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ACTA 2013/10 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-vuit d’octubre de dos mil tretze. Essent les vint-i-una 
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en 
sessió pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc 
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr. Josep Àngel Lavín Llano  (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr.  Jordi Pérez Ruiz    (Grup CiU) 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.    Pere Gatnau i Roca,    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira  (Grup Socialista) 
Sr.  Josep  Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
 
Excusen l’assistència, la regidor Sra.  Teresa Ginestà Riera (Grup Socialista), el regidor Sr. 
Joan Simeón Morera  (Grup Popular) i la regidora Sra. Teresa Niubó Cama (Regidora no 
adscrita). 
 
Actua de Secretari en funcions l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i 
Garcia per absència justifivcada del titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per 
Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2014. APROVACIÓ 
PROVISIONAL 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar determinades ordenances fiscals d’aquest Ajuntament per al 
proper exercici 2014. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per taxes, preus 
públics i preus privats conforme al text de les respectives ordenances que s’acompanya 
com annex de l’expedient i que a continuació es relacionen: 
 
OF-12: Taxa per prestació de serveis en el cementiri local 
OF-14: Taxa per recollida d’escombraries. 
OF-29: Preu públic Fira de Mollerussa. 
OF-30: Preu privat per distribució d’aigua i col·locació i utilització de comptadors i altres. 
 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del 
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la 
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, 
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord 
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita 
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació 
de l’aprovació definitiva al BOP. 
 

ANNEX 
 

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2014 
 
D’acord amb allò assenyalat a la proposta d’acord de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2014, es relacionen els textos de les modificacions de les ordenances afectades 
amb el literal següent: 
 
OF-12: Taxa per prestació de serveis en el cementiri local i altres serveis fúnebres 
de caràcter local: 
 
Fixar una nova tarifa a la quota anual dels nínxols files 1a. i 5a. de l’article 6 (quota 
tributària), apartat 1.5 (conservació i manteniment): 
 
Nínxols files 1a. i 5a.: 6,00 
 
OF-14: Taxa per recollida d’escombraries: 
 
Donar una nova redacció a l’article 6.2 (quota tributària): 
 
2. Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
  
01. Habitatges: 67,35 
02. Llocs fixos de venda a la via pública i llocs de venda ambulant 
en instal·lacions desmuntables:   58,41 
03. Locals d’aparcament amb capacitat no superior a 10 vehicles:   58,41 
04. Locals d’aparcament amb capacitat superior a 10 vehicles: 106,54 
05. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil fins a 50 m2:   43,81 
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06. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil superior a 50 m2: 61,08 
07. Establiments mercantils: 155,56 
08. Bars, pubs, cafeteries, restaurants, hotels, fondes i similars: 426,48 
09. Oficines d'entitats bancàries: 387,01 
10. Oficines, despatxos professionals i centres oficials: 166,94 
11. Centres d’ensenyament i escoles de conductors: 194,74 
12. Cinemes, teatres, sales de ball: 421,08 
13. Discoteques: 550,38 
 
Tarifa reduïda: 
13. Habitatges, quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns ingressos anuals no 
superiors al Salari mínim  interprofessional,(25% de la tarifa habitatge): 16,84 
 
OF-29: Preu públic Fira de Mollerussa: 
 
Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària): 
 
Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 

• Tarifa primera: FIRA DE SANT JOSEP 
 

- Drets d’inscripció:  160,00 
- Parcel·les 25 m2 recinte exterior:  236,00 
- m2 recinte d’automoció:     10,70 
- m2 pavellons firals:    42,00 
- m2 estand pav. firals (no inclou parcel·la):    31,00 
- ¼ pàgina publicitat catàleg oficial:    65,00 
- ½ pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  114,50 
- ½ pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  150,00 
- 1 pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  196,50 
- 1 pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  260,00 
- 1 pàgina a diverses tintes publicitat:  342,00 
- Coberta interior:  394,00 
- Contraportada catàleg oficial:  694,00 
- Cànon de muntatge:       6,20 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  213,50 
- Inscripció borsa interpirinenca cereals (*):   60,00 
- Taula borsa interpirinenca cereals:  366,00 
- Sopar nit de l’expositor Sant Josep:   33,00 
- Assegurança recinte exterior:   29,50 
- Assegurança pavellons firals:   56,00 
- Lloguer sales jornades (sala 1 i sala 2): 308,00 
 
• Tarifa segona: AUTOTRAC 
 
- Drets d’inscripció:  50,00 
- m2 recinte exterior:      5,00 
- m2 pavellons firals:       9,60 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  108,00 
- Assegurança recinte exterior:   27,00 
- Assegurança pavellons firals:   37,50 
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• Tarifa tercera: AUTOTARDOR 
 
- Drets d’inscripció:  50,00 
- m2 recinte exterior:      5,00 
- m2 pavellons firals:       9,60 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  108,00 
- Assegurança recinte exterior:   27,00 
- Assegurança pavellons firals:   37,50 
 
• Tarifa quarta: EXPOCLÀSSIC 
 
- Drets d’inscripció:    33,00 
- m2 pavellons firals:      2,15 
- Cotxe per venda:    27,00 
- Moto per venda:  10,00 
- Entrada pavelló (*):      3,00 
- Assegurança pavellons firals:   37,50 
 
• Tarifa cinquena: FIRA DEL COL·LECCIONISME 
 
- Drets d’inscripció:   26,70 
- m2 pavellons firals (mínim 2 x 4 m):     2,15 
- Copa degustació (*):     1,00 
- Placa commemorativa (*):     1,00 
- Placa altres edicions (*):     1,50 
- Esmorzar (*):     3,00 
 
• Tarifa sisena: Generals a totes les fires 
 
- Fraccions de llum de 1.100 W monofàsica:    89,30 
- Fraccions de llum de 3.300 W trifàsica:  215,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 1100 w:    41,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 3300 w:    98,50 
- Neteja moqueta estands preu/m2:       2,15 
- Carpa de 3 x 3 (amb tarima):  309,50 
- Carpa de 3 x 4 (amb tarima):  374,00 
- Hostessa (preu per dia):  134,00 
- Hostessa (preu per hora):    21,00 
- Hostessa (mitja jornada):  90,00 
- Ormo 3015/1-A:  930,00 
- Ormo 3015/8-B:                                                   1.167,00 
- Ormo 3015/8-C:  971,00 
 
• Tarifa setena: Lloguer mobiliari 
 
- Estand modular:   30,00 
- M2 moqueta firal: 7,15 
- m2 tarima:    13,10 
- Cadira blanca:     11,50 
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- Cadira director:   29,00 
- Butaca:    27,00 
- Moble prestatgeria:    36,00 
- Moble opuscles:    32,00 
- Prestatge recte 1 x 0,25:    14,00 
- Prestatge inclinat 1 x 0,25:    25,00 
- Frigorífic:    64,00 
- Tamboret:    27,00 
- Taula centre:    27,00 
- Taula despatx:    54,00 
- Taula rodona:    28,50 
- Taula 2 x 0,80:   20,50 
- Taulell de 0,5 x 0,5:    49,50 
- Taulell de 1 x 0,5:    64,00 
- Taulell de 1,5 x 0,5:    96,00 
- Taulell de 2 x 0,5:  128,00 
- Taulell vitrina 1 x 0,5:  113,00 
- Vitrina de 1 x 0,5:  122,00 
- Vitrina de 1 x 1:  175,00 
- Focus pinça 100 w:    46,00 
- Focus quars 300 w:    42,50 
- Focus quars 500 w:    59,00 
- Endoll:    28,50 
- Magatzem 1 x 1:    88,50 
- Magatzem 2 x 1:  135,50 
- Magatzem 2 x 2:  203,00 
- Magatzem 3 x 1:  233,00 
- Magatzem 3 x 2:   284,00 
- Porta sencilla:    48,00 
- Metre lineal de paret (1 cara):    19,00 
- Metre lineal de paret (2 cares):  30,00 
- Taules aeroport:   38,50 
 
(*)IVA inclòs 
A totes aquestes tarifes cal afegir, si és el cas, l’IVA vigent.” 
 
OF-30: Preu privat per distribució d’aigua i col·locació i utilització de comptadors i 
instal·lacions anàlogues: 
 
Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària): 
 
“La quota tributària, expressada en euros, consistirà en la quantitat resultant d’aplicar la 
tarifa següent: 
 
Epígraf primer.-  Consum d'aigua:  
 
ABONATS SENSE COMPTADOR 
 
Quota Fixa 
 
Habitatges i petits consumidors:  16,06 €/ut.consum/mes                    
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ABONATS AMB COMPTADOR 
 
Quota fixa de servei:      5,34 €/ut.consum/mes  
 
Tarifa de subministrament 
 
Ús domèstic:  
Fins a 10 m3./ut.consum/mes:   0,3704 €/m3 
Més de 10 a30 m3./ut.consum/mes:   0,6366 €/m3 
Més de 30 m3./ut.consum/mes: 1,0186 €/m3 
Ús industrial:   0,6598 €/m3 
 
A aquestes tarifes de subministrament s’afegirà un increment lineal de 0,0407 euros/m3 
per cada tram de consum. 
 
Tarifa reduïda: 
Habitatges quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns ingressos anuals no 
superiors al salari mínim interprofessional, hauran de satisfer el 50% de la quota que 
correspongui. 
 
Epígraf segon.- Conservació de comptadors:  
 
Quota fixa mensual:      0,94 €/ab./mes 
 
Epígraf tercer.- Col·locació de comptadors:  
 
Instal·lació escomesa existent sense comptador: 
 
Subministrament i col·locació de trampa,incloent-hi  la part d’obra civil  amb els 
seuscorresponents materials:204,75 € 
 
Instal·lació escomesa nova sense comptador: 
 
Subministrament i col·locació de trampa,incloent-hi  la part d'obra civil  amb els seus 
corresponents materials:316,95 
 
Accessoris muntatge aplicable a escomesa nova:      53,51 
 
Instal·lació comptador DN 13 mm sobre escomesa existent: 
 
Subministrament  de comptador DN 13 mm,   
incloent-hi  la verificació oficial:        68,92 
Instal·lació comptador, inclòs material  auxiliar:      27,16 
Emissor de telelectura:        118,01 
Precinte comptador:            0,12 
 
Instal·lació escomesa nova amb comptador DN 13 mm: 
 
Subministrament i col·locació de trampa, 
incloent-hi  la part d'obra civil  amb els  
seus corresponents materials:       316,95 
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Subministrament  de comptador DN 13 mm,   
incloent-hi  la verificació oficial:        68,92 
Instal·lació comptador, inclòs material  auxiliar:      27,94 
Accessoris muntatge aplicable a escomesa nova:      53,51 
Emissor de telelectura:        118,01 
Precinte comptador:            0,12 
 
Instal·lació escomesa existent amb comptador DN 13 mm: 
 
Subministrament i col·locació de trampa, 
incloent-hi  la part d'obra civil  amb els  
seus corresponents materials:       200,36 
Subministrament  de comptador DN 13 mm,   
incloent-hi  la verificació oficial:        68,92 
Instal·lació comptador inclòs material auxiliar:       26,49 
Emissor de telelectura:        118,01 
Precinte comptador:            0,12 
 
Epígraf quart.- Drets municipals de connexió:  
 
Fins a 5 habitatges o locals:      75,00 
De 6 a 10 habitatges o locals:    100,00 
De 11 a 15 habitatges o locals:   125,00 
De 16 a 20 habitatges o locals:   152,00 
De 21 a 25 habitatges o locals:   175,00 
De 26 a 30 habitatges o locals:   199,00 
De 31 a 35 habitatges o locals:   224,00 
De 36 a 40 habitatges o locals:   249,00 
Més de 40 habitatges o locals a raó d'igual percentatge que l'anterior. 
 
En aquestes quotes i drets municipals de connexió, cal afegir l'IVA vigent.” 
 
Abans de les intervencions, el Sr. Alcalde fa els aclariments següents: 
 
Pel que fa als impostos, estan absolutament congelats (IBI, vehicles, IAE, ICIO). Això va 
lligat amb el pla d’ajust, amb la línia que es va seguir en aquell moment en què es va 
decidir amb tots els vots a favor quina seria la política fiscal i econòmica que es duria a 
terme. Els pla d’ajustos no permet baixar impostos però si es poden congelar, cosa que 
dóna garantia o tranquil·litat ja que les coses es van estabilitzant. Per tant les ordenances 
que passen avui pel Ple només afecten on hi ha un tercer com ara Fomento o Sorea. La 
taxa d’aigua, no és un impost sinó una tarifa, no és un preu públic sinó privat i es regeix de 
manera diferent. L’alcalde diu que congelar impostos és un esforç important, com amb l’IBI 
s’ha procurat no augmentar-lo, no tocar el coeficient. Fa referència en això al Reial Decret 
de l’Estat. Pel que fa a la revisió del valor cadastral, la gestió que es va fer va ser fallida, 
no es van obtenir els resultats esperats per al ciutadà, van resultar contraris a la intenció 
prevista inicialment. Comenta que, el fet d’estar en un pla d’ajust, pot fer que qualsevol 
revisió a la baixa provoqui conflictes a nivell administratiu quant als ingressos municipals.   
 
Seguidament, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al respecte, produint-se 
les següents: 
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El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista pregunta si es podrien votar per separat les 
ordenances referents a la Fira, la brossa i l’aigua. Voldrien donar suport a alguna 
ordenança però no a totes perquè en quedés constància. Si no és així, manifesta que 
hauran, molt al seu pesar, votar en sentit contrari. 
 
El Sr. Alcalde contesta que el punt del Ple és general i engloba les quatre ordenances, per 
tant, no creu que hi puguin votar a favor.  
 
El Sr. Gatnau creu que el tema de la Fira és una qüestió a part i, tot i ser un increment 
superior a l’IPC, hi voldrien donar suport. Quant a la brossa, també hi donarien suport tot i 
tenint en compte que l’any passat ja es va augmentar un 3 – 3,5%. Manifesta que no estan 
d’acord amb l’ordenança de l’aigua. Anteriorment ja hi va haver dos augments amb un 6% 
anual cada un i amb la d’aquesta anualitat s’incrementa en tres anys un 15 o 16 %. 
Recorda que quan ells governaven no es va donar suport a un increment respecte a l’IPC i 
que ara obliga a fer una reacció més forta per compensar allò que en el seu moment no es 
va poder aplicar. Entenen que per al ciutadà, en la situació que s’està vivint, haver de 
suportar un increment de 15% és molt dur. El grup del PSC té un punt de vista contrari a 
aquest plantejament i com que no es poden gestionar de forma independent cada una de 
les taxes, el vot del PSC serà negatiu per a totes elles, tot i que la intencionalitat és una 
altra. 
 
L’alcalde accepta l’explicació del Sr. Gatnau i manifesta que aquest plantejament s’hagués 
pogut fer en les comissions informatives prèvies al Ple. Si s’hagués comentat aquesta 
consideració en aquell moment, s’hagués pogut plantejar de manera diferent la proposta 
d’acord, però ara, un cop és al Ple ja no pot canviar-se. Recalca al Sr. Gatnau que l’any 
2009, quan governava el PSC, hi va haver un increment del 7%. El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar, amb els vots de tots, l’acord de renovació del contracte amb Sorea. En aquell 
moment ja es fixava que hi hauria uns increments per poder fer front a la concessió. No es 
parla ara d’una voluntat expressa d’incrementar la taxa sinó que l’empresa concessionària 
pretenia un increment del 5,2%. Per aquest increment calia demanar autorització a la 
Comissió de Preus de Catalunya. L’alcalde diu que no van cedir a la demanda del 
concessionari sinó al contrari, van apujar els mínims per garantir que la capitalització del 
cànon es pogués realitzar conforme al pla d’execució de la major concessió que es va 
aprovar a l’Ajuntament. Per tant, s’està incrementant el que es va acordar entre tots al seu 
moment i no el que diu l’empresa. L’alcalde entén que la situació del moment és 
complicada, que quan es van determinar els increments les finances eren unes altres i ara 
cal complir amb les obligacions contractuals d’ajustar els preus per fer-ho viable. Afegeix 
que si no es fa així, s’està hipotecant l’Ajuntament i que en lloc de ser 10+10 anys, acabin 
sent 10+10+2 i s’allargui el marge de maniobra. No es tracta, doncs, de la voluntat de 
gravar sinó d’intentar solucionar una situació de les finances. L’alcalde vol deixar molt clar 
que la voluntat no és la de gravar sinó tot al contrari, és la de buscar solucions per a les 
finances municipals. Aquestes condicions havien de garantir el compliment en els períodes 
pactats i tenien les regulacions en la tarifa i cada tarifa va en funció del consum. 
 
El Sr. Gatnau posa en coneixement de l’alcalde que entén els seus arguments, però tot i 
així insisteix a dir que un 15% és un increment molt elevat tenint en compte la situació de 
moltes famílies del municipi i creu que es podrien buscar altres plantejaments o solucions. 
Afirma que es van cobrar de Sorea un milió d’euros en qualitat de bestreta i creu que es 
podria minvar aquest increment absorbint una part d’aquesta bestreta. Ja entén que s’hagi 
d’incrementar i que s’ha d’anar equiparant als costos tal com ho marca la Llei, però creu 
que s’hagués pogut arribar a un altre plantejament que no signifiqués un gravamen tan 
fort per al ciutadà. 
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L’alcalde respon que no comparteix res sobre el plantejament que fa el Sr. Gatnau, perquè 
a toro passat les coses es veuen d’una altra manera, però si hi ha una cosa que pretén 
aquest equip de govern és ser seriosos i per ser seriós s’han de complir el compromisos 
fixats tant amb les concessions com en els diferents contractes que s’han pres, tot pot ser 
susceptible de revisió, però hi ha un termini de deu anys que ens impossibilita tocar, a la 
nostra manera, la tarifa de l’aigua. Aquell milió d’euros va servir per sufragar els 7,8 
milions d’euros de factures pendents de pagament que hi havia a l’Ajuntament i es va 
haver d’utilitzar l’enginy per intentar buscar formules de finançament diferent a l’habitual i 
mirar de fer front al pagament directe d’aquestes factures. 
A partir d’aquí, en aquell moment la prioritat quina era? Per nosaltres en aquell moment la 
prioritat era, el que vam dir en el seu moment quan vam accedir a l’Alcaldia, que era el fet 
de pagar factures a proveïdors. Aquesta va ser la prioritat, i amb això tothom crec que ja 
hi estava i està conforme, que havíem de fer front a les nostres obligacions, per tant el 
milió d’euros era per fer front a les nostres obligacions, si haguéssim tingut de dir, 
escolta’m dels diners que capitalitzem no toquem la tarifa de l’aigua durant vint anys, la 
concessió o l’acord de capitalització no hagués sigut d’un milió d’euros, hagués sigut molt 
menor perquè part del que tu puguis capitalitzar es perquè tu ja poses en la valoració de la 
concessió dels canons ja hi apliques també, els percentatges d’increment anual dels 
diferents preus que pugui tenir l’aigua perquè pugui donar el número final. Per tant, a 
partir d’aquí, nosaltres, vostè diu això, jo em sembla fantàstic però no s’ajusta al 
plantejament que crec entendre que tots en el seu moment vam estar d’acord, que es 
podia fer, aprofitant una oportunitat no escrita, de què s’acabava una concessió i que vam 
poder capitalitzar uns diners. Perquè vam capitalitzar, perquè no pugés l’aigua? No, vam 
capitalitzar per pagar factures que estaven pendents de pagar i donada la manca de 
finançament ordinari doncs ens dediquem a buscar finançaments no ordinaris i en aquest 
cas, la capitalització va ser un finançament no ordinari que vam poder fer front amb això, 
vam eixugar 800.000€ a finals d’any i 200.000€ al mes de març. 
En qualsevol cas, agrair les seves aportacions i lamentar que per un acord en el qual no 
ens hi vam oposar, ara justifiquem la no aprovació de les quatre ordenances municipals 
que van en aquest punt del Ple. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per onze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles 
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella i Frances Pla i tres vots 
en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica i Josep Antoni 
Ajates. 
 
 
02. MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚM. 12/2013. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació. 
 
Vistos els informes emesos per Intervenció i atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades, d'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
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Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 12/2013, per una quantia total de 
208.930,46 el següent resum: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 14.645,80 
 
PARTIDA CONCEPTE                      ___ IMPORT  
 
08.441.2230000    Consorci ATM Lleida     14.645,80 
      Total crèdits extraordinaris ...  14.645,80 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 194.284,66 
 
PARTIDA CONCEPTE                      ___ IMPORT  
01.912.2260100    Atencions protocol·làries i representatives        3.282,68 
02.920.2160000    Equipament i manteniment informàtic        1.144,13 
02.920.2210000    Energia elèctrica         31.352,03 
02.920.2210200    Gas             5.972,65 
02.920.2240000    Primes assegurances          2.900,00 
02.920.2260401    Despeses jurídiques i contencioses           3.630,00 
03.130.2120000    Conservació edificis              398,59 
03.130.2240000    Primes assegurances             350,00 
06.171.2240000    Primes assegurances             750,00 
06.171.2279900    Serveis realitzats per altres      93,77 
07.155.2100002    Conservació camins i carreteres           21.622,45 
07.165.2210000    Energia elèctrica            1.086,78 
08.162.2270001    Deixalleria             6.785,11 
08.162.2500003    Conveni abocador comarcal        27.415,18 
08.163.2270005    Cànon neteja viària          32.722,42 
08.170.2270600    Estudis i treballs            6.000,00 
08.179.2270006    Desinfecció, desratització i desinfecció         6.000,00 
10.150.2160000    Equipament i manteniment informàtic         2.149,34 
10.151.2270600    Estudis i treballs          10.629,53 
12.352.2120000    Conservació edificis          30.000,00 
      Total suplements de crèdit ... 194.284,66 

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . . 208.930,46 
 
FINANÇAMENT 
 
NOUS INGRESSOS123.000,00 
 
PARTIDA CONCEPTE                      ___ IMPORT  
13000                 IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS      123.000,00
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BAIXES DE CRÈDITS  85.930,46 
 
PARTIDA CONCEPTE                      ___ IMPORT  
03.130.2040000    RENTING VEHICLES             547,04  
03.130.2060000    LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS                              2.400,00 
04.230.2020002    EDIFICI BANC SANTANDER          9.749,59  
05.320.1200600    RETRIBUCIONS BÀSIQUES          5.000,00  
05.320.1200900    ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES         5.000,00  
05.320.1300000    RETRIBUCIONS BÀSIQUES         10.000,00  
05.320.1600000    SEGURETAT SOCIAL         30.000,00  
06.171.2040000    RENTING VEHICLES             165,54  
07.450.2040000    RENTING VEHICLES                   53,94 
10.150.2060000    LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS         2.000,00  
10.150.2090002   INDEMNITZ.ANUAL CONV.URBANÍST.ARE-CULLERÉ          58,82  
10.150.2090003  INDEMNITZ.ANUAL CONV.URBANÍST.CESSIÓ FINQUES-SR.PONS      8,26
  
11.332.2060000    LLOGUER D’EQUIPS INFORMÀTICS            214,67  
13.011.3100001    INTERESSOS PRÉSTECS         12.000,00  
14.430.2120000    CONSERVACIÓ EDIFICIS          8.732,60  
              85.930,46 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT ..................      208.930,46 
 
Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
Prèviament a la votació, el Sr. Alcalde fa una explicació ja que entén que aquest punt pot 
resultar una mica dens. Explica al consistori que el que es fa avui, a octubre de 2013, és el 
que normalment fan el consistoris al mes de desembre. Es tracta de fer una última 
modificació, el que popularment s’anomena escombra, amb la intenció de tancar l’any i tots 
aquells serrells que en pengin. El fet que es faci ara i no al mes de desembre –explica- és 
perquè quan es va aprovar el pressupost 2013, també es va aprovar un altre punt 
anomenat sostre de despesa. El sostre de despesa es refereix al límit màxim que 
l’Ajuntament no ha de superar. 
L’alcalde es refereix a aquest límit com si fos un topall màxim que l’Ajuntament no pot 
sobrepassar i el compara a un comptador electrònic que fa el compte enrere enlloc 
d’endavant. És a dir, hi ha un sostre de despesa en què es fan obligacions i es descompta 
de manera inversa. Com que no es vol accedir, per previsió a aquest sostre de despesa, és 
quan es fa una macrorevisió  de totes les partides, una diagnosi i una extrapolació de totes 
les despeses fixes previstes i a partir d’aquí es fa aquesta modificació per poder operar 
amb tranquil·litat fins a finals d’any. L’alcalde espera que aquesta sigui l’última modificació 
a no ser que pugui sorgir algun serrell a última hora. Comenta als membres del Ple que si 
miren bé la 12 es com si se’n fes una de mensual i això és el que proposem fer en aquest 
Ple. Per tant, explica que hi ha partides grans, petites, que poden tenir per la seva 
nomenclatura de partida moltes interpretacions, totes tenen la seva explicació. Hi ha una 
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partida de 30.000€ que és de Conservació d’Edificis. En principi no hi ha factures per 
pagar, d’aquesta partida, però si entre novembre i desembre n’hi hagués ja hi hauria la 
partida habilitada. També n’hi ha que són per vinculació i vol dir que en funció de la 
despesa es poden vincular en una partida o altra seguint el principi que permet fer aquest 
tipus de moviments i no sempre de caràcter finalista a càrrec de la partida en qüestió.  
 
No es produeix cap altra intervenció i la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada que és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i trenta minuts, per Ordre del 
Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada 
pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 
 
 

 

 

 

 


