva
dels vehicles.
Segon. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a Intervenció de Fons i a la Policia Local, als
efectes oportuns.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Tercer. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per a fer efectius
aquests acords.
ANNEX
Relació de vehicles en dipòsit

6.

MATRICULA

MARCA-MODEL

9696CMH

FORD FOCUS

C8977BRV

DERBI ATLANTIS

7391BMF

FORD MONDEO

9626DBL

CITROËN XSARA
PICASSO

6637BHJ

OPEL ASTRA

C2568BMS

MALAGUTI CROSSER

PRP 2022/900 EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL.
(Exp.1615-2-2022)

En el dipòsit municipal i locals habilitats a aquests efectes es troben dipositats un nombre
considerable de vehicles de tracció mecànica els quals han estat retirats de la via pública per
abandonament, segons consta en els expedients administratius singulars i respecte els quals s’ha
notificat fefaentment als titulars aquesta circumstància.
Atès que els mateixos no han estat reclamats, procedeix incoar expedient per a llur alienació,
motiu pel qual, a la vista dels informes i antecedents que consten en l’expedient i atenent a les
disposicions legals aplicables, i singularment l’article 35, apartats 2 i 3 del RD 2822/1998, de 23
de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, 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, acorda:
Primer. Autoritzar l’alienació i disposar la venda dels vehicles que s’indiquen en l’annex a aquest
acord.
Segon. S’incorporen en l’expedient de referència els informes i notificacions lliurades per la
Policia Local, l’informe pericial de valoració i les dades sol·licitades i aportades per la prefectura
de trànsit, tràmits que gaudeixen de la consideració d’essencials i de caràcter preceptiu.
Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’article 615 del Codi Civil i la Llei 39/2015, es publicarà
al tauler municipal d’edictes i al BOP Lleida, un anunci d’informació en el qual es donarà publicitat
al llistat de vehicles abandonats i retirats de la via pública i que es troben en el dipòsit municipal.
Durant el termini de 20 dies els propietaris dels mateixos podran retirar els vehicles abonant
prèviament les taxes generades, en el qual cas s’exclouran de l’expedient d’alienació.
Quart. Transcorregut el termini esmentat s’elevarà a definitiva la relació dels vehicles objecte
d’alienació per tal de procedir a la seva alienació posterior.
ANNEX
Relació de vehicles en dipòsit
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7.

MATRICULA

MARCA-MODEL

1716 BBH

PEUGEOT BOXER

L-5424-AB

CITROËN SAXO

6515JCL

VOLKSWAGEN GOLF

3724BMH

PEUGEOT 307

C-7518-BKS

YAMAHA TZR50

PRP 2022/901 LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA QUIOSC I ALTRES. PARADA AL
RECINTE DEL MERCAT SETMANAL EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2022. EXP. 2334376-2022

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Ribas, en representació de Fundació Catalunya – La
Pedrera, en què demana autorització municipal per muntar un estand a la Pl. Manuel Bertrand, al
recinte del mercat setmanal, per dur a terme una jornada de sensibilització al carrer per donar a
conèixer els serveis que ofereixen, amb motiu del dia Mundial de l’Alzheimer, de les 10..0h fins a
les 13.00h, el dia 21 de setembre de 2022.
També demana una carpa.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents
en matèries extraordinàries amb data 29.08.2022 i d’acord amb els informes corresponents, la
Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai d’ús
públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:






Titular peticionari: FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA
Modalitat d’ocupació: una parada (estand amb una carpa)
Ubicació: parada de la Plaça Manuel Bertrand número 41 (on indiqui la Policia Local),
coincidint amb el mercat setmanal.
Metres quadrats: 10 ml
Període autoritzat: El dia 21 de setembre de 2022

2.- Condicions generals de la llicència:





La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de
la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la
modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.

3.- Condicions particulars de la llicència:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública,
restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
L’espai d’ocupació serà exclusivament per a una parada, no es pot ocupar amb taules i
cadires.
Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
Tenir localitzada una farmaciola.
En cas d’haver-hi carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament
en cas de vent.
En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
Pòlissa i rebut RC en vigor
No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències, ni la circulació de vianants.
En cas d’emergència trucar al 112.
S’acorda facilitar-los una carpa.

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 19.
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Quart. 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 el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de Gestió
Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
8.

PRP 2022/903 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE MOLLERUSSA DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DE LA
CAMPANYA “SHOP & MUSIC”

Vista la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial Associació de Comerciants de Mollerussa,
en què demana diverses peticions amb motiu de la Campanya “Shop & Music” per al proper dia
17 de setembre de 2022.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb els informes per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 05.09.2022 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial Associació de
Comerciants de Mollerussa per dur a terme la Campanya “Shop & Music” el proper dia 17 de
setembre, en els espais municipals i horaris següents:
- Plaça Pla d’Urgell: de les 19.00h fins a les 20.30h
- Plaça Major: de les 20.30h fins a les 22.30h
Així mateix, s’acorda facilitar-los una tarima amb una escala i connexió de llum a la Pl. Pla
d’Urgell i una tarima amb una escala i connexió de llum a la Pl. Major.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:

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

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.

La carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de vent.

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

Deixar lliures els recorreguts d’emergència, no es bloquejaran carrers.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2
Quart. 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.
9.

PRP 2022/905 SOL·LICITUD FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER PENJAR UNES BANDEROLES AMB MOTIU DE LA MARATÓ DE
TV3.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S., D., en representació de La Fundació
La Marató i Catalunya Ràdio, en què demana autorització per col·locar 50 banderoles als fanals
del casc urbà, durant el període del dia 1 al 21 de desembre, amb motiu de donar publicitat de
“La Marató de TV3” dedicada a la salut cardiovascular que es farà el dia 18 de desembre de
2022.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a La Fundació La Marató i Catalunya Ràdio a col·locar 50 banderoles als fanals
del casc urbà, durant el període del dia 1 al 21 de desembre, amb motiu de donar publicitat de
“La Marató de TV3” dedicada a la salut cardiovascular que es farà el dia 18 de desembre de
2022.
Els llocs concrets d’ubicació de les pancartes seran els fanals del carrer Ferrer i Busquets
(carretera N-II), a l’alçada que indiqui la Policia Local.
Segon. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les
autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.

PRP 2022/894 SOL·LICITUD LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO
1514. EXPEDIENT 2349-26-2022.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en
desplegament de les seves facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a F.O., I. 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: 1514.

Ubicació: Av. Negrals, 45.

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.
11.

PRP 2022/898 CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
NÚMERO 348. EXPEDIENT 2349-25-2022

Examinada la sol·licitud presentada per S.M. J.M., per a procedir al canvi de titularitat de la
llicència municipal de Gual Permanent, número 348, ubicada al carrer Ponent núm. 2 bx, la
titularitat de la qual constava a nom de C.A., S..
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte de la
qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat.
Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se d’un ús
comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització municipal.
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 el canvi de titularitat de la placa de gual permanent emparada en la Llicència
Municipal núm. 348.
Segon. Notificar el present acord al titular peticionari.
Quart. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.
12.

PRP 2022/902 RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 15/2022.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 15/2022, que inclou 15 expedients i que importa la
quantitat 3.871,80 €
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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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.
13.

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 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:
13.1.- PRP 2022/907 SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC
SR. JBP, N. EXP. 2334-410-2022
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. P.B., J., demanant autorització municipal per a
la instal·lació d’un quiosc per la venda de castanyes a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, 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, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o espai d’ús
públic, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: P.B., J.
Ubicació: Camí Arbeca – Av. Del Canal
Metres quadrats: 4,00 m2
Període autoritzat: Setembre i octubre de 2022
Tipus: quiosc per venda de castanyes
N. EXP. 2334-410-2022

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova
el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública
o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració
d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del
domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de
la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el seu cas, de les autoritzacions
preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la xarxa pública, restant prohibida
qualsevol presa mitjançant el sistema d’enllumenat públic.
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S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic, així com els dimecres amb motiu de la instal·lació del
mercat setmanal, quan l’espai ocupat estigui afectat per una parada del mercat.
No es podrà sobrepassar el període d’autorització.

Segon. L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 16.
Tercer. S’haurà de deixar 1,8 m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda a la línia de façana o element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a
nivell del sòl.
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-CoV-2.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat als serveis
municipals als efectes oportuns.
13.2.- PRP 2022/908 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
D'ACTUACIONS VINCULADES A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE, INTEL·LIGENT,
LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I LA REDUCCIÓ DE L'ACCIDENTALITAT EN L'ÀMBIT URBÀ
Vista la Resolució INT/2492/2022, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions
vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de
l'accidentalitat en l'àmbit urbà, publicada al DOGC núm 8724, de 4 d’agost de 2022.
Vista l’Ordre INT/89/2022, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions
vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de
l'accidentalitat en l'àmbit urbà, publicada al DOGC núm 8658, de 2 de maig de 2022.
L’import màxim de la subvenció és de 150.000 euros i es podrà finançar fins el 100% del
projecte, d’acord amb el punt 4 de la convocatòria i en cap cas l'import atorgat aïlladament o en
concurrència amb subvencions d'altres ens locals, ajuts, ingressos o recursos públics o privats no
pot ser superior al cost total del projecte o actuació presentat.
El pagament de les subvencions s'abonarà amb caràcter de bestreta del 100 % de l'import
atorgat sense exigència de prestació de garantia.
El termini per executar les actuacions és d'un any i mig, a comptar des de la data de notificació
de la concessió i la seva justificació, com a màxim, tres mesos després.
La memòria d’actuacions urbanes per la mobilitat segura, intel·ligent i sostenible en travessies
urbanes i carrers de Mollerussa es desglossa en les 2 actuacions següents:
- Actuació 1: Disminució de l’accidentabilitat i millora de la senyalització intel·ligent i
eliminació de barreres en itineraris per a vianants a la travessia urbana de la CN-II.
- Actuació 2: Nou itinerari per a vianants i bicicletes d’accés a equipaments municipals
escolars, sanitaris i esportius a la travessia urbana de la L-200.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de les bases reguladores i la convocatòria. La
Regidoria de Planificació estratègica i urbanisme proposa a la Junta de Govern, en desplegament
de les facultats conferides mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels
següents ACORDS:
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Primer. Autoritzar la concurrència de l’Ajuntament de Mollerussa a la convocatòria per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions
vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de
l'accidentalitat en l'àmbit urbà, regulada per la Resolució INT/2492/2022, de 2 d'agost i publicada
al DOGC núm 8724, de 4 d’agost de 2022.
Segon. Aprovar la memòria d’actuacions urbanes per la mobilitat segura, intel·ligent i sostenible
en travessies urbanes i carrers de Mollerussa.
Tercer. Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria una subvenció de 150.000€ corresponent a
allò previst a l’article 4 de la convocatòria, equivalent al 100% del cost per a executar les 2
actuacions previstes i segons el detall següent:
- Actuació 1: Disminució de l’accidentabilitat i millora de la senyalització intel·ligent i
eliminació de barreres en itineraris per a vianants a la travessia urbana de la CN-II.
Cost de l’actuació
80.000,00 €

Subvenció 100%
80.000,00 €

- Actuació 2: Nou itinerari per a vianants i bicicletes d’accés a equipaments municipals
escolars, sanitaris i esportius a la travessia urbana de la L-200.
Cost de l’actuació
70.000,00 €
Total cost elegible:
150.000,00 €
Total subvenció sol·licitada:

Subvenció 100%
70.000,00 €

150.000,00 €

Quart. Assumir les obligacions previstes al punt 24, complir els requisits del punt 4 i adherir-se
als principis ètics i regles de conducta del l’Annex 2 de les bases reguladores de la subvenció,
Ordre INT/89/2022, de 25 d'abril.
Cinquè. Donar trasllat a la regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, i a les àrees
econòmica i de contractació als efectes oportuns.
Sisè. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament dels
acords adoptats.
13.3.- PRP
31.08.2022)

2022/911

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.08.2022

a

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01.08.2022 a 31.08.2022.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vistos els
informes que obren en l’expedient, Informe d’intervenció núm. 1628 /2022, es proposa a la Junta
de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01.08.2022 a 31.08.2022 i que corresponen al personal
següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

SEGURETAT CIUTADANA
A.R., J.

752,14 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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B.M., N.

91,68 €

C.C., C.

26,02 €

F.P., M.

442,62 €

F.M., E.

601,00 €

F.P., D.

1.247,75 €

F.P., R.

563,48 €

L.O., A.

901,95 €

M.E., S.

325,46 €

M.V., J.

766,77 €

O.L., E.

293,69 €

P.M., J.

120,79 €

P.C., C.

1.257,13 €

P.M., I.

975,91 €

R.N., J.
TOTAL ÀREA

52,04 €
8.418,43 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes que obren en l’expedient.
Tercer. Notificar aquest acord al servei de Intervenció per a la seva oportuna tramitació.
13.4.- PRP 2022/916 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 717.959,03 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1583

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/601

EXP. 1657-832-2022

377,52 €

INF. 1584

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/601

EXP. 1657-832-2022

12,00 €

INF. 1584

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/576

EXP. 1657-797-2022

9,60 €

INF. 1585

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/576

EXP. 1657-797-2022

336,00 €

INF. 1586

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/596

EXP. 1657-827-2022

380,29 €

INF. 1588

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/560

EXP. 1657-774-2022

47,77 €

INF. 1589

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/605

EXP. 1657-836-2022

24,20 €

INF. 1592

DATA 09/09/2022

RELACIÓ F/2022/589

EXP. 1657-813-2022

308,55 €

INF. 1594

DATA 12/09/2022

RELACIÓ F/2022/603

EXP. 1657-834-2022

2,29 €

INF. 1595

DATA 12/09/2022

RELACIÓ F/2022/603

EXP. 1657-834-2022

671,37 €

INF. 1596

DATA 12/09/2022

RELACIÓ F/2022/603

EXP. 1657-834-2022

3.275,00 €

INF. 1598

DATA 12/09/2022

RELACIÓ F/2022/620

EXP. 1657-851-2022

345,03 €

INF. 1599

DATA 12/09/2022

RELACIÓ F/2022/620

EXP. 1657-851-2022

356,40 €

INF. 1600

DATA 12/09/2022

RELACIÓ F/2022/532

EXP. 1657-743-2022

14.875,01 €

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

INF. 1625

DATA 13/09/2022

RELACIÓ F/2022/452

EXP. 1657-657-2022

556.290,00 €

INF. 1626

DATA 13/09/2022

RELACIÓ F/2022/613

EXP. 1657-844-2022

1.996,50 €

INF. 1627

DATA 13/09/2022

RELACIÓ F/2022/614

EXP. 1657-845-2022

6.655,19 €

INF. 1629

DATA 15/09/2022

RELACIÓ F/2022/608

EXP. 1657-839-2022

111.258,00 €

INF. 1630

DATA 15/09/2022

RELACIÓ F/2022/610

EXP. 1657-841-2022

14.590,30 €

INF. 1631

DATA 15/09/2022

RELACIÓ F/2022/625

EXP. 1657-856-2022

675,15 €

INF. 1632

DATA 15/09/2022

RELACIÓ F/2022/625

EXP. 1657-856-2022

47,61 €

INF. 1633

DATA 15/09/2022

RELACIÓ F/2022/619

EXP. 1657-850-2022

408,85 €

INF. 1634

DATA 15/09/2022

RELACIÓ F/2022/619

EXP. 1657-850-2022

1.016,40 €

INF. 1635

DATA 15/09/2022

RELACIÓ F/2022/619

EXP. 1657-850-2022

4.000,00 €

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/2022/452

556.290,00 €

F/2022/532

14.875,01 €

F/2022/560

47,77 €

F/2022/576

9,60 €

F/2022/576

336,00 €

F/2022/589

308,55 €

F/2022/596

380,29 €

F/2022/601

377,52 €

F/2022/601

12,00 €

F/2022/603

2,29 €

F/2022/603

671,37 €

F/2022/603

3.275,00 €

F/2022/605

24,20 €

F/2022/608

111.258,00 €

F/2022/610

14.590,30 €

F/2022/613

1.996,50 €

F/2022/614

6.655,19 €

F/2022/619

408,85 €

F/2022/619

1.016,40 €

F/2022/619

4.000,00 €

F/2022/620

345,03 €

F/2022/620

356,40 €

F/2022/625

675,15 €

F/2022/625

47,61 €

717.959,03 euros de les

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

L’import que s’especifica en les relacions F/2022/560, F/2022/589, F/2022/605, F/2022/620, 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.
13.5.- PRP 2022/917 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 325,08€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1606

DATA 12/09/2022

RELACIÓ F/2022/626

EXP. 1657-857-2022

325,08 €

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 325,08€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
RELACIÓ
F/2022/626

325,08 €

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-quatre minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde acctal., es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada President acctal. juntament amb mi, el Secretari acctal., que en dono fe.

