AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Jesús Luño Garcia, Secretari acctal. de l’Ajuntament de Mollerussa
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió 15 de juliol de 2021 va adoptar el
següent acord:
PRP 2021/607 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ SEGONS LA CONVOCATÒRIA I LES BASES
ESPECÍFIQUES PER A REALLOTJAR PERSONES MAJORS DE 65 ANYS, PENSIONISTES I/O
PREJUBILATS, INTERESSADES EN COMPARTIR PIS AMB L’OBJECTIU DE VIURE
ACOMPANYATS; “COMPARTIR ÉS VIURE”.
Atès allò que s’estableix en les bases i convocatòria per reallotjar persones majors de 65 anys,
pensionistes i/o prejubilats, interessades en compartir pis amb l’objectiu de viure acompanyats;
“Compartir és viure”, publicades al BOP de Lleida núm. 28, d’11 de febrer 2021 i al web corporativa
www.mollerussa.cat. Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds (20 dies hàbils a partir
de la publicació al BOP, conforme la base 5.1).
Per Decret d’Alcaldia RES 2021/582, de 31 de març de 2021, fou aprovada la relació provisional de
sol·licituds presentades, admeses i excloses i la composició de la Comissió de valoració. Aquesta
resolució (Decret), fou objecte de publicació reglamentària, inserint-se l’anunci a la pàgina web
corporativa i al BOP de la província de Lleida, núm. 65, de 7 d’abril de 2021.
Les al·legacions i documentació requerida s’ha presentat en temps i forma (10 dies hàbils a partir
de la publicació al BOP), BOP de la província de Lleida, núm. 65, de 7 d’abril de 2021 i a la web
corporativa, i procedeix admetre dita documentació, i declarar esmenades les deficiències i
incorporar a les persones sol·licitants a la llista d’admesos.
Atès que s’han presentat dues sol·licituds de baixa de la llista definitiva d’admesos, així com una
altra sol·licitud extemporàniament.
Atès el que s’ha exposat, RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació definitiva d’adjudicataris.
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RELACIÓ DEFINITIVA D’ADJUDICATARIS:
N.ordre

Reg entrada

P. sol·licitants

1
3
4
5
6

2021-2005
2021-2170
2021-2430
2021-2600
2021-3097

Isabel Mallol Arinyo
J.Ramon Giménez Maluenda
Maria Margarita Muñoz Garcia
Catalina Malavé Camarena
Benet Alamon Alamon

Núm. Exp
2908-17-2021
2908-21-2021
2908-24-2021
2908-23-2021
2908-28-2021

Puntuació
6
5
3,5
3,5
3,5

SEGON. Aprovar la relació de sol·licituds de renuncia.
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS DE RENUNCIA A LA LLISTA D’ADMESOS:
2 2021-8504 08/07/2021

Maria Dolores Martinez Marin

2908-22-2021

TERCER. Aprovar la convocatòria pel sorteig públic d’habitatges als adjudicataris. El dia 21 de juliol
a les 11.00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Mollerussa.

Jesus Luño Garcia

Signatura 1 de 1

QUART. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament
d'aquest acord.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d5cd11a83ab4467b8dcee5de043b9604001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Mollerussa
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CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment dels recursos adients.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde.

Jesus Luño Garcia

Signatura 1 de 1
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A la ciutat de Mollerussa, a data de la signatura electrònica

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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