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ACTA 2017/08 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia setze d’octubrede dos mil disset. 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) 
Sra.  Dolors Bargalló Vidal    (Grup CiU) 

Sra.  Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 

Sr.  Xavier Roure Greoles   (Grup CiU) 
Sra.  Mònica Segues Llombart  (Grup CiU) 
Sr. Joan Ramon Domingo Coll  (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (Grup CIU) 
Sra.  Griselda Soteras Bergadà   (Grup CiU) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla   (Grup ERC) 

Sra. Montse Garcia Miralles   (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà   (Grup ERC) 
Sra. Teresa Ginestà Riera   (Grup Socialista) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup Socialista) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 
Excusen l’assistència els/les regidors/es, Sr. Josep Àngel Lavín Llano i Sra. Immaculada 

Casamella Miró (Grup CiU). 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 

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.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIOL DE 2017 (07/2017). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 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 a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 

07/2017 celebrada el dia 27 de juliol de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, 
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi 
cap esmena. 
 
02.- INFORME  DE L’ALCALDIA. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=21.0&endsAt=718.0 
 
03.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2017. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

 

El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 
el contingut següent: 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=21.0&endsAt=718.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=21.0&endsAt=718.0
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“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació. 
 

Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 18/2017, per una quantia total de 
145.612,00 € amb el següent resum: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI:     121.945,00 

 

PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  

10.1522.2120001 Grup Sant Isidori- obres urgents 32.783,00 
10.1533.6190002 Revestiment desguàs Negrals 4.949,00 
12.3420.6190003 Condicionaments pista atletisme 3.539,00 
07.1533.6230007 Maquinària brigada 534,00 
02.9200.2269918 Videoactes-SEMIC 12.690,00 
13.9310.2269919 Cost efectiu serveis- AYTOS 18.000,00 
10.1534.2100004 Arranjament pàrquings públics 41.450,00 
11.3330.4650000 Museu de l'aigua 3.000,00 
04.2315.2269920 Premis "Ànima Ciutat de Mollerussa"  5.000,00 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS:       23.667,00 

 

PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  

02.9200.2090001 Indemnització GMNS FREIXES 800,00 
04.2310.2269908 Activitats àrea Benestar Social 14.975,00 
06.1710.2100001 Material i manteniment jardineria 7.108,00 
14.4321.2269913 Turisme 784,00 
 

 

FINANÇAMENT 
 

BAIXES DE CRÈDITS:             130.637,00 
 

PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  

06.1710.2279900 Jardineria 91.300,00 
13.9290.5000000 Fons de contingència 7.110,00 
02.9200.6220001 Adquisició patrimoni 19.000,00 
05.3232.6230009 Sala calderes Ignasi Peraire 3.000,00 
14.4321.2269915 Mollerussa SMARTLAB  784,00 
03.1300.6230012 Càrrega vehicles  elèctrics 9.443,00 
 

NOUS INGRESSOS:        14.975,00   

 

PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  

46500 Consell Comarcal  5.689,20 
46503 Contracte infància en risc social 9.285,80 
 

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT    145.612,00 
 

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 
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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.” 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=765.0 
 
 
Finalitzades les intervencions esmentades la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 

proposta presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, 
Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras, Engelbert Montalà, Montse Garcia i 
Narcís Romà, i tres (3)abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà, Alonso 
Soria i Joan Simeón. 
 

04.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2017. PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA. 
 

El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, 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; atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de crèdits núm. 03/2017, per una quantia total de 
39.670,00 € amb el següent resum: 
 
DESPESES 
 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  

9200.2120000 Manteniment edificis 6.470,00 
9200.2260100 Atencions protocol·làries i representatives 18.000,00 
9200.2260200 Publicitat i propaganda 12.000,00 
9200.2279904 FEMEL 3.200,00 
 

FINANÇAMENT 
 
MAJORS INGRESSOS    39.670,00 
 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  

34900 Drets inscripció Sant Josep 8.350,00 
34901 M2 recinte exterior 18.240,00 
34903 M2 Pavelló Firal Sant Josep 13.080,00 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=765.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=765.0
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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. ” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start

At=871.0 

 

Finalitzades les intervencions esmentades la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, 
Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras, Engelbert Montalà, Montse Garcia i 
Narcís Romà, i tres (3)abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà, Alonso 
Soria i Joan Simeón. 
 

05.- RECTIFICACIÓ D’ERRADES PREUS DE RETRIBUCIÓ DE LES HORES 

EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

EXERCICI 2017 

 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 
el contingut següent: 
 
“Havent observat errades a l’acord d’aprovació de l’increment de preus de retribució de les 

hores extraordinàries del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa, exercici 2017 
aprovats pel Ple de la Corporació en sessió de 27 de juliol de 2017. 
 

Se'n detalla la correcció oportuna: 

 

On hi diu :  

 
GRUP HORA ORDINÀRIA HORA FESTIVA O NOCTURNA HORA FESTIVA I NOCTURNA 
 C2 12,24   
 E  11,79 13,46 
 

Ha de dir:  

 

 C2 11,22   
 E  11,91 13,59 

 

Es per tot l’anterior que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la rectificació d’errades en el sentit expressat a l’expositiu. 
 

Segon. Notificar aquest acord als diversos serveis municipals als efectes oportuns.” 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=871.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=871.0
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=1145.0 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

 
 
 
 

06. CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, PATRONAT DE FIRES, 
PER IMPORT DE 200.000,00 €. 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 
el contingut següent: 

 
“Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front 
als pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal funcionament 
del Patronat de Fires de Mollerussa, és necessari la formalització d’una operació de crèdit a 
curt termini. 
 
Atès que en data 10 d’octubre de 2017 té venciment una operació de crèdit a curt termini 

per import de 200.000,00 € i que no serà possible la seva cancel·lació per manca de 

tresoreria. 
 
Atès que les circumstàncies exposades aconsellen la contractació d’una operació de crèdit a 
curt termini per import total de 200.000,00 €. 
 
Examinat l’expedient incoat per a la contractació d’una operació de crèdit a curt termini i 

trobat conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL).  
 
Vist l’informe d’Intervenció. Vista la oferta de condicions financeres presentada per l’entitat 
La Caixa i en base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següents ACORDS: 

 
Primer. Autoritzar al Patronat de Fires de Mollerussa la contractació d’una operació de crèdit 
a curt ermini per import de 200.000,00 €. 
 
Segon. L’esmentada operació es formalitzarà en les  següents condicions: 

 
- Entitat:    La Caixa 

- Crèdit màxim autoritzat:  200.000,00 € 
- Venciment:    12 mesos 
- Tipus d’interès:                    Euríbor trimestral + 1% 
- Comissió obertura:               0,10 % 
- Comissió no disponibilitat:     0,50 % anual 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1145.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1145.0
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- Intervenció:                        davant Notari 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu 

President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació del Patronat de Fires de 
Mollerussa formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els 
documents necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos 
menester.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 

intervenció al respecte, produint-se les següents: 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=1240.0 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
07. RECURS PRESENTAT PER ROMAN LOPEZ, MERCEDES, CONTRA LA NOTIFICACIÓ 
INDIVIDUAL NÚM. 5 D’ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ C/ SANTA CRISTINA” I ELEVAR A 
DEFINITIU L’ACORD APROVAT AMB CARÀCTER INICIAL. 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 
el contingut següent: 
 

“En data 22-08-17 la senyora Mercedes Roman Lopez rep la notificació individual núm. 5 

d’ordenació de contribucions especials per l’execució de l’obra “urbanització C/ Santa 
Cristina”. 
 
En data 30-08-17 presenta recurs contra l’esmentada notificació individual, al·legant que la 
seva propietat amb referència cadastral 4809901CG2140N0002AK, referent a l’immoble 
ubicat al C/ Onze de Setembre, 6, 1 1, no llinda amb el C/ Santa Cristina (objecte 

d’imposició i ordenació de contribucions especials). 
 
L’article 30 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que són subjectes passius 
les persones físiques .../... especialment beneficiades per la realització de les obres o per 
l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin la obligació de contribuir. Es 

consideren persones especialment beneficiades, en les contribucions especials per la 
realització d’obres o establiment o ampliació de serveis que afectin a béns immobles, els 
seus propietaris. 
 
Segons dades cadastrals (4809901CG2140N) i registrals (finques números 7991, 7992 i 

7993) la parcel·la llinda amb els carrers Onze de Setembre i Santa Cristina. Consta de 3 
divisions horitzontals segons el següent desglossament: 
 
Finca 7991: C/ Onze de Setembre, 6, bx 1 – coeficient de participació: 37,90 % 
Finca 7992: C/ Onze de Setembre, 6, 1 1 – coeficient de participació:  31,05 % 
Finca 7993: C/ Onze de Setembre, 6, 2 1 – coeficient de participació:  31,05 % 
 ---------------- 
 100,00 % 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1240.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1240.0
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Per tant, l’immoble propietat de la senyora Mercedes Roman Lopez, Finca núm. 7992, C/ 
Onze de Setembre, 6 , 1 1, participa en un 31,05 % de la finca objecte d’ordenació de 

contribucions especials per les obres d’urbanització del C/ Santa Cristina. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Desestimar la reclamació presentada per la senyora Mercedes Roman Lopez contra 

la notificació individual núm. 5 d’ordenació de contribucions especials per l’execució de l’obra 

“urbanització C/ Santa Cristina”. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 
adients. 
 
Tercer. Elevar a definitiu l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla 

de Barris, obra “urbanització C/ Santa Cristina”, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió del dia 13 de juliol de 2017.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=1380.0 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 

proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

 
08.- RECURS PRESENTAT INVERLAJA 2008, SL, CONTRA LA NOTIFICACIÓ 
INDIVIDUAL NÚM. 6 D’ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ C/ SANTA CRISTINA” I ELEVAR A 
DEFINITIU L’ACORD APROVAT AMB CARÀCTER INICIAL 
 

El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 

el contingut següent: 
 
“En data 19-07-17 INVERLAJA 2008, SL rep la notificació individual núm. 6 d’ordenació de 
contribucions especials per l’execució de l’obra “urbanització C/ Santa Cristina”. 
 
En data 31-08-17 presenta recurs contra l’esmentada notificació individual, al·legant que la 
seva propietat amb referència cadastral 4809901CG2140N0003SL, referent a l’immoble 

ubicat al C/ Onze de Setembre, 6, 2 1, no llinda amb el C/ Santa Cristina (objecte 
d’imposició i ordenació de contribucions especials). 

 
L’article 30 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que són subjectes passius 
les persones físiques .../... especialment beneficiades per la realització de les obres o per 

l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin la obligació de contribuir. Es 
consideren persones especialment beneficiades, en les contribucions especials per la 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1380.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1380.0
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realització d’obres o establiment o ampliació de serveis que afectin a béns immobles, els 
seus propietaris. 
 

Segons dades cadastrals (4809901CG2140N) i registrals (finques números 7991, 7992 i 
7993) la parcel·la llinda amb els carrers Onze de Setembre i Santa Cristina. Consta de 3 
divisions horitzontals segons el següent desglossament: 
 
Finca 7991: C/ Onze de Setembre, 6, bx 1 – coeficient de participació: 37,90 % 
Finca 7992: C/ Onze de Setembre, 6, 1 1 – coeficient de participació:  31,05 % 
Finca 7993: C/ Onze de Setembre, 6, 2 1 – coeficient de participació:  31,05 % 
 ---------------- 
 100,00 % 

 
Per tant, l’immoble propietat de INVERLAJA 2008, SL, Finca núm. 7993, C/ Onze de 

Setembre, 6 , 2 1, participa en un 31,05 % de la finca objecte d’ordenació de contribucions 
especials per les obres d’urbanització del C/ Santa Cristina. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

Primer. Desestimar la reclamació presentada pels senyors Jaume Tomàs Torres i Júlia Lopez 
Pérez, en representació de INVERLAJA 2008, SL contra la notificació individual núm. 6 
d’ordenació de contribucions especials per l’execució de l’obra “urbanització C/ Santa 
Cristina” 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 
adients. 

 

Tercer. Elevar a definitiu l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla 
de Barris, obra “urbanització C/ Santa Cristina”, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió del dia 13 de juliol de 2017.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=1380.0 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA 
REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE 
BARRIS DE MOLLERUSSA. 2017. 

 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 
el contingut següent: 
 
“En el desplegament del Projecte d’Intervenció del Centre urbà i el Grup Sant Isidori de 

Mollerussa, es preveuen accions amb l’objectiu d’afavorir l’ús residencial, millorar l’estètica 
dels edificis del barri i unificar-ne els criteris d’aparença exterior. En aquest sentit, s’han 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1380.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1380.0
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redactat les Bases específiques que regulen els ajuts a la rehabilitació d’immobles inclosos 
dins l’àmbit del Pla de Barris, per tal de millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges i 
tornar al mercat els edificis en desús. 

 
Atès que l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  
estableix que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança 
general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats 
de subvencions. 

 

Atès que el procediment per a l’aprovació de les bases es tramita d’acord amb allò que 
preveu l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de 
tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial pel Ple, l’obertura d’un període 
d’informació pública durant el termini mínim de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte 
al Butlletí Oficial de la província i audiència de les persones interessades, entenent-se 
aprovades definitivament en el cas de que no s’hagin presentat reclamacions o 

suggeriments. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, es proposa al Ple de l’ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment les BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DELIMITAT 

PEL PLA DE BARRIS DE MOLLERUSSA. 2017 conforme el text que s’insereix en Annex a 
aquest acord. 
 
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 

termini de 30 dies, mitjançant un edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler 
Municipal durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, 

suggerències i al·legacions que es tinguin per convenients. 
 
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 
suggeriments ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar 
d’ulterior resolució per part del Ple. 
 
Quart. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 

desplegaments dels acords adoptats”. 
 

ANNEX 
 
“BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ 
D’IMMOBLES INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT DEL PROJECTE  D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I DEL GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA.  
 

Amb l’objectiu d’afavorir l’ús residencial del Centre Urbà i del Grup Sant Isidori, millorar l’estètica dels 
edificis del barri i unificar-ne els criteris d’aparença exterior, l’Ajuntament de Mollerussa aprova aquestes 
bases per als ajuts a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris, per tal de millorar 
les condicions d’habitabilitat dels habitatges i tornar al mercat els edificis en desús. 
 

Article 1. Objecte 
 

L’objecte d’aquestes bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament de Mollerussa, en 
règim de concurrència competitiva, les subvencions per a la rehabilitació d’immobles i millora de 
l’accessibilitat dins del programa de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
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viles que requereixen una atenció especial, en edificis de tipologia residencial col·lectiva o plurifamiliar, i 
en edificis d’un sol habitatge. 
 

Article 2. Persones destinatàries 
 

2.1. Podran accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d’edificis 
d’habitatges, i per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en 
el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat.  
 

2.2. Si el beneficiari/a és una persona jurídica o comunitat de propietaris, els membres que la integrin 
s’han de comprometre a realitzar la totalitat de les obres que fonamenten la concessió de l’ajut en nom i 
compte del primer, i tindran igualment la consideració de beneficiaris. 
 

En el supòsit de que la comunitat de propietaris no estigui constituïda formalment, la totalitat dels 
propietaris també s’hauran de comprometre davant l’Ajuntament a realitzar la totalitat de les obres que 
fonamenten la concessió de l’ajut en nom de la comunitat, i tindran la consideració de beneficiaris. 
 

2.3. En el supòsit que un mateix propietari presenti més d’una sol·licitud per més d’un immoble, la 
comissió prioritzarà el que sigui residència habitual, per motius pressupostaris o causes d’interès 
general. 
 

Article 3. Actuacions subvencionables 
 

3.1. Les obres que poden acollir-se dins d’aquests ajuts són les que permeten obtenir l’adequació 
constructiva, estructural i funcional d’un edifici, i concretament queden definides en els següents punts: 
 

1. Obres per a millorar les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
2. Obres de rehabilitació de cobertes. 
3. Obres de rehabilitació de façanes. 
4. Millora de les instal·lacions comunes dels edificis d’aigua, gas i/o electricitat. 
5. Obres que garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d’un 
edifici. 

 
3.2. El pressupost protegible a l’efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost 
d’execució material de les obres que s’ha d’ajustar a la llicència municipal,  el cost del projecte i de 
l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE). No s’han d’incloure en el pressupost protegible l’impost 
sobre el valor afegit (IVA), l’impost sobre construccions d’obres i serveis (ICIO), les taxes o 
els tributs que afectin les obres o els honoraris professionals de direcció d’obra. 

 
Article 4. Requisits de les persones sol·licitants 
 

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions que s’indiquen a continuació: 
 

a) No estar sotmès en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat 
amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) Si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, la suma dels 
imports concedits no poden superar la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació. 
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
d) No estar incursos en el règim d’incompatibilitats vigent. 
 

Article 5. Requisits dels edificis 
 

5.1. Els immobles objecte de la subvenció han d’estar inclosos en l’àrea urbana delimitada en el Projecte 
d’Intervenció integral del Centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa. 
 

5.2. Les característiques bàsiques que ha de reunir l’edifici per poder rebre subvencions per a la 
rehabilitació són: 
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Els edificis de tipologia residencial col·lectiva han de complir els requisits següents: 
 

a) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a 
habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent al d’habitatge. 
b) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l’edifici ha de constituir el domicili habitual i 
permanent dels seus propietaris o arrendataris. 
c) L’antiguitat de l’edifici ha de ser superior a 15 anys, fora dels casos en els quals les obres 
tinguin com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici per al seu ús per 
persones amb discapacitat, o bé per adaptar les instal·lacions a la normativa tècnica aplicable que 
s’hagi promulgat amb posterioritat a la construcció de l’edificació.   

 

5.3 En la sol·licitud i/o projecte, s’hauran de complir, si s’escau, els paràmetres urbanístics generals 
i les mesures estètiques i compositives establertes a la Normativa del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Mollerussa, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida 
(DOGC núm. 5409). 

 
5.4. Inspecció tècnica prèvia dels edificis: Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i 

prèviament a la sol·licitud d’ajuts, de Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) regulat per la 
normativa vigent, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges que acrediti la necessitat de 
l’actuació de rehabilitació. 

 
El cost de l’informe es computarà conjuntament amb el cost de l’obra a l’hora d’obtenir la 
corresponent subvenció. 

 

Article 6. Sol·licituds 
 

6.1. Per accedir a les subvencions regulades per aquestes bases, s'haurà de sol·licitar per escrit en el 
model normalitzat que es pot obtenir a les oficines municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Mollerussa. Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de l’Oficina d’habitatge (3a planta de 
l’Ajuntament) o per mitjans electrònics a través del servei e-tram.  
 
6.2. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores d’aquestes 
subvencions, i faculta a l’Ajuntament de Mollerussa per comprovar la conformitat de les dades que s’hi 
contenen o es declaren. 
 

6.3. Les sol·licituds presentades fora de termini previst en la convocatòria no són admeses a tràmit. 
 

6.4. Si la sol·licitud o documentació no reunissin els requisits exigits en aquestes bases, l’Ajuntament 
requerirà l’interessat/da per tal que en el termini legal s’esmenin les mancances o s’acompanyin els 
documents preceptius, amb la indicació que, si no es complís amb el requeriment, se’l tindrà per 
desistit/da de la seva petició, amb arxiu d’actuacions si és el cas. 
 

6.5. Documentació que cal aportar: 
 

1. Documentació administrativa 
 

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent: 
 

a) Si es tracta d’edificis d’habitatges unifamiliars: 
 

- Document d’identificació, DNI o NIE, o NIF del propietari i/o del qui el representi.  
- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat o còpia de l’escriptura de propietat. 
- Autorització del propietari a l’arrendatari en el supòsit de que les obres siguin promogudes per aquest 
últim. 
 
b) Si es tracta d’edificis d’habitatges plurifamiliars amb comunitat constituïda: 
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- Document d’identificació de la comunitat de propietaris, NIF, i DNI o NIF del representant de la 
comunitat. 
- Certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris i/o arrendataris acompanyada d’un annex 
amb la relació de les persones propietàries dels habitatges que hi han assistit personalment, i que ha 
d’incloure les dades que consten en el models normalitzats. 
 

c) Si es tracta d’edificis d’habitatges plurifamiliars sense comunitat constituïda: 
 

- Document d’identificació, DNI o NIE, de cadascun dels propietaris o NIF de la persona jurídica 
corresponent. 
- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre les 
entitats objecte de les actuacions o escriptures de propietat. 
- Certificat de la reunió corresponent, acompanyada d’un annex amb la relació dels propietaris i/o 
arrendataris dels habitatges i amb les dades que consten en el models normalitzats. 
 

d) Documentació que s’ha d’acompanyar a totes les sol·licituds: 
 

- Declaració responsable conforme s’han rebut ajuts a la rehabilitació, segons model normalitzat de 
sol·licitud fent constar la relació detallada de l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, 
si s’escau.  
- En el cas d’obres de millora de l’accessibilitat, les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda han 
d’aportar el corresponent certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) acreditatiu 
del grau de limitació que hauran d’indicar l’habitatge en què l’usuari té aquestes condicions. 
- Declaració responsable conforme la persona sol·licitant no es troba incursa en el règim 
d’incompatibilitats vigents, que reuneix tots els requisits per tenir la condició de beneficiari i que no 
concorren les circumstàncies enumerades a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, i que es troba 
al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
2. Documentació tècnica 
 

2.1. Documentació a aportar amb la sol·licitud: 
 

a) Informe d’inspecció tècnica dels l’edifici (IITE). 
b) Pressupost del contracte de l’empresa o empreses que realitzaran les obres subvencionables 
referit a l'any en curs i amb l’estat d’amidaments i preus unitaris. Si en un mateix edifici es 
projecten executar obres de rehabilitació mitjançant més d’una de les actuacions previstes en 
l’article 3, s’haurà de presentar el pressupost subvencionable desglossat per a cadascuna de les 
actuacions. 
c) Fotografia de l'estat actual de l’immoble en el cas d’obres no executades. 

 
Article 7. Indamissió i desistiment 
 

7.1. Inadmissió. L’incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de sol·licituds 
que estableixen aquestes bases, o l’entrada de diverses sol·licituds per al mateix edifici d’habitatges dins 
dels diferents terminis de presentació que establirà la convocatòria, comporta la inadmissió de la 
sol·licitud. 
 

7.2. Desistiment. Comporta el desistiment de la sol·licitud la falta de presentació de qualsevol dels 
documents que preveu l’article 6 de les bases, o la falta d’esmena dels requisits dins el termini de 10 
dies hàbils a comptar de la notificació del requeriment d’esmena. 
 

Qualsevol sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan 
instructor ho haurà d’acceptar.  
 

7.3. Amb caràcter previ a la proposta de resolució inicial de concessió de les subvencions, l’òrgan 
instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les 
persones interessades. 
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Article 8. Conceptes subvencionables  
 

1. Obres de conservació dels edificis relatives als fonaments, estructura i instal·lacions comunes que 
disposin d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE), que qualifiqui les 
deficiències detectades d’importants o greus o molt greus. 
 

2. Obres que es realitzin en les instal·lacions comunes d’electricitat, fontaneria, gas, sanejament, 

recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d’adaptar-les a la normativa 
vigent. En aquests supòsit no és exigible la seva qualificació en l’IITE. 

 

3. Obres relatives a a l’estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres 

elements comuns. S’entén per façana la totalitat d’elements que la componen (finestres, balcons 
…).  

 

Les obres de rehabilitació de façanes poden consistir en les següents: 
 

a) Esmenar deficiències de seguretat. 
b) Recuperació de façana amb arrebossat i pintat. 
c) Recuperació de façana de pedra i altres elements singulars (esgrafiats, llinda de fusta, 

recuperació d'antigues portalades o finestrals de fusta, etc). 
 

En tots els casos serà condició obligatòria la rehabilitació de la totalitat de la façana. No seran 
subvencionables les rehabilitacions parcials. 
 

4. Actuacions per realitzar ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat. 
Es consideren actuacions per realitzar ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria 
d’accessibilitat les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent. 
En particular: 

 
a) Les instal·lacions d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius 

d’accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, 
així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. 

b) La instal·lació o dotació de productes de suport. Grues o artefactes que permetin l’accés i l’ús 
de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com jardins, zones 
esportives, piscines i similars. 

c) La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin 
l’orientació en la utilització de les escales o ascensors. 

d) La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i 
l’exterior, com videoporters i anàlegs. 
 

El total de la subvenció no pot superar el 50% del pressupost subvencionable, tant en la seva globalitat 
com per a cadascuna de les actuacions. 
 

L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà l’atorgament 
d’aquesta. Això no obstant, l’import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d’una quantia que 
superi el cost de l’activitat subvencionable, per cadascun dels conceptes subvencionables.   
 

Article 9. Termini presentació sol·licituds 
 

El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà en l’acord de convocatòria aprovada per la Junta 
de Govern Local. 
 

Article 10. Criteris de valoració 
 

Per a la distribució dels ajuts es tindrà en compte la següent taula de puntuació –fins a 45 punts: 
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1. Aquelles actuacions que siguin prioritàries en base a la valoració efectuada per la Comissió 
técnica de valoració, en funció de la falta d’adequació constructiva, estructural i funcional. Fins a 25 
punts. 
 

2. Per la millora de l’accessibilitat es prioritzaran els casos en els que les persones que hi visquin 
tinguin el certificat legal de discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i/o que superi el barem 
de mobilitat. En aquests casos caldrà presentar la corresponent certificació juntament amb la 
sol·licitud. Fins a 15 punts. 
 

3. Altres supòsits que a criteri de la Junta de Govern previ informe de la Comissió Tècnica de 
Valoració, mereixin tenir una distinció de la resta. En aquests supòsits, caldrà fer constar en l’acord 
la deguda motivació. Fins a 5 punts. 

 

4. En cas d’empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, tindran preferència les registrades 
abans, amb la documentació completa presentada. 

 
Article 11. Criteris per a la determinació de la quantia de la subvenció. 
 
La dotació de la subvenció a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris 
de Mollerussa per aquesta convocatòria serà de 200.000 euros. Els conceptes i la quantia de les 
subvencions són els següents: 
 
1. Obres per a millorar les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques: la 

quantia màxima que es podrà concedir d’ajut serà del 50% del preu mitjà del mercat sempre que no 
superi els 4.000,00 €. 

 
2. Obres de rehabilitació d’elements comuns i/o cobertes: 
 

a) Obres per a solucionar patologies estructurals o lesions que afectin a l’estabilitat, solidesa i la 
seguretat de la coberta de l’edifici: 50% del pressupost subvencionable amb un màxim de 
6.000€ per edifici. 

b) Obres d’impermeabilització i/o d’aïllament tèrmic de tota la coberta: 50% del pressupost 
subvencionable amb un màxim de 4.000,00 €. 

c) Obres de manteniment de la coberta consistents en la substitució de teules o altres elements 
puntuals en mal estat, impermeabilització puntual o petites reparacions no estructurals: 50% 
del pressupost subvencionable amb un màxim de 2.500,00 € per edifici. 

 
3. Per a l’adequació de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament a la normativa vigent: 

50% del pressupost subvencionable amb un màxim de 3.000,00 € per edifici. 
 
4. Obres de rehabilitació de façanes: s’entén per façana la totalitat d’elements que la componen 

(finestres, balcons...): 
 

a) Esmenar deficiències de seguretat: 50% del pressupost subvencionable amb un màxim de 
3.000,00 € per edifici. 

b) Recuperació de façana amb arrebossat i pintat: 50% del pressupost subvencionable amb un 
màxim de 6.000,00 € per edifici (es proposta 3.000 €). 

c) Recuperació de façana de pedra i altres elements singulars (esgrafiats, llinda de fusta, 
recuperació d’antigues portalades o finestrals de fusta, etc): 50% del pressupost 
subvencionable amb un màxim de 4.000,00 € per edifici. En el cas de les comunitats de veïns 
serà condició obligatòria la rehabilitació del total de la façana i no seran subvencionables 
rehabilitacions parcials. 

 
Quan es demanin ajuts per a distintes actuacions, el total de la subvenció no podrà ser superior al 50% 
del pressupost subvencionable ni superar en cap cas els 12.000 euros (es proposta (8.000 €). 
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L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà l’atorgament 
d’aquesta. Això no obstant, l’import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d’una quantia que 
superi el cost de l’activitat subvencionable, per cadascun dels conceptes subvencionables.  
 
Article 12.  Comissió de Valoració 
 

L’òrgan col·legiat encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, que es denominarà Comissió 
de Valoració, estarà format pels membres següents: 
 

a) L’Arquitecte municipal 
b) L’Arquitecte tècnic municipal 
c) La Tècnica del Pla de Barris 
d) La TAG adscrita àrea urbanisme i contractació que exercirà les funcions de secretària 

 
La Comissió de Valoració ha de valorar les sol·licituds de subvenció amb la documentació que 
determinen les bases de la convocatòria i d’acord amb els criteris de valoració i priorització descrits a 
l’article 10 de les presents bases, i formularà els informes favorables o desfavorables. Per a l’elaboració 
dels informes podrà recavar l’assessorament tècnic, econòmic i jurídic que estimi adient. 
 
Article 13. Procediment de concessió 
 

13.1. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als 
principis generals establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i es tramita en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els capítols I i II del Títol I de 
l’esmentada Llei, i de conformitat amb el que preveuen aquestes bases. 
 

13.2. Com a òrgan instructor dels expedients, es nomena a la persona titular de la Regidoria de Pla de 
Barris. L’òrgan instructor, amb l’assessorament previ tècnic municipal, examinarà les sol·licituds 
presentades a l’empara de la convocatòria i ha de requerir les persones interessades que han presentat 
una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació 
inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment. 
 

13.3. Un cop avaluades les sol·licituds, i un cop vist l’informe de la Comissió de Valoració l’òrgan 
instructor formularà la proposta de resolució inicial de concessió o denegació de subvencions a l’òrgan 
competent per resoldre. 
 

La proposta de resolució inicial de concessió o denegació de subvenció s’ha de fonamentar, 
ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l’òrgan que fa la proposta no segueixi 
els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància. 
 

La proposta de resolució inicial de concessió favorable de les subvencions ha de contenir la llista de 
sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones que formen part de la llista 
de reserva, si n’hi ha, degudament prioritzada en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts 
a l’article 10. 
 

13.4 Les resolucions de concessió o denegació inicials es notificaran de manera individualitzada a les 
persones sol·licitants, d’acord amb el que estableixen l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 58 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les 
resolucions també es publicaran al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. 
 

Article 14. Resolució i terminis 
 

14.1. L’òrgan competent per a resoldre sobre les sol·licituds és la Junta de Govern local de l’Ajuntament 
de Mollerussa. 
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14.2. El termini màxim per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de dos mesos a 
comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 
 

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds 
s’entenen desestimades per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

14.3. La resolució de concessió de la subvenció ha d’indicar l’import que es concedeix i el concepte 
subvencionat. 
 

14.4. S’entén acceptada la subvenció per part de les persones beneficiàries si, en el termini de deu (10) 
dies hàbils comptats a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la seva 

renúncia. 
 

14.5. En la notificació de la resolució s’hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa, 
així com els recursos que s’hi poden interposar. 
14.6. La resolució, d’estimar les pretensions del sol·licitant, comportarà el compromís de la realització de 
la despesa corresponent. 
 

Article 15. Règim de recursos 
 

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria, que 
exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la notificació, o recurs contenciós administratiu. 
 
Article 16. Obligacions de les persones beneficiàries 
 

Les persones o entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents: 
 
a) Sol·licitar la pertinent llicència d’obres. 
b) Realitzar les actuacions subvencionades d’acord amb la documentació tècnica presentada i aprovada 

pels òrgans competents de l’Ajuntament de Mollerussa. 
c) Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa qualsevol modificació de la persona representant dels 

sol·licitants, de l’adreça de les notificacions, de les dades bancàries així com també de les 
actuacions objecte de la documentació tècnica presentada a l’òrgan instructor, amb anterioritat a la 
finalització del termini d’execució. Les modificacions, degudament motivades, s’han de sol·licitar i 
concedir de forma expressa per l’òrgan instructor corresponent. Si en el termini d’un mes comptat a 
partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada. 

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la 
revocació total o parcial de la subvenció. 

d) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció 
concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la 
Intervenció de Fons municipal i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable. 

e) Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el seu 
import, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
comunitàries, a més de les ja consignades a la sol·licitud de subvenció. Si la persona o entitat 
beneficiària obté un ajut addicional, l’Ajuntament de Mollerussa pot minorar la subvenció atorgada. 
Aquesta comunicació s’haurà de fer tant bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons rebuts. 

f) Conservar els documents justificatius de la realització de les actuacions subvencionades, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

g) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les 
aquestes bases reguladores. 

h) Quan el pressupost de l'actuació de rehabilitació superi la quantia de 50.000 euros, d'acord amb el 
que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en 
concordança amb l'article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, caldrà aportar tres ofertes de diferents 
empreses, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació 
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del servei o el lliurament del bé, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient d'entitats, o 
bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. Quan la persona 
sol·licitant no esculli l'oferta econòmica més avantatjosa, haurà de presentar una memòria 
explicativa que ho justifiqui.  

 
Article 17. Justificació i pagament de les subvencions 
 

17.1. La justificació de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins el dia 31 d’agost de 2018. 
A tal efecte, la persona beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament la finalització de les obres amb la 
presentació de la documentació que s’indica a continuació: 
 

a) Comunicat del final d’obres signat pel promotor, el contractista principal i el tècnic competent, 
en el seu cas. 
b) Les factures o documents de valor probatori equivalent al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, i la documentació acreditativa del pagament consistent en una transferència 
bancària,  i/o rebuts bancaris. 
c) Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades. 
d) En el cas de la instal·lació d’ascensors cal aportar el certificat d’alta de la posada en marxa i de 
compliment del reglament d’aparells elevadors ascensors amb marcatge CE per part del 
Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant les entitats col·laboradores (ECA o ICIT). 
e) En el cas de la instal·lació de plataformes elevadores verticals cal aportar el certificat conforme 
la instal·lació compleix la Directiva 98/37/CE de màquines i del Reial decret 644/2008 (BOE), per 
part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant les entitats col·laboradores 
(ECA o ICIT). 
f) Original del document de transferència bancària, segons model normalitzat, per al pagament de 
la subvenció. En el cas que les sol·licituds siguin presentades per comunitats de propietaris, cal 
indicar un compte bancari a nom de la comunitat. 

 
17.2. Els Serveis Tècnics municipals comprovaran l'adequació de la rehabilitació realitzada a la resolució 
de concessió. Si l'informe dels tècnics municipals es desfavorable, es requerirà a la persona 
beneficiària perquè adeqüi les deficiències en el termini d’un mes, o el que s’estimi prudencial atenent 
l’abast de l’actuació subvencionable, sense que es pugui superar aquest termini. En el cas que, 
transcorregut aquest període, no es realitzin les corresponents esmenes, es considerarà desistiment o 
renúncia i es revocarà la subvenció, en els termes previstos a l’article 21 de les bases. 
 

17.3. Si l'informe dels tècnics municipals es favorable, l’òrgan competent per resoldre dictarà la 
resolució final de concessió de la subvenció, que podrà modificar l’import de la resolució inicial, en 
funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l’actuació subvencionable. 
 
17.4. El pagament de la subvenció es realitzarà de la forma següent: 
 

a) El pagament de l’import de la subvenció concedida, es tramita després de la justificació final de les 
obres, un cop avaluades les obres executades i notificada la resolució final de concessió. 
 

b) Es procedirà al lliurament de la subvenció concedida en el termini màxim de tres mesos des de la 
notificació de la resolució final concessió. En el cas de bonificacions fiscals en les taxes i impostos 
municipals que es vinculin a les subvencions previstes en aquestes bases, s’estarà a allò que disposin les 
ordenances municipals. 
 

c) L'ajut es farà efectiu a les persones interessades per mitjà de transferència al número de compte de 
l'entitat financera indicat pel sol·licitant. 
 

17.5. En cap cas es podran efectuar pagaments anticipats i/o abonaments a compte en aquests ajuts. 
 

Article 18. Supervisió i control 
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18.1 L’Ajuntament de Mollerussa, per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada, pot 
demanar documentació complementària amb la finalitat de comprovar el compliment de l’objecte de la 
subvenció que caldrà presentar, si s’escau, en formats específics per facilitar el seu tractament. 
 

18.2 Durant l'execució de les obres, els propietaris o titulars de la llicència han de permetre les visites i 
inspeccions necessàries dels tècnics designats per l'Ajuntament de Mollerussa per tal de realitzar un 
control i seguiment de les actuacions objecte de la concessió de l'ajut. 
 

18.3. L’Ajuntament de Mollerussa pot revisar les subvencions concedides i modificar-ne la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts. 
 

Article 19. Publicitat 
 

L’Ajuntament de Mollerussa publicarà al Butlletí Oficial de la província les subvencions atorgades per un 
import igual o superior a 3.000,00 euros, d’acord amb el que estableixen l’article 18.3.c) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l’article 17.3 c) de l’Ordenança General de 
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Per a les subvencions d’import inferior a l’esmentada 
quantia s’hauran d’anunciar al Tauler d’anuncis municipal. 
 

Article 20.  Revocació 
 

L’òrgan condecent, amb la prèvia tramitació del procediment legalment establert, podrà revocar 
totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’import 
rebut i sense que s’origini cap dret per al sol·licitant, en els supòsits següents: 
 

1. Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats. 
2. Per incompliment de les normes descrites en aquestes bases. 
3. Per la no obtenció de llicències o autoritzacions municipals. 
4. Per la no finalització de les obres dins el termini establert. 
5. Per manca de justificació. 
6. Per renúncia o desistiment del titular. 
7. Qualsevol altra causa prevista a la normativa sobre subvencions. 

 

22. Infraccions i sancions 
 

22.1. A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els 
capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

22.2. Si l’òrgan atorgant, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció de 
Fons municipal, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun motiu 
d’infracció, hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que disposen la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

Article 23. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les 
dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta 
convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix. 
 
Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, en 
relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el 
tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa. 
 
Article 24. Normativa d’aplicació 
 

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà directament l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Mollerussa, aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió de data 30 de novembre de 
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2006 (BOP de Lleida, núm. 24, de 17 de febrer de 2007); els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions o normes legals que les 
substitueixin; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; la normativa general establerta al 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 i el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i les Bases d’execució 
del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa de l’exercici corresponent. 
 

Disposicions transitòries 
 

Primera. Les convocatòries públiques per a la concessió dels ajuts es realitzaran per acord de Junta de 
Govern Local. 
 
Segona.  Aquestes Bases específiques s’aplicaran amb efectes retroactius a partir del dia 1 de gener 
de 2017, i abastarà totes les actuacions que compleixin amb els requisits establerts l’article 8 i hagi 
estat concedida llicència d’obres a partir de l’esmentada data. No obstant, la Junta de Govern en l’acord 
de convocatòria s’establirà les especificitats respecte la documentació i tràmits que s’aplicaran en 
aquests supòsits.” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 “ÍNDEX DE DOCUMENTACIÓ: 
 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI  
 

Convocatòria 2017 
Nº Expedient:  
 
 
Documentació de Sol·licitud: 
 

 Sol·licitud (Registre entrada) 
 
1. Documentació administrativa 
 
1.1.  Edificis d’habitatges unifamiliars: 

 Document d’identificació, DNI o NIE, o NIF del propietari i/o del qui el representi. (Còpia 
compulsada) 

 Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat o còpia de l’escriptura de 

propietat. (Còpia compulsada) 

 Autorització del propietari a l’arrendatari en el supòsit de que les obres siguin promogudes per 
aquest últim. (Model normalitzat) 

 
1.2. Edificis d’habitatges plurifamiliars amb comunitat constituïda: 

 Document d’identificació de la comunitat de propietaris, NIF, i DNI o NIF del representant de la 

comunitat. (Còpia compulsada) 

 Certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris i/o arrendataris. (Model 

normalitzat) 

 Annex al certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris. (Model normalitzat) 
 
1.3. Edificis d’habitatges plurifamiliars sense comunitat constituïda: 
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 Document d’identificació, DNI o NIE, de cadascun dels propietaris o NIF de la persona jurídica 

corresponent. (Còpia compulsada) 

 Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre les 
entitats objecte de les actuacions o escriptures de propietat. (Còpia compulsada) 

 Certificat de la reunió de propietaris sense comunitat constituïda. (Model normalitzat) 

 Annex al certificat de la reunió de propietaris sense comunitat. (Model normalitzat) 
 

2. Documentació tècnica 
 

 Informe d’inspecció tècnica dels l’edifici (IITE).  

 Pressupost del contracte de l’empresa o empreses que realitzaran les obres subvencionables 
referit a l'any en curs i amb l’estat d’amidaments i preus unitaris. Si en un mateix edifici es 

projecten executar obres de rehabilitació mitjançant més d’una de les actuacions previstes en 
l’article 3, s’haurà de presentar el pressupost subvencionable desglossat per a cadascuna de les 
actuacions. 

 Fotografia de l'estat actual de l’immoble en el cas d’obres no executades. 
 

Documentació prèvia a la Resolució:  
 

 Revisar ús, zona i antiguitat. (Fitxa Cadastral) 

 Revisar residència habitual. (Padró) 

 Revisar que: el mínim del 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar 

destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent al 
d’habitatge. 

 
Documentació posterior a la Resolució:  
 

 Llicència d’obres. (Fotocòpia Serveis Tècnics)       

 Projecte tècnic, si escau. (Serveis Tècnics)       

 
Documentació per a la justificació: 
 

 Factures originals o documents de valor probatori equivalent al tràfic jurídic mercantil o amb 

eficàcia administrativa. 

 Documentació acreditativa del pagament: transferència bancària,  i/o reuts bancaris. 

 Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades. 

 Comunicat de final d’obres. (Model normalitzat) 

 Imprès dades bancàries conformat per entitat bancària. En el cas que les sol·licituds siguin 

presentades per comunitats de propietaris, cal indicar un compte bancari a nom de la 
comunitat. (Model normalitzat) 

 En el cas de la instal·lació d’ascensors cal aportar el certificat d’alta de la posada en marxa i de 
compliment del reglament d’aparells elevadors ascensors amb marcatge CE per part del 
Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant les entitats col·laboradores (ECA o ICIT). 

 En el cas de la instal·lació de plataformes elevadores verticals cal aportar el certificat conforme 

la instal·lació compleix la Directiva 98/37/CE de màquines i del Reial decret 644/2008 (BOE), 
per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant les entitats 
col·laboradores (ECA o ICIT). 

 
INCIDÈNCIES:” 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
“SOL·LICITUD:  
 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI  
 
Convocatòria 2017 
 
Dades d’identificació del promotor de les obres  
Nom i cognoms/Raó social/Comunitat de propietaris 
__________________________________________                                                                                                       
NIF/CIF/NIE __________________ Telèfon _______________ Altres telèfons 
______________________                                          
Adreça electrònica de contacte 

___________________________________________________________ 
 
Dades de la persona representant (administrador/president de la comunitat/altres)  
Nom i cognoms _________________________________________-
______________________________                                                                                                      
NIF/CIF/NIE __________________ Telèfon _______________ Altres telèfons 
______________________                                          
Adreça electrònica de contacte 
___________________________________________________________ 
 
Dades de notificació durant tot el tràmit de l’expedient 
Nom i cognoms _________________________________________ 
______________________________   
Telèfon ________________                   Altres telèfons ______________________                                         
Tipus de via ____   Nom de la via __________________ Número ___   Bloc __  Escala __  Pis __  
Porta __ 
Codi Postal _____ __       Població ________________________ 
 
Dades de la finca objecte de la subvenció 
Referència Cadastral:_____ _____________________________ 
Tipus de via ____   Nom de la via __________________ Número ___   Bloc __  Escala __  Pis __  
Porta __ 
Codi Postal _____ __       Població ________________________ 
 
 
SOL·LICITO  subvenció per les següents actuacions: 
 

 Rehabilitació de façanes      
 Rehabilitació cobertes i/o elements comuns  
 Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 Adequació instal·lacions gas, electricitat aigua i sanejament a la normativa vigent 

  
Import sol·licitat segons pressupost/os aportat/s _________________________ (sense IVA) 
 
DECLARO:  
Que d’acord amb les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació 
d’immobles del projecte d’intervenció integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori: 
  Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 Que l’edifici compleix amb les característiques bàsiques, establertes en les bases 
específiques, per poder rebre la subvenció. 
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 Haver rebut altres subvencions, ajuts o recurs per a la realització de qualsevol actuació pel 
qual es demanen aquests ajuts  en l’immoble per un import total de ________________ €, 
entitat concedent ____________________. 

  Sóc el propietari i aquest habitatge és la meva residència habitual. 
 No essent el propietari de l'habitatge disposo de la seva autorització per a realitzar les obres 

per les quals es demana l’ajut (s’acompanya declaració). 
 Conforme reuneixo tots els requisits per tenir la condició de beneficiari i que s’enumeren a 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Documentació a aportar: 
 
1. Documentació administrativa 
 
1.1.  Edificis d’habitatges unifamiliars: 

 DNI o NIE, o NIF del propietari i/o del qui el representi. (Còpia compulsada). 
Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat o l’escriptura de propietat. 

(Còpia compulsada). 

Autorització del propietari a l’arrendatari en el supòsit de que les obres siguin promogudes 
per aquest últim. (Model normalitzat) 

 
1.2. Edificis d’habitatges plurifamiliars amb comunitat constituïda: 

Document d’identificació de la comunitat de propietaris, NIF, i DNI o NIF del representant de 
la comunitat. (Còpia compulsada).  

Certificat de l’acta de la reunió de comunitat de propietaris i/o arrendataris. (Model 
normalitzat) 

Annex al certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris. (Model normalitzat) 
 
1.3. Edificis d’habitatges plurifamiliars sense comunitat constituïda: 

Document d’identificació, DNI o NIE, de cadascun dels propietaris o NIF de la persona jurídica 
corresponent. (Còpia compulsada) 

Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat relativa a la titularitat sobre 
les entitats objecte de les actuacions o escriptures de propietat. (Còpia compulsada) 

Certificat de la reunió de propietaris sense comunitat constituïda. (Model normalitzat) 
Annex al certificat de la reunió de propietaris sense comunitat. (Model normalitzat) 

 
2. Documentació tècnica 
 

Informe d’inspecció tècnica dels l’edifici (IITE).  
 Fotografies de l’estat actual 
Pressupost del contracte de l’empresa o empreses que realitzaran les obres subvencionables 

referit a l'any en curs i amb l’estat d’amidaments i preus unitaris. Si en un mateix edifici es 
projecten executar obres de rehabilitació mitjançant més d’una de les actuacions previstes en 
l’article 3, s’haurà de presentar el pressupost subvencionable desglossat per a cadascuna de les 
actuacions. 
 

MANIFESTO:  
Sota la meva responsabilitat la certesa de les dades consignades i d’aquelles que s’acompanyen en la 
documentació adjunta i que acceptaré les condicions que s’estableixen a les bases de la subvenció.  
 
Mollerussa, ________ de __________________ de _________ .  
 
El/la Sol·licitant o Representant     El/la President/a o Propietari 
 
 
 
Signatura       Signatura 
Nom i Cognoms       Nom i Cognoms 
 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants 

seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i 

confidencialitat que la normativa estableix. 

Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, en relació amb 

les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament de les seves 
dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Núm. expedient:______________ 
Convocatòria 2017 
 

 Certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris 

 Dades de l’edifici a rehabilitar 

 Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala 

                              

 Codi postal Població   

              

 Dades de la reunió 

 Lloc: Data: Hora: 

                  

 

Acords: 

1. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en: (marqueu les actuacions) 

 OBRES PER A MILLORAR LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES  

 OBRES DE REHABILITACIÓ D’ELEMENTS COMUNS I/O COBERTES: 

 OBRES PER A SOLUCIONAR PATOLOGIES ESTRUCTURALS O LESIONS QUE AFECTIN A 

L’ESTABILITAT, SOLIDESA I LA SEGURETAT DE LA COBERTA DE L’EDIFICI. 

 OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ I/O D’AÏLLAMENT TÈRMIC DE TOTA LA COBERTA. 

 OBRES DE MANTENIMENT DE LA COBERTA CONSISTENTS EN LA SUBSTITUCIÓ DE TEULES O 

ALTRES ELEMENTS PUNTUALS EN MAL ESTAT, IMPERMEABILITZACIÓ PUNTUAL O PETITES 

REPARACIONS NO ESTRUCTURALS. 

 PER A L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE GAS, ELECTRICITAT, AIGUA I SANEJAMENT A 

LA NORMATIVA VIGENT. 

 OBRES DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 

 ESMENAR DEFICIÈNCIES DE SEGURETAT 

 RECUPERACIÓ DE FAÇANA AMB ARREBOSSAT I PINTAT 

 RECUPERACIÓ DE FAÇANA DE PEDRA I ALTRES ELEMENTS SINGULARS (ESGRAFIATS, 

LLINDA DE FUSTA, RECUPERACIÓ D’ANTIGUES PORTALADES O FINESTRAL DE FUSTA, ETC) 

2. Aprovar el cos previst de les obres de l’empresa/es        

____________________________________  

segons el pressupost aportat, per un import total de_________________________euros (Sense 

IVA). 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

3. Demanar la sol·licitud d’ajuts als Serveis competents de l’Ajuntament de Mollerussa segons la 

normativa i les convocatòries vigents. 

4. Designar el/la senyor/a ________________________________________  per representar la 

comunitat de propietaris davant als Serveis competents de l’Ajuntament de Mollerussa i autoritzar-lo/a 

perquè actuï en nom i representació de la comunitat, als efectes de notificacions i tràmits 

administratius relatius als ajuts a la rehabilitació de les actuacions assenyalades en l’apartat 1. 

5. Acceptar les condicions i limitacions de la convocatòria vigent, per obtenir els ajuts. 

6. Facilitar l’accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats. 

7. Designar com a compte única de la comunitat per efectuar l’ingrés de les subvencions sol·licitades el 

següent: 

Codi entit. Núm. Of. DC Compte corrent o llibreta Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 

 
________ _______ ____ ____________________ _______________________________ 

 
 

    

 
La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davant l’Ajuntament de 
Mollerussa 
 

 

Localitat i data    ___________ , ____________________________ 

 

 
El/ La president /a, 

 
El/ La secretari / a 

 

Signatura: 
Nom i cognoms:  

Signatura: 
Nom i cognoms:  
 

 
 

 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants 

seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i 

confidencialitat que la normativa estableix. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, 

de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera 

que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
“ 

Annex al certificat de l’acta de la 
reunió de la comunitat de 
propietaris 

Núm. convocatòria: 
2017 

Núm. Expedient: 
      

Núm. I 

Dades de l’edifici:  

Tipus de 
via: 

Nom de la via: Númer
o: 

Bloc: Escala: 

                              

Codi 
postal: 

Població:    



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

               

Relació de tots els propietaris/llogaters de l’edifici: 

Esc

.   

Pis-

porta 

Nom i cognoms 

del propietari NIF 

Indicar 
si es 

destina 
a 

En cas de no estar 
ocupat pel propietari: 

Nom i cognoms del 
llogater/usuari de 

l’habitatge 

NIF del 
llogater / 

usuari 
R

e
s
id

è
n

c
i

a
 h

a
b

it
u

a
l 

L
lo

g
u

e
r
 

B
u

it
 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

 

Localitat i data __________ , ________________________________    

           Pàgina ___ de ___ 

El/la  president/a           

          El/la secretari/a 

 

Signatura           

          Signatura 

Nom i cognoms:                

          Nom i cognoms:       

 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants 

seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i 

confidencialitat que la normativa estableix. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera 

que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
“Núm. expedient:______________ 
Convocatòria 2017 

 
 Certificat de la reunió de propietaris sense comunitat constituïda 

Dades de l’edifici a rehabilitar 

 Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala 

                              

 Codi postal Població   

              

 Dades de la reunió 

 Lloc: Data: Hora: 

                  

 

Acords: 

8. Aprovar les actuacions de rehabilitació consistents en: 

(marqueu les actuacions) 

 OBRES PER A MILLORAR LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES  

 OBRES DE REHABILITACIÓ D’ELEMENTS COMUNS I/O COBERTES: 

 OBRES PER A SOLUCIONAR PATOLOGIES ESTRUCTURALS O LESIONS QUE AFECTIN A 

L’ESTABILITAT, SOLIDESA I LA SEGURETAT DE LA COBERTA DE L’EDIFICI. 

 OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ I/O D’AÏLLAMENT TÈRMIC DE TOTA LA COBERTA. 

 OBRES DE MANTENIMENT DE LA COBERTA CONSISTENTS EN LA SUBSTITUCIÓ DE TEULES O 

ALTRES ELEMENTS PUNTUALS EN MAL ESTAT, IMPERMEABILITZACIÓ PUNTUAL O PETITES 

REPARACIONS NO ESTRUCTURALS. 

 PER A L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE GAS, ELECTRICITAT, AIGUA I SANEJAMENT A 

LA NORMATIVA VIGENT. 

 OBRES DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES: 

 ESMENAR DEFICIÈNCIES DE SEGURETAT 

 RECUPERACIÓ DE FAÇANA AMB ARREBOSSAT I PINTAT 

 RECUPERACIÓ DE FAÇANA DE PEDRA I ALTRES ELEMENTS SINGULARS (ESGRAFIATS, 

LLINDA DE FUSTA, RECUPERACIÓ D’ANTIGUES PORTALADES O FINESTRAL DE FUSTA, ETC) 

9. Aprovar el cos previst de les obres de l’empresa/es        

____________________________________  

segons el pressupost aportat, per un import total de_________________________euros (Sense 

IVA). 

10. Demanar la sol·licitud d’ajuts als Serveis competents de l’Ajuntament de Mollerussa segons la 

normativa i les convocatòries vigents. 

11. Designar el/la senyor/a ________________________________________  per representar la 

comunitat de propietaris davant als Serveis competents de l’Ajuntament de Mollerussa i autoritzar-lo/a 

perquè actuï en nom i representació de la comunitat, als efectes de notificacions i tràmits 

administratius relatius als ajuts a la rehabilitació de les actuacions assenyalades en l’apartat 1. 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

12. Acceptar les condicions i limitacions de la convocatòria vigent, per obtenir els ajuts. 

13. Facilitar l’accés als habitatges i als locals als tècnics degudament acreditats. 

14. Designar com a compte única de la comunitat per efectuar l’ingrés de les subvencions 

sol·licitades el següent: 

Codi entit. Núm. Of. DC Compte corrent o llibreta Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 

     

________ _______ ____ ____________________ _______________________________ 

 

 

 
La qual cosa certifico a efectes de la sol·licitud d’ajuts abans esmentada davant l’Ajuntament de 
Mollerussa. 
 

Localitat i data    ___________ , ____________________________ 

 

 
Signatura de les persones titulars propietàries 

 

 

 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  _____________ NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________  NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________  NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  ____________   NIF _____________________ Signatura _______________ 
 
Nom i cognoms  _____________   NIF _____________________ Signatura _______________  
 
 
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants 

seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i 

confidencialitat que la normativa estableix. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, 

de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera 

que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.” 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
“Annex al certificat de l’acta 
de reunió de propietaris/es 
sense comunitat constituïda  

         Núm. 
convocatòria: 2017 

       Núm. 
Expedient:       

Núm. I 

Dades de l’edifici:  

Tipus de 
via: 

Nom de la via: Númer
o: 

Bloc: Escala: 

                              

Codi 
postal: 

Població:    

               

Relació de tots els propietaris/llogaters de l’edifici: 

Esc
.   

Pis-
porta 

Nom i cognoms 
del propietari NIF 

Indicar 
si es 

destina 
a 

En cas de no estar 
ocupat pel propietari: 

Nom i cognoms del 
llogater/usuari de 

l’habitatge 

NIF del 
llogater / 

usuari 

R
e
s
id

è
n

c
i

a
 h

a
b

it
u

a
l 

L
lo

g
u

e
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B
u

it
 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

   
   

                                 

 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Localitat i data __________ , ________________________________    

       Pàgina ___ de ___ 

 

Signatura de les persones titulars propietàries       

              

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________  

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

Nom i cognoms  ___________________   NIF _____________________ Signatura _______________ 

 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants 

seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat que la normativa estableix. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, 

de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera 

que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

“DECLARACIÓ RESPONSABLE: LLOGATER 

 
DADES PERSONALS: 
Cognoms: ____________________________________Nom: ____________________________ 
NIF: _____________________________ 
Tipus via:_____Nom via: ____________________________ núm.:_____pis:______ porta:____  
CP: __________ Població: ______________________________ 
 
 
En compliment del que disposa l’article 2.1 de les Bases especifiques per a l’atorgament de subvencions 
per a la rehabilitació d’immobles del projecte d’intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori. 

DECLARO:  
Que sóc propietari/a de l’habitatge amb:  

Referència cadastral: _____________________  

Tipus via:_____ Nom via: ____________________________ núm.:_____pis:______ porta:____  
CP:  ____________  Població: ______________ 
 

Que autoritzo al Sr./Sra _________________________________________________________ 

amb NIF _______________________, com a llogater/a de l’habitatge abans esmentat, a realitzar les 
obres i a sol·licitar la subvenció destinada a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del 
projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa. 

 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

 

Localitat i data    ___________ , ____________________________ 

 

 
El/ La propietari/a 

 

 
Signatura: 

Nom i cognoms:  

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants 

seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i 

confidencialitat que la normativa estableix .Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, 
de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera 

que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

“   Núm. 
Expedient:_____________ 

 

   Convocatòria 2017  

     

 
COMUNICAT DE FINAL D’OBRA  

Dades d’identificació del 
sol·licitant/representant 

 

Nom i 
Cognoms: 

   

NIF/NIE:      Telèfon de contacte:       Telèfon alternatiu: 
      

Dades de l’obra 

Tipus d’actuació:       

Adreça:                            Referència Cadastral:       

Municipi:        Codi Postal:       

Dades de la persona que facilitarà la inspecció (en el cas de variació respecte al 
sol·licitant/representant) 

Nom i cognoms:    



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

NIF/NIE:       Telèfon de contacte:       Telèfon alternatiu:      

Dades del/a contractista 
principal 

Nom de l’empresa:       

Nom i cognoms del representant:        

NIF/NIE:       Telèfon de contacte:      Telèfon alternatiu:     

Dades del/a 
tècnic/a 

Nom i 
cognoms: 

   

NIF/CIF:       Telèfon de contacte:       Telèfon alternatiu:      

   

    
El cost total de les actuacions realitzades suma la quantitat següent:                               €  

(Sense IVA) 
 
Comunica que les obres han estat FINALITZADES en la seva totalitat en data          i en plena 

conformitat per els sotasignats. 

 

Localitat i data:   Mollerussa,       

 

Signatura del promotor 
 
 
 

              Signatura del contractista                   Signatura del 
tècnic 

Nom i cognoms:  
      

              Nom i cognoms:  
      

                  Nom i cognoms:  
      

 
 
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, les dades personals dels sol·licitants 

seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i 

confidencialitat que la normativa estableix .Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, 
de cancel·lació i d'oposició, en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera 

que accepten el tractament de les seves dades per part de l'Ajuntament de manera expressa.” 

 
 

     

     

   Núm. Expedient:  

 
ANNEX RELACIÓ DE FACTURES/DOCUMENTACIÓ ANNEXA PRESENTADA DEL COST DE L’OBRA 

REALITZADA 
 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Obra:       

Concepte:      

Núm. Pressupost:       Entitat:       

Núm. Factura: Import %IVA Import IVA Total 

     

     

     

     

     

Núm. Pressupost:       Entitat:       

Núm. Factura: Import %IVA Import IVA Total 

     

     

     

     

     

Núm. Pressupost:       Entitat:       

Núm. Factura: Import %IVA Import IVA Total 

     

     

     

     

     

 

Obra:       

Concepte:      

Núm. Pressupost:       Entitat:       

Núm. Factura: Import %IVA Import IVA Total 

     

     

     

     

     

Núm. Pressupost:       Entitat:       

Núm. Factura: Import %IVA Import IVA Total 

     

     

     

     

     

Núm. Pressupost:       Entitat:       

Núm. Factura: Import %IVA Import IVA Total 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

     

     

     

     

“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
“Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament de Mollerussa 
Subvencions per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques als immobles 
inclosos en el Projecte d’intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT O DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS 
NIF/CIF ____________________Nom i cognoms o denominació social__________________ 
Adreça ____________________________________________________________________ 
Codi postal_______________ Població __________________Telèfon__________________ 
 
DADES BANCÀRIES 
del compte bancari específic a nom de la persona sol·licitant o de la comunitat de propietaris 
per a rebre la subvenció 
Denominació de l’entitat bancària 
Codi BIC:_______________________________ Descripció BIC_______________________________ 
CodiIBAN:_________________________________________________________________________ 
Adreça ___________________________________________________________________ 
Codi postal Població______________________Població ____________________________ 
Diligència de conformitat de l’entitat bancària 
 
 
 
(signatura i segell de l’entitat bancària) 
Localitat i data,  
 
 
Signatura de la persona sol·licitant o del representant de la comunitat de propietaris 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran 

tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposa l’Ajuntament de Mollerussa a 

fi de tramitar i gestionar les subvencions per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 

als edificis d’ús residencial dels límits del Projecte d’intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de  

Mollerussa de conformitat amb el règim jurídic que els hi sigui aplicable. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al responsable del fitxer: Ajuntament de Mollerussa, Pl. 

Ajuntament, 2 – 25230 de Mollerussa (Lleida)” 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=1466.0 
 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1466.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=1466.0
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10.- SOL·LICITUD DEL SR. RUIZ RAMIS, Albert, DE RECONEIXEMENT DE 
COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.  
 

El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 
el contingut següent: 
 
“Atesa la petició formulada pel Sr. RUIZ RAMIS, Albert, de reconeixent de compatibilitat per 
a l’exercici d’una segona activitat al sector privat, consistent en la prestació de serveis a 

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS  SA (NIF: A79022299), com a Treballador Social a la 

Residència assistida, Centre de Dia i Habitatges Tutelats de Balaguer, amb una dedicació de 
7,30 hores setmanals. 
 
El Sr. RUIZ RAMIS, Albert, s’ha incorporat a la Plantilla de Personal Laboral Col·laborador 
d’aquest Ajuntament, el dia 2 d’octubre de 2017, conforme el contracte laboral autoritzat per 
Decret de l’Alcaldia núm. 303/2017, de 14 de setembre, en el lloc de treball de Tècnic de 

Gestió Comunitària, als efectes de desplegar les funcions que es defineixen com a “Amic de 
la Gent Gran” en el projecte/acció “No et quedis a casa”, aprovat per acord de la Junta de 
Govern en la sessió del dia 27 de juliol de 2017. 
 
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada 
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que ha de desenvolupar el peticionari a 
l’Ajuntament de Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies 

determinants i previstes a l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 
de desembre, reguladora de les incompatibilitats del personal al serveis de les 
administracions públiques i RD 598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior. 
 

Resultant que la Junta de Govern, en sessió de 21 de setembre de 2017 va informar 
favorablement la petició de reconeixement, condicionada a l’aprovació definitiva pel Ple de 

l’Ajuntament, atesa llur condició d’òrgan competent en matèria de compatibilitat del 
personal. 
 
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Secretaria i atès el que 
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, l’Alcaldia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Reconèixer,la compatibilitat del Sr. RUIZ RAMIS, Albert, per a desenvolupar una 
segona activitat al sector privat, següent:  
 
- Entitat:  EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS  SA  (NIF: A79022299) 
- Tipus relació:  Contracte laboral a temps parcial i de duració determinada 
- Dedicació:   7,30 hores setmanals [20,00%] - Dilluns i dijous: 

 Dilluns:  de 15,15 h a 18,45 h 
 Dijous: de 15,15 h a 19,15 h 

- Activitat:   Treballador Social de la Residència assistida, Centre de Dia i Habitatges  
   Tutelats de Balaguer 

 
Segon. El reconeixement de la compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents: 
 

 Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni 
l'horari de la persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de 
Mollerussa.  
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 El reconeixement de compatibilitat està condicionat al compliment estricte de la 
jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic.  

 La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc 

de treball. 
 No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat 

professional. 
 
Tercer.  El reconeixent de compatibilitat restarà, tanmateix, condicionat a la incorporació 
efectiva del Sr. RUIZ RAMIS, Albert, al lloc de treball de Tècnic de Gestió Comunitària, a 

l’empara del Decret de l’Alcaldia núm. 303/2017, de 14 de setembre. La renúncia i/o el 

desistiment de l’interessat al contracte laboral amb l’Ajuntament de Mollerussa implicarà que 
aquest reconeixement quedi sense efectes jurídics. 
 
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 

és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
11.- SOL·LICITUD DE LA SRA. TUXANS QUINTANA, Aurembiaix, DE 
RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR 
PRIVAT. 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2017, amb 
el contingut següent: 
 
“Atesa la petició formulada per la Sra. TUXANS QUINTANA, Aurembiaix, integrant de la 

Plantilla de Personal Laboral Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball 
d’Integradora social del Centre Obert “La Banqueta”, adscrita a la unitat de Benestar Social, 

Ciutadania i Infància, de reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’una segona 
activitat al sector privat, consistent en prestació de serveis a l’entitat/empresa UTE Formació 
i Valors SL – Formació i Valors: Fundació Antonio Jiménez (NIF: U-66348699), com a 
Tallerista de la UEC Les Garrigues/Les Borges Blanques. 
 
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada 
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que desenvolupa la peticionària a l’Ajuntament de 

Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a 
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora 
de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD 
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior. 
 
Resultant que la Junta de Govern, en sessió de 21 de setembre de 2017 va informar 
favorablement la petició de reconeixement, condicionada a l’aprovació definitiva pel Ple de 

l’Ajuntament, atesa llur condició d’òrgan competent en matèria de compatibilitat del 

personal. 
 
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Secretaria i atès el que 
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, l’Alcaldia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Reconèixer la compatibilitat de la Sra. TUXANS QUINTANA, Aurembiaix per a 
desenvolupar una segona activitat al sector privat, següent:  
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- Entitat:  UTE Formació i Valors SL – Formació i Valors: Fundació Antonio Jiménez  

   (NIF: U-66348699) 
- Tipus relació:  Contracte laboral a temps parcial i duració determinada 
- Dedicació:  30 hores setmanals [80,00%] – Dilluns a divendres, de 8,00h a 14,00h 
- Activitat:  Tallerista de la UEC Les Garrigues/Les Borges Blanques 

 

Segon. El reconeixement de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents: 

 
 Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni 

l'horari de la persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de 

Mollerussa.  
 El reconeixement de compatibilitat està condicionat al compliment estricte de la 

jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic.  
 La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc 

de treball. 
 No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat 

professional. 
 
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns.” 
 

Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
12.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 2017. 
 
El Sr. Alcalde informa que, d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de 
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.  
 
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han 

d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2017, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 
següent: 
 

a) Execució del pressupost de despeses corrent 
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent 
c) Moviments i situació de la tresoreria. 

 

Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar 
al Ple de la Corporació la informació següent: 
 

ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i 
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de juny de 
2017. 
 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la 
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a 
tots els efectes legals. 

 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 
 

1.1  Execució del pressupost de despeses 
Crèdits inicials 12.597.000,00 € 
Modificacions de crèdit 2.595.911,63 € 
Crèdits definitius 15.192.911,63 € 
Despeses compromeses 10.393.269,37 € 
Grau execució compromisos 68,41% 
Obligacions reconegudes netes 6.286.846,20 € 
Grau execució d'obligacions 60,49% 
Pagaments realitzats 5.579.466,97 € 
Grau d'execució dels pagaments 88,75% 
 

1.2  Execució del pressupost d'ingressos 
Previsions inicials 12.597.000,00 € 
Modificacions de crèdit 2.595.911,63 € 
Previsions definitives 15.192.911,63 € 

Drets reconeguts nets 12.533.616,96 € 
Grau d'execució drets 82,50% 
Recaptació neta 7.771.032,84 € 
Grau d'execució recaptació 62,00% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/04/17        939.723,31 € 
Ingressos         8.980.627,15 € 

- Moviments interns de tresoreria 9.501.809,87 € 
Pagaments         5.864.377,74 € 

- Moviments interns de tresoreria 9.501.809,87 € 
Saldo a 30/06/17     3.063.837,83 € 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1  Execució del pressupost de despeses 
Crèdits inicials 743.500,00 € 
Modificacions de crèdit 300,00 € 
Crèdits definitius 743.800,00 € 
Despeses compromeses 405.427,26 € 
Grau execució compromisos 54,51% 
Obligacions reconegudes netes 390.028,27 € 
Grau execució d'obligacions 96,20% 
Pagaments realitzats 370.550,87 € 
Grau d'execució dels pagaments 95,01% 
 

1.2  Execució del pressupost d'ingressos 
Previsions inicials 743.500,00 € 
Modificacions de crèdit 300,00 € 

Previsions definitives 743.800,00 € 
Drets reconeguts nets 533.780,11 € 
Grau d'execució drets 71,76% 
Recaptació neta 441.205,59 € 
Grau d'execució recaptació 82,66% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/04/17  179.192,88 € 
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Ingressos          462.719,11 € 
- Moviments interns de tresoreria 87.709,78 € 

Pagaments            434.353,39 € 
- Moviments interns de tresoreria 87.709,78 € 

Saldo a 30/06/17        38.995,06 € 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 

còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 

13.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 

OPERACIONS COMERCIALS. SEGON TRIMESTRE DE 2017. 
 
El Sr. Alcalde informa que en compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, a data 30 de juny de 
2017, l’import de les obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del 
RDLEG. 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP) és: 
 
 Ajuntament de Mollerussa:  213.600,13 €, que corresponen a 174 factures. 
 OAM Fira de Mollerussa:       77.619,78 €, que corresponen a 120 factures. 
 

En data 24/07/2017 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament i del 
Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
14.- DONAR COMPTE AL PLE. TRAMESA INFORMACIÓ ART. 16 ORDRE 
MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST. SEGON TRIMESTRE DE 
2017. 
 
En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre per la qual es 

desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de 

la tramesa d’informació corresponent al SEGON TRIMESTRE DE 2017. 
 
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del MINISTERI 
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
 
Data de la comunicació: 26 de juliol de 2017. 
 
Formularis:  
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F.1.1.1   Resum classificació econòmica 
F.1.1.2   Desglossament Ingressos corrents 
F.1.1.3   Desglossament Ingressos de capital i financers 
F.1.1.4   Desglossament Despeses corrents 
F.1.1.5   Desglossament Despeses de capital i financeres 
F.1.1.9   Calendari i pressupost de tresoreria 
F.1.1.8   Romanent de Tresoreria 
F.1.1.13  Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre 
F.1.1.14  Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 
F.1.1.12  Dotació de plantilles i retribucions 
F.1.1.B1  Ajustos SEC 
I.A1  Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses) 
I.A4  Avals de l’entitat 
I.A5  Fluxos interns 
I.B1  Vendes d’accions i participacions 

I.B3  Adquisició d’accions i participacions 
I.B4  Operacions atípiques 
I.B5 Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” 
F.2.1   Ajustos per operacions internes entre entitats 
F.3.0   Dades generals de l’informe d’avaluació 
F.3.2  Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla 

del gasto. 
F.3.4  Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat 
F.4.0   Tancament de l’informe d’avaluació i signatura. 

 

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes 
lliurats a la plataforma del MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 

còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
15.- DONAR COMPTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST. Art. 10 ORDRE MINHAP/2105/2012. SEGON TRIMESTRE DE 2017. 

 
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2015/202, de l’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte 
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017. 
 
Segon Trimestre 2017. 

 
 Seguiment d’ingressos i despeses: S’estan executant d’acord amb les previsions. 

 Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut 
 Seguiment de l’endeutament: No s’han contractat nous crèdits ni a curt termini, ni a llarg 

termini i les amortitzacions s’estan efectuant d’acord amb les previsions.  
 Seguiment del deute comercial: S’han efectuat les trameses d’informació tant al MINHAP 

com a la Generalitat. 

 Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent:  No existeixen. 
 Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat. 
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En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a 

afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 

 
El Ple en resta assabentat. 
 

16. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT SEGON TRIMESTRE 
DE 2017. 
 

El Sr. Alcalde, en compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual 
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques, dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al 
segon trimestre de 2017. 
 
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
 

Data de la comunicació:  24 de juliol de 2017 
 
Ràtio operacions pagades:  25,79 
Import pagaments realitzats:  977.726,64 € 
Ràtio operacions pendents:  18,25 
Import pagaments pendents:  937.804,39 € 

PMP:  22,10 

 
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes 
lliurats a la plataforma del MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 

còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
17.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA SALA DE GOVERN DEL TSJC DE 
NOMENAMENT DE LA Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors, EN EL CÀRREC DE 

JUTGESSA SUBSTITUTA DEL JUTJAT DE PAU DE MOLLERUSSA.  
 
El Sr. Alcalde informa al Ple de l’Ajuntament que mitjançant acord de la Comissió de la Sala 

de Govern TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA de data 12 de setembre de 
2017, s’ha resolt nomenar la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors, Jutgessa Substituta del 
Jutjat de Pau de Mollerussa. El nomenament ha estat publicat el BOP de Lleida núm. 194, del 
dia 6 d’octubre de 2017. Tanmateix, s’ha informat a la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors, 

que conforme allò previst als articles 8 i 20 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de jutges 
de pau, en el termini de 20 dies naturals posteriors al de la publicació del seu nomenament 
al BOP haurà de prendre possessió del càrrec; a aquests efectes, se li ha lliurant còpia de 
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l’acord de la Comissió de la Sala de Govern TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA del dia 12 de setembre de 2017 i de la publicació al BOP de Lleida .  
 

Als efectes d’informar degudament els òrgans de govern de l’Ajuntament i finalitzar el 
procediment corresponent, el Ple de l’Ajuntament,  
 
Primer. Es dóna per assabentat del nomenament de la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria 
Dolors, com a Jutgessa Substituta del Jutjat de Pau de Mollerussa.  
 

Segon. Es fa constar, als efectes oportuns, que la durada del mandat es computarà des de 

la data de publicació del nomenament al BOP i el nomenament serà per a un període de 
quatre anys (article 101. de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial). 
 
Tercer. Es donen per conclosos els tràmits de selecció i nomenament del càrrec de Jutgessa 
de Pau Substituta de Mollerussa.  
 

Del contingut de la informació esmentada, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, 
juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
18.- MOCIONS 
 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de tres Mocions, que 
són les següents: 

 
1.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PROJECTE “No puc esperar!”, presentada pel Grup Municipal CiU 
(PDeCAT-Demòcrates) de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 

2.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPESSIÓ EFECTUADA PER LA POLICIA EL 
DIA 1 D’OCTUBRE A CATALUNYA, presentada pel Grup Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates) i 

pel Grup Municipal ERC, de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA DE 
CONDEMNA I REBUIG A LES ACCIONS POLICIALS DURANT EL PASSAT 1 D’OCTUBRE, 
presentada pel Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Seguidament es dona lectura a les distintes Mocions, procedint-se al seu debat i votació: 

 
18.1.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PROJECTE “No puc esperar!” 
 
La Regidora Sra. Mònica Segués, del Grup CiU, dóna lectura de la Moció següent:  
 
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PROJECTE “No puc esperar!” 
 

“No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que per un 

problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo. 
 
Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals 
(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients 
sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges 

col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure. 
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Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de 
vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no 
trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva de la seva 

qualitat de vida. 
 
L’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet les 
targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l’Aparell 
Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells consideren que les 
necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per tal de 

seguir un control de lliurament. 

 
Des D’ACCU Catalunya s’arriba a acords de col·laboració amb establiments i equipaments 
perquè autoritzin l’ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més ràpidament possible als 
portadors de les targetes “No puc esperar!”. 
 
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 

 
1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l’Aparell Digestiu que dictaminin quins pacients 

necessiten la targeta i quins no. 
 

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre aquest 
problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències municipals al 
projecte, i promoguin l’adhesió d’associacions i establiments a “No puc esperar!”. 

 
3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l’entrada ràpida i gratuïta 

als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte 
entre els seus associats. 

 
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i de 

suport. 
 

A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats: 
 
*Facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i 
sempre que ho necessitin. 
 

*Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que 
tenen qui les pateixen. 
 
D’aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat de 
vida d’aquests pacients. 
 
Aquesta iniciativa fou creada l’any 2013 per l’Associació de malalts de Crohn i Colitis 

Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals 

(MII) de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte “No puc esperar!” 
està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous 
pacients com per l’adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors. El projecte 
“No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia, de l’Institut 

Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y 
Colitis Ulcerosa). 
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Per tot això, el Grup Municipal del PDeCAT i Demòcrates insta a l’Ajuntament de Mollerussa 
els següents ACORDS 

 

Primer. Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa al projecte “No puc esperar!” amb 
la finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i deixant utilitzar els lavabos 
dels edificis municipals a les persones portadores de la targeta “no puc esperar!” 
 
Segon. Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de Mollerussa 
amb especial atenció als establiments comercials del municipi. 

 

Tercer. Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i dels 
establiments del municipi al projecte “no puc esperar!”. 
 
Quart. Promoure campanyes divulgatives sobre aquests malalties digestives amb la 
col·laboració de les entitats especialitzades. 
 

Cinquè. Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de 
Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llista amb el nom i l’adreça dels equipaments i 
dependències municipals que s’adhereixen al projecte “No puc esperar!”. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=2481.0 
 

VOTACIÓ: La Presidència sotmet a la consideració del Ple la Moció presentada i és aprovada 
per unanimitat dels membres presents. 
 
 
18.2.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPESSIÓ EFECTUADA PER LA 
POLICIA EL DIA 1 D’OCTUBRE A CATALUNYA. 

 
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, dóna lectura de la Moció següent:  
 
“Marc Solsona i Aixalà en representació del Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) i 
Engelbert Montalà i Pla en representació del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de 
Mollerussa presentem al Ple de la corporació la següent moció: 

 
MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ EFECTUADA PER LA POLICIA 
EL DIA 1 D’OCTUBRE A CATALUNYA 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la historia a Catalunya per la vergonya d’un Estat 

espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud 

cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir 
la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Mollerussa, ACORDA: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=2481.0
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Primer.-Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada 
per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i 
ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel 

govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres 
hospitalaris. 
 
Segon. Donar tot el recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues policies 
a Catalunya. 
 

Tercer. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policía i la Guardia 

Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un 
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonaments de la ciutadania. 
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i 
materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
Quart. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 

persones que el diumenge 1 d’octubre es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que 
va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes 
requisades. I en especial a les 4.945 persones que ho van fer en els col·legis electorals de 
Mollerussa, on de manera exemplar i democràtica van votar majoritàriament (92,66%) que 
Catalunya esdevingués un nou Estat en forma de República. 
 
Cinquè. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 

internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur. 
 
Sisè. Rebutjar la detenció del Sr. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 
 

Setè. Deixar constància que l’Ajuntament de Mollerussa i els seus càrrecs electes estaran al 
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 

Catalunya. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 

 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=3100.0 
 
VOTACIÓ: La Presidència sotmet a la consideració del Ple la Moció presentada i és aprovada 
per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Dolors 
Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, 

Griselda Soteras, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, i tres (3) abstencions, 
dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón. 

 
 
18.3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNIICPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA DE CONDEMNA I REBUIG A LES ACCIONS POLICIALS DURANT EL 
PASSAT 1 D’OCTUBRE 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=3100.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=3100.0
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La Sra. Teresa Ginestà i Riera, Portaveu del Grup Municipal Socialista, dóna lectura de la 
Moció següent: 

 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA DE 
CONDEMNA I REBUIG A LES ACCIONS POLIICALS DURANT EL PASSAT 1 D’OCTUBRE 
 
Atès, que davant els incidents en forma d’agressions policials desmesurades i 
desproporcionades cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament es trobaven concentrats el 

passat, 1 d’Octubre. 

 
Atesa, que davant la incapacitat, negligència, i abús d’autoritat del Govern central del PP, per 
donar compliment de forma eficient, diligent, i sense violència a l’Ordre Judicial d’impedir la 
celebració d’un referèndum unilateral sense garanties i declarat il·legal pel Tribunal 
constitucional. 
 

Atesa, que l’esmentada Ordre Judicial s’autoritzava i explicitava als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat –inclosos els Mossos d’Esquadra i policies locals- a no fer ús de la força 
davant a situacions de resistència pacífica. 
 
Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el seu 
marc legal que se’n deriva, com a única forma de preservar la democràcia, la llibertat, la 
seguretat jurídica, el progres social, i la convivència ciutadana,. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. Condemnar enèrgicament aquestes accions d’abús de la força per part dels Cossos i 
Forces de Seguretat de l’Estat. 

 
Segon. Solidaritzar-nos i mostrat tot el nostre suport amb els i les nostres conciutadans que 
van concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i en especial, les centenars de persones que 
van resultar ferides a conseqüència de les cargues policials. 
 
Tercer. Exigir al Congrés dels Diputats la reprovació dels responsables polítics de l’operatiu 
del dia 1 d’Octubre, per la seva incapacitat en donar compliment de forma eficient, diligent, i 

sense evitar l’ús de la força a l’Ordre Judicial d’impedir la celebració d’un referèndum 
unilateral sense garanties i declarat il·legal pel Tribunal Constitucional. 
 
Quart. Exigir a tots els Grups parlamentaris al Congrés de Diputats i al Parlament de 
Catalunya dialoguin, acordin i proposin una solució al conflicte d’Estat que es viu a Catalunya 
i al seu conjunt d’Espanya. 
 

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Congrés de 

Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 

 
 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=5468.0 
 
VOTACIÓ: La Presidència sotmet a la consideració del Ple la Moció presentada i és 
desestimada per dos (2) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà i Alonso 
Soria, deu (10) vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, 

Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Bernat 
Diaz, Griselda Soteras i Joan Simeón i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà. 

 
 
19.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 

Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 52,2a), 
del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets de l’alcaldia 
dictats entre els dies 18 de juliol i 29 de setembre de 2017, i que es corresponent als 
números 224/2017 a 325/2017, següents: 

 
Decret Núm. 224/2017, 18 de juliol.  
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat perla Sra. GODAS DURAN, 
Victòria. Núm. Exp. RRP 2017/01. Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 
 

Decret Núm. 225/2017, 18 de juliol.  
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra. Rabascall Moreno, 

M. Carmen. Núm. Exp. RRP 2017/02. Admissió a Tràmit; nomenament d’instructor i requeriment 

d’informes. 

 
Decret Núm. 226/2017, 18 de juliol.  
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat pel Sr. CUBERES MALLOL, 

Ramón. Núm. Exp. RRP 2017/03. Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 

 

Decret Núm.  227/2017, de 18 de juliol. 

Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra. RODRIGUEZ 
ALONSO, Jèssica. Núm.  Exp. RRP 2017/04.Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment 
d’informes. 
 
Decret Núm. 228/2017, 18 de juliol.  
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat pel Sr. MARTINEZ IBARS, 

Macià. Núm. Exp. RRP 2017/05. Admissió a tràmit;  nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 

 
Decret Núm. 229/2017, 18 de juliol.  
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat pel Sr. MONTEJANO BADOSA, 

César i la Sra. BADOSA PUIG, M. Àngels. Núm. Exp. RRP 2017/06. Admissió a tràmit; nomenament 

d’instructor i requeriment d’informes. 

 
Decret Núm. 230/2017, 18 de juliol.  
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat pel Sr. SOLSONA RIBERA, 

Jaume. Núm. Exp. RRP 2017/07. Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 

 
Decret Núm. 231/2017, 18 de juliol.  

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=5468.0
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Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis 

municipals d’atenció externa. 

 
Decret Núm. 232/2017, 20 de juliol.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 13/2017) 

 
Decret Núm. 233/2017, 21 de juliol.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 14/2017) 

 
Decret Núm. 234/2017, de 21 de juliol 
Assumpte: Desestimació del Recurs de reposició interposat per BANKIA SA enfront el Decret de l’Alcaldia 
núm. 181/2017, de 13 de juny. 
 
Decret Núm. 235/2017, 25 de juliol.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 236/2017, 26 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 237/2017, 27 de juliol.  
Assumpte: Modificació del contracte Sra. Ramos Gázquez, Maria Tiscar. 
 
Decret Núm. 238/2017, 27 de juliol.  
Assumpte: EMC-017/2017 
 
Decret Núm. 239/2017, 27 de juliol.  
Assumpte: Absència temporal Alcalde: nomenament d’Alcalde amb caràcter d’accidental. 
 
Decret Núm. 240/2017, 28 de juliol.  
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de funcionaris 
interins per a agents de la policia local de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 241/2017, 31 de juliol.  

Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 242/2017, 31 de juliol.  
Assumpte: Contractació auxiliar administrativa programa de col·laboració social. 
 
Decret Núm. 243/2017, 1 d’agost.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del solar situat al carrer 
de Sant Roc, 36 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 244/2017, 1 d’agost.  
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juliol de 2017. 
 
Decret Núm. 245/2017, 1 d’agost.  
Assumpte: Procés selectiu específic per proveir un lloc de treball vacant de l’especialitat d’estimulació 
musical de la Borsa de Treball de professors dE música de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa 
(Exp. BTEM 2017/C-01). 
 
Decret Núm. 246/2017, 1 d’agost.   
Assumpte:Nomenament Tresorera accidental, durant el període de vacances 2017 
 
Decret Núm. 247/2017, 2 d’agost. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Autorització D’execució actuacions d’urgència 
per evitar risc caigudes d’elements constructius a la via pública. Grup Sant Isidori de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 248/2017, 2 d’agost.  
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Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes de juliol. 
 
Decret Núm. 249/2017, 3 d’agost.  
Assumpte: EMC-018/2017 
 
Decret Núm. 250/2017, 4 d’agost.  
Assumpte: Aprovació relació de factures 29/2017. 
 
Decret Núm. 251/2017, 4 d’agost.  
Assumpte: Modificació de dedicació contractual de diversos llocs de treball de professors/es 
col·laboradors de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa amb contracte laboral indefinit no fix. Curs 
2017/2018. 
 
Decret Núm. 252/2017, 4 d’agost.  
Assumpte: Contractacions laborals temporals professors/es Escola Municipal de Música, Curs 2017/2018. 
 

Decret Núm. 253/2017, 8 d’agost.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 254/2017, 9 d’agost.  
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret Núm. 255/2017, 10 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud Sr. Ricard Garcia per a realitzar un concert de música al bar de les piscines el dia 
12 d’agost de 2017. 
 
Decret Núm. 256/2017, 11 d’agost.  
Assumpte: Expedient de contractació del subministrament per a la substitució de la gespa artificial del 
Camp de Futbol 7 del municipi de Mollerussa en règim d’arrendament financer. Exp. 03/2017. Ampliació 
del termini de presentació de proposicions. 
 
Decret Núm. 257/2017, 11 d’agost.  
Assumpte:Aprovació relació de factures 30/17 
 
Decret Núm. 258/2017, 11 d’agost. 
Assumpte: Aprovació relació LID Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(Plusvàlua) núm. 19/2017. 
 
Decret Núm. 259/2017, 11 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sr. Eric Niubo Diaz “Bar 
Restaurant XXL” N. Exp. OVP-TC: 2017/040. 
 
Decret Núm. 260/2017, 16 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Assemblea Nacional Catalana, Territorial de Mollerussa, en què demana 
autorització per penjar dues pancartes. 
 
Decret Núm. 261/2017, 16 d’agost.  
Assumpte: Bestreta treballador 
 
Decret Núm. 262/2017, 16 d’agost.  
Assumpte: Recurs Especial en matèria de contractació interposat per ASEJA enfront els plecs de 
clàusules administratives particulars del contracte de servei de manteniment de parcs i jardins, zones 
verdes i arbrat del municipi de Mollerussa [Expedient 01/2017] i annex criteris d’adjudicació. Suspensió 
de la tramitació de l’expedient. 
 
Decret Núm. 263/2017, 17 d’agost.  
Assumpte: EMC-019/2017 
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Decret Núm. 264/2017, 17 d’agost.  
Assumpte: Llicències d’obres 
 
Decret Núm. 265/2017, 18 d’agost.  
Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local (01.07.2017 a 31.07.2017). 
 
Decret Núm. 266/2017, 18 d’agost.  
Assumpte: Aprovació de serveis extraordinaris personal (01.07.2017 a 3107.2017). 
 
Decret Núm. 267/2017, 18 d’agost 
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. GODAS 
DURAN, Victòria (Núm. Exp. RRP 2017/01) 
 
Decret Núm. 268/2017, 21 d’agost.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 

Decret Núm. 269/2017, 22 d’agost.  
Assumpte: Procés selectiu específic per proveir un lloc de treball vacant de l’especialitat d’estimulació 
musical de la borsa de treball de professors de música de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa 
(Exp. BTEM 2017/C-01). Tràmit: Aprovació relació d’aspirants admesos i exclosos provisional. 
 
Decret Núm. 270/2017, 23 d’agost.  
Assumpte: Llicència d’obres. 
 
Decret Núm. 271/2017, 23 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres núm. 217/171 presentada per Gas Natural Catalunya, SA. 
 
Decret Núm. 272/2017, 23 d’agost.  
Assumpte: sol·licitud Sr. Ricard Garcia per a realitzar un concert de música al bar de les piscines el dia 
26 d’agost de 2017. 
 
Decret Núm. 273/2017, 23 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud Club Auto modelisme Mollerussa, en què demana taules i cadires dia 26 d’agost de 
2017. 
 
Decret Núm. 274/2017, 24 d’agost.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 275/2017, 24 d’agost.  
Assumpte: Aprovació relació de factures 31/17. 
 
Decret Núm. 276/2017, 24 d’agost.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 15/2017). 
 
Decret Núm. 277/2017, 24 d’agost. Jesús mc16/17 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 16/2017) 
 
Decret Núm. 278/2017, 28 d’agost 
Assumpte: Ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 279/2017, 28 d’agost.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret Núm. 280/2017, 28 d’agost.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament: Activitats diverses. Suport 
Educatiu: Vetlladora. 
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Decret Núm. 281/2017, 30 d’agost 
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial  inicial per la Sra. Cuadrado Leon, 
Dolores. Núm. Exp. RP 2017/08. Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 
 
Decret Núm. 282/2017, 30 d’agost 
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial  inicial per la Sra. Molló Aixalà, 
Cecilia. Núm. Exp. RP 2017/09. Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 
 
Decret Núm.  283/2017, 31 d’agost 
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’agost de 2017. 
 
Decret Núm. 284/2017, 31 d’agost. 
Assumpte: Contractació laboral temporal professor Escola Municipal de Música, Curs 2017/2018. 
 
Decret Núm. 285/2017, 31 d’agost.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 

Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 286/2017, 31 d’agost.  
Assumpte: Expedient de contractació de subministrament per a la substitució de la gespa artificial del 
Camp de Futbol 7 del municipi de Mollerussa en règim d’arrendament financer. Exp. 03/2017. 
Requeriment de documentació. 
 
Decret Núm. 287/2017, 31 d’agost.  
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. TOLSA 
SANAHUJA, Josep. 
 
Decret Núm. 288/2017, 01 de setembre 
Assumpte: Ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 289/2017, 01 de setembre.  
Assumpte: Estat de conservació blocs d’habitatges Grup Sant Isidori de Mollerussa. Actuacions prèvies. 
 
Decret Núm. 290/2017, 4 de setembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 291/2017, 4 de setembre. 
Assumpte: Línies fonamentals pressupost exercici 2018. 
 
Decret Núm. 292/2017, 5 de setembre. 
Assumpte: EMC-018/2017. 
 
Decret Núm. 293/2017, 5 de setembre. 
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Clota Coll, Maria Àngels, al Contracte Laboral. 
 
Decret Núm. 294/2017, 7 de setembre. 
Assumpte: Suport al Referèndum convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017. 
 
Decret Núm. 295/2017, 7 de setembre. Assumpte: Expedient de Modificació de crèdits, pressupost 
2017 (núm. 17/2017). 
 
Decret Núm. 296/2017, 7 de setembre. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 297/2017, 7 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud Mollerussencs/Mollerussenques que fem 50 Anys, en què demanen autorització per 
utilitzar la sala 5 de l’Amistat el dia 7 de setembre de 2017. 
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Decret Núm. 298/2017, 8 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Montse Sans, Bodega Xarel·lo, en què demana autorització celebrar un 
concert a la plaça Major el dia 9 de setembre de 2017. 
 
Decret Núm. 299/2017, 12 de setembre. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador àrea de cultura: activitats diverses. Biblioteca 
Comarcal Jaume Vila: auxiliar de Biblioteca. 
 
Decret Núm. 300/2017, 12 de setembre. 
Assumpte: Escola de Música, Curs acadèmic docent 2017/2018. Nomenament dels responsables dels 
Departaments Docents. 
 
Decret Núm. 301/2017, 12 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 302/2017, 14 de setembre. 

Assumpte: Sol·licitud Escola Mestre Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar la sala 
d’actes del Centre Cultural el dia 14 de setembre de 2017. 
 
Decret Núm. 303/2017, 14 de setembre. 
Assumpte: Àrea de Benestar, Ciutadania i Infància: desplegament del Projecte/Acció “No et quedis a 
casa”. Contractació del Sr. Ruiz Ramis, Albert. 
 
Decret Núm. 304/2017, 14 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud Demòcrates de Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de 
l’Amistat el dia 14 de setembre de 2017. 
 
Decret Núm. 305/2017, 14 de setembre. 
Assumpte: Recurs Especial en matèria de contractació interposat per ASEJA enfront el plecs de clàusules 
administratives particulars del contracte de Servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i 
arbrat del municipi de Mollerussa [Expedient 01/2017] i annex criteris d’adjudicació. Aixecament de la 
suspensió de la tramitació de l’expedient. 
 
Decret Núm. 306/2017, 15 de setembre. 
Assumpte: Procés selectiu específic per proveir un lloc de treball vacant de l’especialitat d’estimulació 
musical de la borsa de treball de professors de música de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa 
(Exp.BTEM 2017/C-01). 
 
Decret Núm. 307/2017, 18 de setembre. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici del C/ Folch i 
Torres, 12 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 308/2017, 18 de setembre. 
Assumpte: Bestreta reintegrable. 
 
Decret Núm. 309/2017, 19 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 310/2017, 19 de setembre. 
Assumpte: Desplegament de l’acord de la Junta de Govern de 07/09/2017. Contractes Menors de 
Serveis Professionals al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa (curs 2017-2018). 
 
Decret Núm. 311/2017, 19 de setembre. 
Assumpte: Execució d’actuacions d’emergència com a conseqüència dels danys en la coberta del Grup 
Sant Isidori, bloc C de Mollerussa. Reintegrament de les despeses d’execució. 
 
Decret Núm. 312/2017, 20 de setembre. 
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Assumpte: Desplegament del projecte “Enganxa’t i continua”. Modificació del contracte Sra. Sánchez 
Parra, Alexandra. 
 
Decret Núm. 313/2017, 20 de setembre. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 18/2017. 
 
Decret Núm. 314/2017, 20 de setembre. 
Assumpte: Escola Municipal de Música, Curs acadèmic docent 2017/2018. Nomenament dels 
responsables dels Departaments Docents. Rectificació del Decret de l’Alcaldia 300/2017, de 12 de 
setembre. 
 
Decret Núm. 315/2017, 21 de setembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 316/2017, 22 de setembre.  

Assumpte: Procés selectiu corresponent a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar tècnic de joventut 
de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 317/2017, 22 de setembre. 
Assumpte: Assignació de diversos complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 318/2017, 26 de setembre. 
Assumpte: Resolució de l’avaluació específica per a la selecció mitjançant borsa de treball d’un lloc de 
treball de l’especialitat d’estimulació musical a l’Escola de Música de Mollerussa. Exp. BTEM 2017/C-01. 
 
Decret Núm. 320/2017, 26 de setembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 321/2017, 26 de setembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 322/2017, 26 de setembre.  
Assumpte: Contractació Monitors de natació/Socorristes. Piscina Coberta Municipal.  
Temporada 2017-2018. 
 
Decret Núm. 323/2017, 26 de setembre. 
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit NO FIX. 
Piscina Coberta Temporada 2017-2018. 
 
Decret Núm. 324/2017, 27 de setembre. 
Assumpte: Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de funcionaris interins per a agents 
de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa. Publicació llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos. 
 
Decret Núm. 325/2017, 29 de setembre. 
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de setembre de 2017. 
 

--------------------- 
 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 

20.- PRECS I PREGUNTES 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?start
At=5949.0 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=5949.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815fe8a96d015ffdabc4e90093?startAt=5949.0
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I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dos hores i cinquanta-un 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. 
 
 
 
 


