
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

ACTA 2018/11 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-nou de novembre dos mil divuit. 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 del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup 
CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 

Sra.  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) 
Sra.  Immaculada Casenella Miró  (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (Grup CIU) 

Sra.  Griselda Soteras Bergadà   (Grup CiU)  
Sr.  Engelbert Montalà Pla   (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) 
 

Excusa l’assistència la Regidora Sra. Montse Garcia Miralles  (Grup ERC) 
 
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 SETEMBRE DE 2018 (09/2018) 
 
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 
09/2018 celebrada el dia 27 de setembre de 2018. 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. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=9.0&ends
At=18.0 

 
02.-APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2018 (10/2018).- 
 

 
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 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=9.0&endsAt=18.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=9.0&endsAt=18.0
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10/2018 celebrada el dia 8 de novembre de 2018. 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. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=18.0&end
sAt=35.0 

 
 

03.- INFORME DE L’ALCALDIA 
 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=35.0&end
sAt=715.0 

 
04.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2018. 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 26 de novembre de 2018, 

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, 

 

D'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent 

ACORD: 

 

Primer.-  Aprovar la modificació de crèdits núm. 27/2018, per una quantia total de 

587.335,07 € el següent resum: 

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    456.695,90 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

05 3232 6220011 PORTES POLIESPORTIU IGN PERAIRE 2.847,13 

08 1622 2270008 CANON ABOCAMENT - C.H.E. 70.993,25 

10 1533 6110003 PLA D'INVERSIONS 2017-2018 382.855,52 

   

TOTALS 456.695,90 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS:      130.639,17 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

01 9120 2220100 COMUNICACIONS POSTALS 344,12 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=18.0&endsAt=35.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=18.0&endsAt=35.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=35.0&endsAt=715.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=35.0&endsAt=715.0


 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

01 9120 2260100 ATENCIONS PROTOCOL I REPRESENT 2.861,67 

02 9200 2090001 INDEMNITZ. VITALICIA GMNS.FREIXES 668,80 

02 9200 6220008 OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ 1.000,03 

04 2310 4800001 ATENCIÓ FAMILIES, INFANTS I JOVES  483,04 

05 3230 2120000 CONSERVACIÓ EDIFICIS 1.846,77 

05 3230 2210000 ENERGIA ELECTRICA 1.946,87 

05 3231 2120000 CONSERVACIÓ EDIFICIS 432,09 

06 1640 2120002 MANTENIMENT CEMENTIRI 119,81 

06 1710 2100001 MATERIAL I MANTENIM. JARDINERIA 3.522,99 

06 1710 2140000 REP.I MANTEN VEHICLES TRANSPORT 3.883,74 

06 1710 2150000 MOBILIARI I ENSERS 1.028,50 

06 1710 2210300 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 539,60 

06 1710 2210400 VESTUARI 33,49 

06 1710 2240000 PRIMES ASSEGURANCES 157,01 

07 1330 2279900 SERV REALIT PER ALTRES - DORNIER 32.000,00 

07 1532 2100002 CONSERVACIÓ CAMINS I CARRETERES 5.365,18 

07 1532 6190005 ARRANJAMENT CAMINS I CARRERS 8.256,19 

07 1650 2130002 MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL 1.202,23 

08 1533 2120008 NETEJA ESPAIS EXTERIORS 728,32 

08 1533 2120009 NETEJES EXTRAORDINÀRIES 399,30 

08 3110 2100003 SERV REALIT PER ALTRES-CLAVEGUER 1.852,13 

08 3110 2270006 DESINF, DESRATITZACIÓ I DESINF 2.429,15 

09 1610 2210102 SERVEIS D'AIGUA - GESTIÓ 295,91 

11 3321 2210000 ENERGIA ELECTRICA 3.274,65 

11 3330 2120000 CONSERVACIÓ EDIFICIS 340,41 

11 3330 2240000 PRIMES ASSEGURANCES 2.125,31 

11 3331 2120000 CONSERVACIÓ EDIFICIS 1.522,03 

11 3331 2130000 MANTEN MAQUINARIA I UTILLATGE 1.222,10 

11 3331 2260905 PROGRAMACIÓ AMISTAT 1.243,88 

11 3340 2260900 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 9.961,73 

11 3340 2269914 UNESCO - VESTITS DE PAPER 5.000,00 

11 3340 4800014 SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA 157,91 

11 3370 2120000 CONSERVACIÓ EDIFICIS 61,69 

11 3370 2200000 ORDINARI NO INVENT-DESP OFICINA 194,27 

11 3380 2260909 FESTES POPULAR 5.929,00 

12 3410 2120006 NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 976,76 

12 3410 2260900 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 371,35 
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12 3410 2279900 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES 145,20 

12 3420 2080000 LEASING GESPA ARTIFICIAL 2.650,00 

12 3420 2120000 CONSERVACIÓ EDIFICIS 8.897,21 

12 3420 2200000 ORDINARI NO INVENT-DESP OFICINA 471,30 

12 3420 2200001 MATERIAL ESPORTIU 163,35 

12 3420 2210200 GAS 2.063,57 

12 3420 2211000 PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇ 784,97 

13 9310 8300000 PRESTECS CURT TERMINI - BESTRETES 2.440,00 

14 4311 2210000 ENERGIA ELECTRICA 4.051,29 

14 4321 2269922 PONENT ACTIU 5.194,25 

   
TOTALS 130.639,17 

 

 
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . .         587.335,07        

 

FINANÇAMENT 
 

BAIXES DE CRÈDITS:            229.335,07 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

03 1300 6230012 CARREGA VEHICLES ELÈCTRICS 6.835,07 

10 1533 6110000 INVERSIONS PLA DE BARRIS - PdB 212.500,00 

14 4321 2269916 VIVER EMPRESES - VETU 10.000,00 

   

TOTALS 229.335,07 
 

NOUS INGRESSOS:      358.000,00 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

  
35010 CONTRIBUCIONS ESPECIALS PdB 358.000,00 

   
TOTALS 358.000,00 

 

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT .......      587.335,07 

 

 

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.” 
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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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=715.0&en
dsAt=2276.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per quatorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. 

Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, 
Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, 

Griselda Soteras, Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón, dos (2) abstencions dels 
Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà i Narcís Romà. 
 
 
05.-DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 

DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 2018 

“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 
2018, 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 setembre de 
2018. 
 
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 corrent 
Crèdits inicials         15.793.332,00€ 
Modificacions de crèdit         3.673.043,68€ 
Crèdits definitius         19.466.375,68€  
Despeses compromeses 12.983.456,58€ 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=715.0&endsAt=2276.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=715.0&endsAt=2276.0
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Grau execució compromisos                      66,70% 
Obligacions reconegudes netes  10.501.664,00€ 
Grau execució d’obligacions     80,88% 
Pagaments realitzats  9.929.137,34€ 
Grau d’execució dels pagaments  94,55% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          15.793.332,00€ 
Modificacions de crèdit 3.673.043,68€ 
Previsions definitives         19.466.375,68€ 
Drets reconeguts nets        13.960.904,91€ 
Grau execució drets   71,72% 
Recaptació neta         10.227.881,42€ 
Grau execució recaptació                           52,54% 

 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/18    3.126.214,84€ 
Ingressos         28.663.059,66€ 

- Moviments interns de tresoreria 12.368.349,93€ 
Pagaments         28.238.527,27€ 

Moviments interns de tresoreria 12.368.349,93€ 
Saldo a 30/09/18     3.550.747,23€ 
 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials              713.910,00€ 
Modificacions de crèdit               160.000,00€ 
Crèdits definitius              873.910,00€ 
Despeses compromeses             718.625,24€ 
Grau execució compromisos           82,23% 
Obligacions reconegudes netes             718,625,24€ 
Grau execució d’obligacions            100,00% 
Pagaments realitzats  567.522,51€ 
Grau d’execució dels pagaments   78,97% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 

Previsions inicials     713.910,00€ 
Modificacions de crèdit        160.000,00€ 
Previsions definitives     873.910,00€ 
Drets reconeguts nets    582.533,69€ 
Grau execució drets  66,66% 
Recaptació neta     545.788,01€ 
Grau execució recaptació   62,45% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/18  10.229,20€ 
Ingressos          1.012.120,57€ 

Moviments interns de tresoreria 104.487,01€ 
Pagaments              1.001.239,14€ 

Moviments interns de tresoreria 104.487,01€ 
Saldo a 30/09/2018  21.110,63€” 

 
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. 
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El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2276.0&e
ndsAt=2351.0 

 

06.-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. TERCER TRIMESTRE DE 2018 

“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 setembre de 2018, l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen l’article 198.4 de la Llei 09/2017, de 08 
de novembre de Contractes del sector públic és : 

 
  
 
 Ajuntament de Mollerussa:  522.461,22 €, que corresponen a 282 factures. 
 OAM Fira de Mollerussa:      254.856,21 €, que corresponen a 111 factures. 
 

 
 
Es fa constar que amb data 26-10-2018 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 se’n dóna per assabentat.  
  
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2351.0&e
ndsAt=2367.0 

 

 
07.-DONAR COMPTE AL PLE. TRAMESA INFORMACIÓ ART. 16 ORDRE 
MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST. TERCER TRIMESTRE 
DE 2018.- 
 
“En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, 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 
la tramesa d’informació corresponent al tercer trimestre de 2018. 

 
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 d’octubre de 2018. 

Formularis:  
F.1.1.1   Resum classificació econòmica 
F.1.1.2   Desglossament Ingressos corrents 
F.1.1.3   Desglossament Ingressos de capital i financers 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2276.0&endsAt=2351.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2276.0&endsAt=2351.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2351.0&endsAt=2367.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2351.0&endsAt=2367.0
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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 s’ha fet l’observació a l’informe lliurat a la 
plataforma del MINHAP: 
 
“Com a conseqüència de les inversions a realitzar en l’exercici 2018, per a les quals s’ha 
contractat dos operacions de crèdit, al 2017 de 2.000.000,00 i al 2018 de 2.000.000,00 se 

prevé que a la liquidació de l’exercici 2018 s’incompleixi amb l’estabilitat pressupostària i 
amb la regla de la despesa.   

Afegir que dels quatre milions contractats, dos seran reintegrats per la Generalitat de 
Catalunya, per tractar-se d’obres finançades en el marc de la Llei de Barris. El Ple va aprovar 
que els reintegraments provinents de la Generalitat es destinen íntegrament a l’amortització 
dels citats crèdits.”  
 

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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2367.0&e

ndsAt=2391.0 

8.-DONAR COMTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. 
ART.10 ORDRE MINHAP/2105/2012. TERCER TRIMESTRE DE 2018.- 
 

En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, 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 tercer trimestre de l’exercici 2018. 
 
Tercer Trimestre 2018. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2367.0&endsAt=2391.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2367.0&endsAt=2391.0
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 Seguiment d’ingressos: S’estan executant d’acord amb les previsions 
 Seguiment despeses: No s’estan executant d’acord amb les previsions. 
 Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut 

 Seguiment de l’endeutament: s’ha contractat un crèdit a llarg termini per import de 2 
milions 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:  existeix un passiu 
contingent del contenciós amb la CHE. 

 Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat. 

 
 

En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions d’ingressos, però que no 

s’ajusta a la previsió de despeses. Sense cap altra 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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2391.0&e

ndsAt=2418.0 

9.-DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 
TERCER TRIMESTRE DE 2018.- 

 
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, es dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al 

segon trimestre de 2018. 
 
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 d’octubre de 2018. 
 

Ràtio operacions pagades: 21,76 
Import pagaments realitzats: 1.824.431,50 € 
Ràtio operacions pendents: 78,19 
Import pagaments pendents: 547.641,01 € 
PMP: 34,79 
 

 

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 se’n dóna per assabentat.   

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2391.0&endsAt=2418.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2391.0&endsAt=2418.0
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2418.0&e

ndsAt=2446.0 

10.-CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 
700.000,00 €.- 

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 26 de novembre de 2018, 

amb el contingut següent: 

Les dificultats que planteja l’existència de pagaments ineludibles, amb consignació 
pressupostària, però sense liquiditat per fer-hi front, conseqüència del desajust existent 
entre els ingressos i els pagaments, obliguen a les entitats locals a buscar formules 

d’obtenció de liquiditat per tal de pal·liar aquestes mancances. 
 
Atès que les circumstàncies exposades aconsellen la contractació d’una operació de crèdit a 
curt termini per import de 700.000,00 €. 
 
Examinat l’expedient incoat per a la renovació 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 Banc de Santander. 
 

En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per import de 
700.000,00 €. 
 
Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària Banc de Santander en 

les  condicions següents: 
 
- Crèdit màxim:   700.000,00 € 
- Venciment:    12 mesos  
- Tipus d’interès màxim:         Fix: 0,08% 
- Comissió obertura:              0% 
- Comissió no disponibilitat:    0,10% anual 

- Intervenció de l’operació:     Secretari de l’Ajuntament 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de 

l’Ajuntament 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. 

 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde, a l’Interventor i a la Tresorera per disposar conjuntament dels 
fons de l’Ajuntament. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2418.0&endsAt=2446.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2418.0&endsAt=2446.0
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Cinquè.- Notificar la formalització d’aquesta operació financera davant la Direcció General 
de Política Financera mitjançant la tramesa de la documentació establerta en la normativa 
vigent.” 

 
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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2446.0&e
ndsAt=2630.0 

 

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

11.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 08, TAXA PER EXPEDICIÓ DE 

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.- 

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 26 de novembre de 2018, 

amb el contingut següent: 

“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 08, reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 

Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 

aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Suprimir els apartats 7 i 8 de l’epígraf quart (documents relatius als serveis 
d’urbanisme) de l’article 6 (quota tributària), atès que són objecte de regulació en 
l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i/o règim de 

comunicació prèvia. 
 
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 

de la Província. 
 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional 
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2446.0&endsAt=2630.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2446.0&endsAt=2630.0
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els 
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimi oportunes. 

 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 

 

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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2630.0&e
ndsAt=2631.0 

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

12.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, TAXA PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES.- 

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 26 de novembre de 2018, 

amb el contingut següent: 

“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques. 

 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 

redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Modificar el títol de l’ordenança, amb el següent redactat: 

 
“Taxa per llicències urbanístiques i/o règim de comunicació prèvia.” 

 
Segon.- Donar una nova redacció a l’article 1.2 (fonament i naturalesa): 
 
“2. És objecte d’aquesta taxa, la prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per 
a l’atorgament de la llicència urbanística preceptiva per als actes següents: 

 
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2630.0&endsAt=2631.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2630.0&endsAt=2631.0
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b) Les parcel·lacions urbanístiques. 
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, 
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un 

projecte tècnic i la demolició total o parcial. 
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis. 
e) El canvi dels edificis a un ús residencial. 
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del 
paisatge. 

h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals 

d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària. 
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva. 
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa. 
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 
m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o 

permanents. 
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de 
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de 
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de 
comunicacions 
electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al 
règim de declaració responsable que s’hi estableix. 

m) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o 
urbanística. 
o) Els usos i les obres provisionals. 
p) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme 

en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.” 
 

Tercer.- Afegir un nou apartat 1.3 a l’article 1 (fonament i naturalesa): 
 
“3. És objecte d’aquesta taxa, la prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per 
a l’adopció de l’acord de conformitat a la comunicació prèvia dels actes següents: 
 
a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents 

que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un 
projecte tècnic. 
b) La primera utilització i ocupació dels edificis. 
c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial. 
d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 
e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de 

propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, 

establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte 
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 
g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i 
urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un 
pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no 

requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació.” 
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Quart.- Afegir un nou apartat 3 a l’article 6 (quota tributària): 
 
“3. La quota tributària de les llicències de l’article 1.2.k) “constitució o modificació d’un règim 

de propietat horitzontal, simple o complexa” (antics expedients de segregació/parcel·lació) 
serà de 80,00 €.” 
 
Cinquè.- Afegir un nou apartat 4 a l’article 6 (quota tributària): 
 
“4. La quota tributària de les llicències dels articles 1.2.d) i 1.3.b) “primera utilització i 

ocupació parcial dels edificis” serà del 0,10% del pressupost general, amb un mínim de 

300,00 €.” 
 
Sisè.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 

de la Província. 
 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional 
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els 
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que estimi oportunes. 
 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 

definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 

des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 

 
Finalitzada la lectura 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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2631.0&e
ndsAt=2915.0 

13.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, PREU PRIVAT PER 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA DINS 
DE LES ZONES QUE A TAL EFECTE ES DETERMINI I AMB LES LIMITACIONS QUE ES 
POGUESSIN ESTABLIR (ZONA BLAVA).- 

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 26 de novembre de 2018, 

amb el contingut següent: 

“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la  zona blava. 

 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2631.0&endsAt=2915.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2631.0&endsAt=2915.0
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Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Afegir un nou carrer a la zona 1 per poder gaudir de la targeta de resident: 

 
“C/ President Macià, tram C/ Ferrer i Busquets – C/ Muralla” 
 
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 

del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional 
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els 

terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimi oportunes. 
 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 

presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 

administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 

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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2915.0&e
ndsAt=3143.0 

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

14.-ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER MTFT CONTRA LA LIQUIDACIÓ 
NÚM. 1816000160 DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXCUCIÓ DE L’OBRA 
“URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASES 2 I 3. ÀMBIT PAL DE BARRIS FASE 2. 
TRAM: C/ BAIXADA PL. AJUNTAMENT” I RECTIFICAR L’ACORD DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE DATA 1 DE FEBRER DE 2018.- 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2915.0&endsAt=3143.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=2915.0&endsAt=3143.0
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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 26 de novembre de 2018, 

amb el contingut següent: 

“ANTECEDENTS: 

 

El Ple de la Corporació en sessió de data 1 de febrer de 2018 va aprovar inicialment el 

projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la Vila Closa (fases 1, 2 i 3). Àmbit Pla de Barris, 

fase 2. Dintre d’aquest projecte s’inclou la part corresponent a l’obra “urbanització C/ 

baixada Pl. Ajuntament”. 

 

Que en el BOP núm. 28, de 8 de febrer de 2018, és inserit un edicte d’informació pública 

referent a l’aprovació de l’expedient següent: 

 

Imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització 

baixada Pl. Ajuntament” 

  

Que durant el termini de 30 dies d’exposició pública al BOP i al tauler d’edictes electrònic, 

comprés entre els dies 9 de febrer i 23 de març de 2018, no es van presentar reclamacions 

ni al·legacions enfront l’indicat acord, el qual fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 

del dia 1 de febrer de 2018. 

 

Que, en virtut del que determina l’apartat setè de l’acord esmentat, l’acord aprovat amb 

caràcter inicial, va esdevenir definitiu. 

 

Que en el BOP núm. 65, de 4 d’abril de 2018, és inserit l’edicte d’aprovació definitiva de la 

imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització 

baixada Pl. Ajuntament”. 

 

La Junta de Govern en sessió de data 5 de juliol de 2018  va aprovar el 1r termini de les 

contribucions especials per l’obra “urbanització baixada Pl. Ajuntament”. 

 

En data 16 de juliol de 2018 es notifica a la senyora Maria Teresa Font Torres la notificació 

de liquidació d’ingrés directe (LID) núm. 1861000160 per contribucions especials, àmbit Pla 

de Barris, obra “urbanització baixada Pl. Ajuntament”, referent a l’objecte tributari amb 

referència cadastral 4609501CG2140N0001PJ,  per import de 588,74 €. 

 

En data registre d’entrada 20 de juliol de 2018 la senyora Maria Teresa Font Torres presenta 

recurs contra aquesta LID amb les següents al·legacions: 

 

- les escriptures de propietat de la finca estableixen un volum edificable molt inferior a 

l’indicat en l’acord del Ple. 

- el coeficient de participació indicat en 70,88 %, aquesta part desconeix el seu càlcul i 

resultat. 

 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

En aquest recurs es sol·licita que es procedeixi a rectificar les dades i imports de liquidació 

de la contribució especial. 

 

FONAMENTS DE DRET: 
 
L’article 34.4 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 una vegada 

adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a 

satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu 

domicili fossin coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular 

recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les 

contribucions especials, el percentatge del cost que deguin satisfer les persones 

especialment beneficiades o les quotes assignades. 

 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP) estableix que les administracions públiques podran 

rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 

fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
Atès que segons informe tècnic dels Serveis Tècnics s’ha constatat un error material en la 

edificabilitat calculada a l’objecte tributari amb referència cadastral 4609501CG2140N0001PJ 

i que la edificabilitat correcta són 491,00 m2 (i no 524,00 m2). 

 

Atès que segons dades registrals (que no coincideixen amb les dades cadastrals que s’han 

pres com a base de dades pel càlcul de les contribucions especials) es constata un error 

material en el coeficient de participació de l’immoble de referència i que el coeficient correcte 

és el 50,00% (i no 70,88%). 

 
Atès que aquestes variacions suposa recalcular les quotes corresponents a satisfer de 

contribucions especials, ajustades a la realitat de les noves medicions efectuades. 

 

En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada per la senyora Maria Teresa Font Torres, en els 

termes esmentats en els fonaments de dret d’aquest acord, de forma que s’accepta el nou 

càlcul de la edificabilitat i del coeficient de participació, i conseqüentment procedeix 

recalcular l’import corresponent en concepte de contribucions especials. 

 

Segon.- Establir com a nou valor del mòdul edificabilitat: 3,13 €. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 

adients. 

 

Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.” 

 



 
AJUNTAMENT 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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3143.0&e
ndsAt=3144.0 

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

 

15.-ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER RSC CONTRA LA LIQUIDACIÓ 
NÚM. 1816000349 DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXCUCIÓ DE L’OBRA 
“URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PAL DE BARRIS FASE 2. TRAM: 
C/ JACINT VERDAGUER I RECTIFICAR ELS ACORDS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
DATA 1 DE FEBRER DE 2018 (ENLLUMENAT C/ JACINT VERDAGUER) I 19 D’ABRIL 
DE 2018 (PAVIMENTACIÓ C/ JACINT VERDAGUER).- 

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 26 de novembre de 2018, 

amb el contingut següent: 

“ANTECEDENTS: 

 

El Ple de la Corporació en sessió de data 1 de febrer de 2018 va aprovar inicialment el 

projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la Vila Closa (fases 1, 2 i 3). Àmbit Pla de Barris, 

fase 2. Dintre d’aquest projecte s’inclou la part corresponent a l’obra “urbanització C/ Jacint 

Verdaguer”. 

 

Que en el BOP núm. 28, de 8 de febrer de 2018, és inserit un edicte d’informació pública 

referent a l’aprovació de l’expedient següent: 

 

Imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització 

(enllumenat) C/ Jacint Verdaguer”. 

  

Que durant el termini de 30 dies d’exposició pública al BOP i al tauler d’edictes electrònic, 

comprés entre els dies 9 de febrer i 23 de març de 2018, no es van presentar reclamacions 

ni al·legacions enfront l’indicat acord, el qual fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 

del dia 1 de febrer de 2018. 

 

Que, en virtut del que determina l’apartat setè de l’acord esmentat, l’acord aprovat amb 

caràcter inicial, va esdevenir definitiu. 

 

Que en el BOP núm. 65, de 4 d’abril de 2018, és inserit l’edicte d’aprovació definitiva de la 

imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització 

(enllumenat) C/ Jacint Verdaguer”. 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3143.0&endsAt=3144.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3143.0&endsAt=3144.0


 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Que en el BOP núm. 80, de 25 d’abril de 2018, és inserit un edicte d’informació pública 

referent a l’aprovació de l’expedient següent: 

 

Imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “pavimentació C/ 

Jacint Verdaguer”. 

  

Que durant el termini de 30 dies d’exposició pública al BOP i al tauler d’edictes electrònic, 

comprés entre els dies 26 d’abril i 11 de juny de 2018, no es van presentar reclamacions ni 

al·legacions enfront l’indicat acord, el qual fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 

dia 19 d’abril de 2018. 

 

Que, en virtut del que determina l’apartat setè de l’acord esmentat, l’acord aprovat amb 

caràcter inicial, va esdevenir definitiu. 

 

Que en el BOP núm. 116, de 15 de juny de 2018, és inserit l’edicte d’aprovació definitiva de 

la imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “pavimentació 

C/ Jacint Verdaguer”. 

 

La Junta de Govern en sessió de data 5 de juliol de 2018  va aprovar el 1r termini de les 

contribucions especials per l’obra “enllumenat C/ Jacint Verdaguer”. 

 

En data 16 de juliol de 2018 es notifica al senyor Robert Simó Cortiella, en representació de 

hereus de Sebastian Simó Masana, la notificació de liquidació d’ingrés directe (LID) núm. 

1861000349 per contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “enllumenat C/ Jacint 

Verdaguer”, referent a l’objecte tributari amb referència cadastral 4709917CG2140N0001BJ,  

per import de 74,96 €. 

 

En data registre d’entrada 25 de juliol de 2018 el senyor Robert Simó Cortiella presenta 

recurs contra aquesta LID amb la següent al·legació: 

 

- error en el volum edificable. Els pisos no tenen la mateix edificabilitat que els baixos. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
L’article 34.4 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 una vegada 

adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a 

satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu 

domicili fossin coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular 

recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les 

contribucions especials, el percentatge del cost que deguin satisfer les persones 

especialment beneficiades o les quotes assignades. 

 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP) estableix que les administracions públiques podran 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 

fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
Atès que segons informe tècnic dels Serveis Tècnics s’ha constatat un error material en la 

edificabilitat calculada a l’objecte tributari amb referència cadastral 4709917CG2140N0001BJ 

i que la edificabilitat correcta són 347,00 m2 (i no 519,00 m2). 

 

Atès que aquesta variació suposa recalcular les quotes corresponents a satisfer de 

contribucions especials, ajustades a la realitat de la nova medició efectuada. 

 

En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Robert Simó Cortiella, en representació 

de hereus de Sebastià Simó Masana, en els termes esmentats en els fonaments de dret 

d’aquest acord, de forma que s’accepta el nou càlcul de la edificabilitat, i conseqüentment 

procedeix recalcular l’import corresponent en concepte de contribucions especials. 

 

Segon.- Establir com a nou valor del mòdul edificabilitat: 0,33 €. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos 

adients. 

 

Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació 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. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3144.0&e
ndsAt=3144.0 

 

16.-ESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER JJTS CONTRA LES LIQUIDACIONS 
NÚM. 1816000292 I 1861000294 DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXCUCIÓ 
DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PAL DE BARRIS 
FASE 2. TRAM: C/ VILACLOSA” I RECTIFICAR L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
DE DATA 1 DE FEBRER DE 2018.- 

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 26 de novembre de 2018, 

amb el contingut següent: 

“ANTECEDENTS: 

 

El Ple de la Corporació en sessió de data 1 de febrer de 2018 va aprovar inicialment el 

projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la Vila Closa (fases 1, 2 i 3). Àmbit Pla de Barris, 

fase 2. Dintre d’aquest projecte s’inclou la part corresponent a l’obra “urbanització C/ 

Vilaclosa”, 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3144.0&endsAt=3144.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3144.0&endsAt=3144.0


 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

 

Que en el BOP núm. 28, de 8 de febrer de 2018, és inserit un edicte d’informació pública 

referent a l’aprovació de l’expedient següent: 

 

Imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/ 

Vilaclosa”. 

  

Que durant el termini de 30 dies d’exposició pública al BOP i al tauler d’edictes electrònic, 

comprés entre els dies 9 de febrer i 23 de març de 2018, no es van presentar reclamacions 

ni al·legacions enfront l’indicat acord, el qual fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 

del dia 1 de febrer de 2018. 

 

Que, en virtut del que determina l’apartat setè de l’acord esmentat, l’acord aprovat amb 

caràcter inicial, va esdevenir definitiu. 

 

Que en el BOP núm. 65, de 4 d’abril de 2018, és inserit l’edicte d’aprovació definitiva de la 

imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/ 

Vilaclosa”. 

 

La Junta de Govern en sessió de data 5 de juliol de 2018  va aprovar el 1r termini de les 

contribucions especials per l’obra “urbanització C/ Vilaclosa”. 

 

En data 21 de juliol de 2018 es notifica al senyor Jose Juan Tolsa Sanahuja les notificacions 

de liquidació d’ingrés directe (LID) núm. 1861000292 i 1861000294 per contribucions 

especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/ Vilaclosa”, referent als objectes 

tributaris amb referència cadastral 4709308CG2140N0011KQ i 4709308CG2140N0013BE,  

per import de 192,63 € i 381,17 € respectivament. 

 

En data registre d’entrada 24 de juliol de 2018 el senyor Jose Juan Tolsa Sanahuja presenta 

recurs contra aquestes LIDs amb la següent al·legació: 

 

- els coeficients de participació no correspon amb el que li surt a les escriptures. 

 

FONAMENTS DE DRET: 
 
L’article 34.4 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 una vegada 

adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a 

satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu 

domicili fossin coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular 

recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les 

contribucions especials, el percentatge del cost que deguin satisfer les persones 

especialment beneficiades o les quotes assignades. 

 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP) estableix que les administracions públiques podran 

rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de 

fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
Atès que segons dades registrals els coeficients de participació són els que s’adjunten com 

annex a l’expedient i no es corresponen amb els coeficients que figuren a la base de dades 

del Cadastre. 

 

Atès que aquesta variació suposa recalcular les quotes corresponents a satisfer de 

contribucions especials, ajustades a la realitat dels coeficients de participació de tot 

l’immoble amb referència cadastral 4709308CG2140N. 

 

En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Jose Juan Tolsa Sanahuja, en els 

termes esmentats en els fonaments de dret d’aquest acord, de forma que s’accepta el nou 

càlcul en base als coeficients de participació registrals, i conseqüentment procedeix 

recalcular l’import corresponent en concepte de contribucions especials. 

 

Segon.- Establir com a nous coeficients de participació els que figuren a l’annex que 

s’adjunta a l’expedient. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades amb l’oferiment dels recursos 

adients. 

 

Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació 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. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3144.0&e
ndsAt=3144.0 

 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de dos Mocions, que 
són les següents: 
 
 

17.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT 

DE MOLLERUSSA PER INSTAR EL DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. 
 
 
17.2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA, PER INSTAR EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS 

TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3144.0&endsAt=3144.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3144.0&endsAt=3144.0


 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3281.0&e
ndsAt=3307.0 

 
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció:  
 
17.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT 
DE MOLLERUSSA PER INSTAR AL DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. 

 
El menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació complementària 

per passar a ser reconegut com un ESPAI EDUCATIU. L’espai educatiu del migdia forma part 

del concepte d’educació en tota la seva dimensió i, per tant, és part inherent del sistema 

educatiu. Cada administració, i també la comunitat educativa, han d’assumir les seves 

competències i responsabilitats. 

 

L’impacte directe en el creixement, la socialització i l’educació en una alimentació saludable i 

equilibrada dels infants, i molt especialment per aquells i aquelles alumnes de famílies més 

vulnerables, és molt important. Cal tenir present que un 30% del temps que els infants 

passen a l’escola, ho fan al menjador. 

 

El menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim en tota 

l’etapa d’ensenyaments obligatoris (3-16 anys), garantint l’equitat perquè cap alumne pugui 

quedar exclòs per motius econòmics. I ha d’estar vinculat i plantejat també des del Projecte 

Educatiu de Centre, establint els mecanismes de coordinació necessaris per garantir la seva 

efectivitat. 

 

L’administració educativa és l’administració competent i responsable de garantir el bon 

funcionament de l’espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el finançament 

corresponent, podent cercar altres actors que gestionin, i amb la planificació, la programació 

i les garanties professionals adients, tant les que tenen a veure amb l’alimentació com les 

que tenen a veure amb l’educació de l’esbarjo, el descans i el lleure. I ho ha de fer atenent 

les ràtios màximes de nombre d’alumnes que permetin una bona atenció de l’alumnat. 

 

L’espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha d’assegurar 

els principis de la contractació pública. Els centres educatius han de comptar amb les 

condicions per afrontar una contractació pública d’aquesta naturalesa, i ha de tenir la 

possibilitat d’encarregar-ho a les associacions de pares i mares, com a entitats directament 

lligades als centres educatius, garantint un servei de qualitat per preservar la funció 

educativa del menjador escolar. 

 

El Parlament de Catalunya, durant el darrer debat de Política General, i el conjunt de la 

comunitat educativa han instat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a aturar els 

treballs d’elaboració i aprovació del seu projecte de Decret de menjadors escolars, fet 

d’esquena als agents educatius i els grups parlamentaris. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3281.0&endsAt=3307.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3281.0&endsAt=3307.0


 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Des del Grup Parlamentari Socialista -Units per Avançar vàrem presentar una interpel·lació, 

el 18 de maig de 2017, exigint la presentació d’un esborrany de Decret que comptés amb el 

treball i el consens de totes les parts implicades. 

 

 

PER AQUESTS MOTIUS, EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 

ACORDA: 

 

PRIMER.- Instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des del 

consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia – 

menjador.  

 

SEGON.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal dins el 

sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum educatiu i en 

els ensenyaments obligatoris. 

 

TERCER.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per garantir un 

servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat NEE pel pròxim curs 

2019/20. 

 

QUART.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la normativa 

europea, que prioritzi la qualitat del servei. 

 

CINQUÈ.- Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells 

comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho desitgin, i 

complint amb els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del servei de 

menjador escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que s’aprovi un nou 

marc regulador de consens amb la comunitat educativa. 

 

SISÈ.- Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat sobre 

reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris 

de salut dels joves. 

 

SETÈ.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Coordinadora SOS menjadors. 

 
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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3307.0&e
ndsAt=4578.0 

 
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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3307.0&endsAt=4578.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=3307.0&endsAt=4578.0
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La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció:  
 

17.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT 
DE MOLLERUSSA PER INSTAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS 
TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS. 

Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per commemorar 

el 40è aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una Atenció Primària efectiva i de 

qualitat és una garantia necessària per a la viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema 
sanitari. 
 
L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la Generalitat li ha 
anat fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no només per efecte de les 
retallades, ja que el percentatge de pressupost dedicat a l’atenció hospitalària ha crescut en 
detriment, com dèiem, de l’Atenció Primària. 

 
Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. 
Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui per 
sobre dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps 
d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48 hores. 
 
A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps de visita 

per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan reivindicant els i les 
professionals així com les societats científiques. Hem de tenir present que l'envelliment de la 

població fa que hi hagi pluripatologies i major complexitat en les malalties i, per tant, cal 
més temps d'atenció. 
 
A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP per part 

dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que en 7 anys han 
perdut un 30% del seu sou i la precarietat laboral i la no conciliació estan a l’ordre del dia.  
 
És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges de família, 
pediatres i ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 de novembre.  
 
La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de l’ICS 

(Institut Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa ni 
proposta de solució. 
 
Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de retallades i han 
lluitat per donar la millor assistència ja estan tips de copets a l’esquena. Aquesta vaga, 
convocada pel sindicat Metges de Catalunya, té el suport de CAMFIC, Marea Blanca, altres 

sindicats i dels i les professionals d’infermeria, que també plantegen mobilitzacions en relació 

a demandes pròpies d’aquest col·lectiu. 
 
 
DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ, EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 
ACORDA: 
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PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i Comunitària 
com el veritable eix del sistema sanitari públic, donant-li el pes que necessita en el 
pressupost del departament de Salut per arribar a un mínim del 20% del pressupost. 

 
SEGON.- Instar el departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una 
negociació efectiva amb tots els col·lectius que treballen en l’Atenció Primària, que pateixen 
l’impacte de les males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial. 
 
TERCER.- Donar suport a la mobilització convocada, en què es reivindiquen millores 

assistencials, de canvis en les estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, 

que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 

l’Associació Catalana de Municipis. 

 

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/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=4578.0&e
ndsAt=5700.0 

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

 
18.-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 25 de setembre i 21 de novembre de 2018, i que es corresponent als 
números 418/2018 a 474/2018,  i als núms. 2018-04 a 2018-12 següents: 
 
Decret Núm. 418/2018, 25 de setembre. 

Assumpte: sol·licitud de lactància Sra. Comellas Rosiñol, Rosa. 

Decret Núm. 419/2018, 25 de setembre. 

Assumpte: Novació del contracte de treball formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la 
Sra. GÒDIA CASTELLS, Esther, [Decret de l’Alcaldia 334/2018, de 26 de juliol]. Contractació 
de la Sra. GÒDIA CASTELLS, Esther [personal col·laborador Àrea de Benestar Social, 
Ciutadania i Infància], per a desplegar les tasques d’Educadora Social del Centre Obert i  

Integradora Social de la Borsa Mediació Lloguer Social. 
 

Decret Núm. 420/2018, 25 de setembre. 

Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: Projecte de col·locació de nou 

paviment al pavelló 125è aniversari. 

 
Decret Núm. 421/2018, 25 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=4578.0&endsAt=5700.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=4578.0&endsAt=5700.0
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Decret Núm. 422/2018, 26 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud Banc de Sang i Teixits, en què demanen autorització per utilitzar el 

Teatre l’Amistat els dies 26 i 27 de setembre de 2018. 
 
 
Decret Núm. 423/2018, 27 de setembre. 

Assumpte: Piscina Coberta Municipal Temporada 2018-2019. Contractació de Monitors de 
Natació/Socorristes aquàtics. 
 
Decret Núm. 424/2018, 27 de setembre. 

Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació.  
Personal laboral indefinit NO FIX. Piscina Coberta Temporada 2018/2019. 
 
Decret Núm. 425/2018, 27 de setembre. 

Assumpte: Contractació de professors de Flauta Travessera per cobrir la baix laboral de la 

Sra. Marín Casas, Marta. 
 
Decret Núm. 426/2018, 28 de setembre. 

Assumpte: Bestreta Patronat de Fires de Mollerussa 

Decret Núm. 427/2018, 28 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

 
Decret Núm. 428/2018, 28 de setembre. 

Assumpte: Modificació del contracte [dedicació] de la Sra. SOLÉ CASELLES, M. Carme. 

Decret Núm. 429/2018, 28 de setembre. 
Assumpte: Acceptació d'atorgament de la subvenció per al  sosteniment del funcionament de 
les escoles de música de titularitat de les corporacions locals durant el curs 2016-2017. 
 
Decret Núm. 430/2018, 28 de setembre. 

Assumpte: Sol·licitud Associació Jovent de Mollerussa, en què demana autorització per 

utilitzar el Pavelló 125è Aniversari el dia 29 de setembre de 2018 
 

Decret Núm. 431/2018, 1 d’octubre. 

Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de 

setembre de 2018. 

Decret Núm. 432/2018, 1 d’octubre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 

Decret Núm. 433/2018, 1 d’octubre. 

Assumpte: Sol·licitud de subvenció destinada al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2018.  
 
 
Decret Núm. 434/2018, 4 d’octubre. 

Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 23/2018). 
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Decret Núm. 435/2018, 4 d’octubre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 

Decret Núm. 436/2018, 5 d’octubre. 

Assumpte: Borsa de treball per a serveis diversos a l’Ajuntament de Mollerussa. Constitució 

del tribunal i convocatoria proves. 

 

Decret Núm. 437/2018, 5 d’octubre. 

Assumpte: Autorització jubilació parcial Sr. DALMAU FONTANET, Joan. Autorització contracte 

relleu Sr. PIÑERO FERNÁNDEZ, Juan Antonio. 
 
Decret Núm. 438/2018, 5 d’octubre. 
Assumpte: Convocatòria i bases reguladores per a la provisió per concurs intern d’un lloc de 
treball d’administratiu amb caràcter provisional a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de 

Mollerussa. 
 
 
Decret Núm. 439/2018, 5 d’octubre. 
Assumpte: Contractació de personal TÈCNIC D’ADMINITRACIÓ GENERAL (TAG) GRUP A, 

SUBGRUP A1 A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 
Decret Núm. 440/2018, 8 d’octubre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 
Decret Núm. 441/2018, 8 d’octubre. 

Assumpte: Autorització jubilació parcial Sr. GRAUS AGUDO, Ramon. Autorització contracte 

relleu Sr. SEN CABERO, Raul. 

 
Decret Núm. 442/2018, 8 d’octubre. 

Assumpte: Reingrés servei actiu Sr. Sobrevals Valls, Jaume 
 

Decret Núm. 443/2018, 9 d’octubre. 

Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 24/2018). 
 
Decret Núm. 444/2018, 9 d’octubre. 

Assumpte: Recurs Contenciós - Administratiu [Ordinari] Núm. 2018/316.  
 
Decret Núm. 445/2018, 10 d’octubre. 

Assumpte: Ajut d'urgència social 

 

Decret Núm. 446/2018, 10 d’octubre. 

Assumpte: Creació d’una borsa de treball per a la selecció de personal auxiliar administratiu 
per cobrir possibles vacant i substitucions. Relació definitiva d’aspirants admesos/es i 

exclosos/es. 

Decret Núm. 447/2018, 10 d’octubre. 

Assumpte: Bestreta treballador. 
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Decret Núm. 448/2018, 11 d’octubre. 

Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del grup Sant Isidori de Mollerussa. 

Indicis de risc imminent en determinats habitatges. 

 

Decret Núm. 449/2018, 11 d’octubre. 

Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d reforma i adequació de 

l’Ajuntament de Mollerussa. Fase 1. 

 

Decret Núm. 450/2018, 11 d’octubre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 

Decret Núm. 451/2018, 11 d’octubre. 

Assumpte: Escola Municipal de Música, CURS ACADÈMIC DOCENT 2018/2019. Nomenament 
dels responsables dels Departaments Docents  
 

Decret Núm. 452/2018, 16 d’octubre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 

Decret Núm. 453/2018, 18 d’octubre. 

Assumpte: Aprovació de serveis extraordinaris personal (01.09.2018 a 30.09.2018) 

 

Decret Núm. 454/2018, 18 d’octubre. 

Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local (01.08.2018 a 

30.09.2018) 

 

Decret Núm. 455/2018, 18 d’octubre. 

Assumpte: Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de reforma i redistribució de 
l’edifici de l’antiga discoteca Musicland per a dependències de l’agrupament “Cal Met” i altres 
entitats del municipi. Fases 1 i 2.  

 
Decret Núm. 456/2018, 18 d’octubre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 

Decret Núm. 457/2018, 18 d’octubre. 

Assumpte: Sol·licitud al Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida d’inscripció del contingut 

del Decret de l’Alcaldia 217/2006, de 24 d’octubre. 

 
Decret Núm. 458/2018, 19 d’octubre. 

Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demanen autorització per utilizar la sala 5 de 

l’Amistat el dia 20 d’octubre de 2018. 

 

Decret Núm. 459/2018, 19 d’octubre. 

Assumpte: contractació de personal col·laborador laboral temporal. Àrea d’atenció externa i 
serveis – brigada d’obres i serveis. Oficial 2a. fuster / operari serveis diversos, 
 

Decret Núm. 460/2018, 22 d’octubre. 
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Assumpte: Contractació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00 euros 

amb l’entitat Caixabank. 

 

Decret Núm. 461/2018, 22 d’octubre. 

Assumpte: Contractació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00 euros 

amb l’entitat Banc de Sabadell. 

 

Decret Núm. 462/2018, 22 d’octubre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 
Decret Núm. 463/2018, 22 d’octubre. 

Assumpte: Expedient de contractació menor de subministrament: mobiliari urbà per a 
diferents actuacions dins de l’àmbit del pla de barris dels carrers Onze de setembre, Estrella i 
Jacint Verdaguer Exp. 09/2018. 
 

Decret Núm. 464/2018, 22 d’octubre. 

Assumpte: Expedient de contractació menor de subministrament: mobiliari urbà per a 
diferents actuacions dins de l’àmbit del pla de barris dels carrers Onze de setembre, Estrella i 
Jacint Verdaguer. Exp. 10/2018. 
 
 

Decret Núm. 465/2018, 23 d’octubre. 

Assumpte: Nomenament funcionari interí per a cobrir un lloc de treball d’auxiliar 
administratiu a la Policia Local. 
 

Decret Núm. 466/2018, 24 d’octubre. 

Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal auxiliar Museu 
Vestits de Paper.  
 
Decret Núm. 467/2018, 25 d’octubre. 

Assumpte: Bestreta integrable. 

 
 

Decret Núm. 468/2018, 26 d’octubre. 

Assumpte: Modificació del Decret de l’Alcaldia número 437/2018, de 8 d’octubre, pel qual 
s’autoritza la jubilació parcial del Sr. DALMAU FONTANET, Joan, i el contracte de relleu amb 
el Sr. PIÑERO FERNÁNDEZ, Juan Antonio. 
 

Decret Núm. 469/2018, 26 d’octubre. 

Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres núm. 229/2018 presentada per NEDGIA 

CATALUNYA SA. 

 

Decret Núm. 470/2018, 5 de novembre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 

 

Decret Núm. 471/2018, 6 de novembre. 

Assumpte: Ordenació de pagaments 
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Decret Núm. 472/2018, 7 de novembre. 

Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’octubre 

de 2018. 

 
Decret Núm. 473/2018, 8 de novembre. 

Assumpte: Bestreta treballador. 

 

Decret Núm. 474/2018, 9 de novembre. 

Assumpte: Sol·licitud Consolat General del Senegal, en què demanen autorització per 
utilitzar una sala el dia 12 de novembre de 2018. 
 

Decret Núm. 2018/04, 9 de novembre de 2018. 

Assumpte: Sol·licitud permís de paternitat Sr. Peiron Mazas, Jorge. 
 
Decret Núm. 2018/05, 14 de novembre de 2018. 

Assumpte: Borsa de treball de personal laboral adscrit a l’Àrea de Cultura- Teatre l’Amistat i 
Centre Cultural- de l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva de sol·licituds admeses i 
excloses. 
 
Decret Núm. 2018/06, 14 de novembre de 2018. 

Assumpte: Borsa de treball de personal laboral adscrit a l’Àrea de Cultura- Teatre l’Amistat i 

Centre Cultural- de l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva de sol·licituds admeses i 
excloses. 
 
Decret Núm. 2018/07, 15 de novembre de 2018. 

Assumpte: Declaració de l’estat ruïnós. 
 
 
Decret Núm. 2018/08, 19  de novembre de 2018. 

Assumpte: Ampliació de la Borsa de Treball de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa 
per a la selecció de diversos llocs de treball de personal per a activitats fisicoesportives: 
monitor/a de natació i activitats vinculades a l’àrea, i socorrista aquàtic. Tramitació 

d’urgència (BTMS 3/2018) 
 
 
Decret Núm. 2018/09, 21 de novembre de 2018. 

Assumpte: Acceptació de la concessió de la subvenció a conservatoris i escoles de música, 
anualitat 2018. 
 
Decret Núm. 2018/10, 21 de novembre de 2018. 

Assumpte: Acceptació de la concessió de la subvenció a biblioteques i sales de lectura, 

anualitat 2018. 
 
Decret Núm. 2018/11, 21 de novembre de 2018. 

Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 2018/12, 21 de novembre de 2018. 

Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 25/2018). 
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--------------------- 
 

 
Així mateix, es fa constar que en la data 9 de novembre i amb l’aplicació de l’Administració 

Electrònica s’ha tornat a començar amb la numeració dels Decrets d’Alcaldia. Alhora també 

es fa constar que per una errada involuntària s’han omès els números correlatius dels 

Decrets de l’Alcaldia, següents: 2018/01, 2018/02, 2018/03. 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=5700.0&e
ndsAt=5721.0 

 
19.- PRECS I PREGUNTES 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=5721.0&e
ndsAt=7092.52 

 
 
Sr. Alcalde  
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=5721.0 

 
Sr. Simeon 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=5723.0 
 

Sra. Ginesta 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=6162.0 

 
Sr. Montalà 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=6228.0 

 
Sra. Ginesta 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=6313.0 

 
Sr. Montalà 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=6390.0 

 

Respostes Sr. Alcalde 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081670d8ebf016740dc3454003f?startAt=6492.0 

 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i un minut, 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. 
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