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ACTA 2019/10 
  
A la ciutat de Mollerussa, el dia quatre de novembre de dos mil dinou. 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 
extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà 
(Grup JxCAT-JUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 

Sr.  Pere Garrofé Cirés  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Anna Maria Carné Baiget (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Rosalía Carnicé Farré  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Dolors Bargalló Vidal  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Ramon Teixidó Peraire  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Bernat Díaz Faya  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Raquel Pueyo Barberà  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 
Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 
Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 

Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, 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.- ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A L’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ – AMTU  
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa de Règim Intern  i Acció Social Ordinària en la sessió celebrada el dia 28 

d’octubre de 2019, amb el contingut següent: 

“L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una agrupació voluntària 
d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que té com a finalitat principal 

contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com 
de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als 
associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant de 
les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.  
 

D’acord amb els Estatuts, poden ser membres de l’AMTU qualsevol dels municipis, comarques i altres 
ens locals de Catalunya, els quals hauran d’acordar-ho expressament pels seus respectius Plens i 

comunicar-ho formalment a l’Associació.  
 
Els drets i les obligacions dels socis de l’AMTU s’estableixen al Títol quart de l’articulat dels seus 
Estatuts. 
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Atès que és voluntat d’aquesta Corporació formar part, com a membre de ple dret, de l’Associació de 
municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, acceptant plenament el règim de drets i obligacions 
inherents a la condició de soci i, d’acord amb tot allò exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Mollerussa l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a l’Associació de municipis per la Mobilitat i 
el Transport Urbà (AMTU), i els seus Estatuts, acceptant el règim de drets i obligacions inherents a la 

condició de socis, a l’empara i en l’exercici del dret previst a l’article 133 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 

 
Segon. Nomenar com a membre representant d’aquest municipi a l’Assemblea General de l’AMTU al 
Sr. Ramon Teixidó Peraire i com a suplent al Sr. Joan Ramon Domingo Coll.  
 

Tercer. Notificar aquests acords a l’AMTU, a la Intervenció General i als serveis municipals 
competents en matèria de mobilitat, promoció econòmica, benestar social, medi ambient i transport 
urbà, als efectes escaients.” 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=13.0&endsAt=478.
0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
02.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MOLLERUSSA. 

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

Comissió Informativa de Règim Intern  i Acció Social Ordinària en la sessió celebrada el dia 28 

d’octubre de 2019, amb el contingut següent: 

“L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil [AVPC] de Mollerussa (inscrita al Registre d’associacions 
del Departament de Justícia amb el número 55940), ha estat creada de conformitat amb la Llei 
7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i regulada en el Decret 27/2001, de 23 de 
gener, d’aprovació del reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.  
 
Aquesta norma estableix en l’article 9 [vinculació municipal], que, “per tal de garantir la vinculació 

funcional del voluntariat de protecció civil a les tasques de protecció civil dins d’un municipi, les 
Associacions de Voluntaris de Protecció Civil han d’acordar amb l’ajuntament corresponent el sistema 
que coordini la col·laboració del voluntariat .../...”.  En aquest sentit,  
L'Ajuntament de Mollerussa, té reconeguda i vinculada funcionalment per acord de la Junta de 
Govern de 01 d’abril de 2015, com a associació de voluntaris de protecció civil municipal, l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa. 

 

Tanmateix, atenent a la necessitat d’establir un marc de col·laboració, en els termes indicats, el Ple 
de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2016 va acordar aprovar el Conveni de 
Col·laboració en matèria de Protecció Civil entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació de 
voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa, tot reiterant que l’Ajuntament de Mollerussa reconeix a 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa com a única associació en l’àmbit de 
protecció civil vinculada en aquest municipi. 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=13.0&endsAt=478.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=13.0&endsAt=478.0
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El Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Mollerussa fou formalitzat el dia 7 de febrer de 2017.  
 
El Text del conveni, en la clàusula 19 estableix la durada, el règim de pròrrogues, i la extinció en els 
termes següents: 
  
19. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada d’un any. 

El conveni es prorrogarà anualment de forma automàtica si no el denuncia alguna de les parts amb 
dos mesos d’antelació a la finalització del període de vigència. Aquest conveni també es pot rescindir 
per alguna de les causes següents:  

 
- L’incompliment de les clàusules del conveni 
- El mutu acord de les parts 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del conveni 

 
El redactat d’aquest precepte s’ha d’adaptar a allò que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53) i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (arts. 108 a 112). En aquest sentit, s’ha 
sol·licitat Informe Jurídic als serveis municipals, els qual l’han emès en els termes següents: 
 

En el cas concret de la durada i el règim de pròrrogues dels convenis, les normes a aplicar 

són l’article 49.h.2 de la Llei 40/2015 i l’article 110.1, apartat g) de la Llei 26/2010.  
 
El primer precepte estableix que, en relació amb el termini de vigència del conveni s’han de 
tenir en compte les següents regles:  
 
 1a. Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser superior a 

quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior. 
 
 2a. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l'apartat anterior, 

els signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de 
fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.  

 
El segon precepte que regula el contingut dels convenis estableix, respecte el règim de 

pròrroga del conveni, que si aquest [el conveni] comporta compromisos de despesa 
econòmica, les pròrrogues han d'ésser expresses. En aquest sentit, indicar que la clàusula 16 
del conveni preveu un compromís econòmic (despesa), a càrrec de l’Ajuntament, que suposa 
una subvenció mínima de 2.000,00 € anuals; a més a més es preveuen determinades 
despeses inherents al compliment del conveni, com és l’assegurança RC (clàusula 18).    
 
Tanmateix, en la pròpia clàusula 19, es fa referència a la terminació del conveni que la 

identifica com a rescissió. Aquest informant entén que s’hauria d’adaptar el redactat al 
contingut de l’article 51 de la Llei 40/2015, indicant com a punt de partida que el conveni 
s’extingirà pel seu compliment; tanmateix, per coherència amb la exigència que la prorroga 

sigui expressa, s’hauria de modificar la primera de les causes de finalització, addicionant el 
fet que el NO acord a la pròrroga, és causa de resolució. Igualment, s’hauria de fer una 
referència, en cas d’incompliment, al procediment a seguir fixat per a l’article 51.2.c) de la 

Llei 40/2015 i adaptar el seu redactat a allò prevista al precepte indicat. 
 

Proposta de modificació: 
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Respecte la Clàusula 19, es proposa les modificacions en el redactat en allò referent a la 
durada i al règim de prorrogues (tàcites i/o automatisme), a l’extinció i a les causes de 
resolució.  
 
 Pel que fa a la durada es proposa que aquesta es fixi en el termini inicial màxim que la 

llei permet, és a dir, quatre (4) anys.  
 

 Pel que fa al règim de pròrrogues, s’ha d’excloure la possibilitat que la pròrroga sigui 
automàtica (tàcita), atès que, de conformitat amb l’article 110.1, apartat g) de la Llei 
26/2010, tal i com s’ha esmentat, si el conveni comporta un compromís de despesa, com 

és el cas, la pròrroga no pot ser tàcita, sinó expressa. Tanmateix, en cas d’aplicar-se 
pròrroga, la durada màxima acumulada ha de tenir una limitació de 8 anys.  

 
 L’exigència de l’acord unànime de les parts en cas de pròrroga és una prescripció de 

l’article 49.h.2 de la Llei 40/2015.  
 
 Per que fa a l’extinció, convé indicar que el conveni s’extingirà pel compliment de les 

actuacions que constitueixen el seu objecte o por incórrer en causa de resolució que són 
les previstes a l’art. 51.2 de la Llei 40/2015.  

 
Atès el que s’ha exposat, considerant la necessitat de modificar la clàusula 19 del conveni per a llur 

adaptació a la normativa vigent, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la modificació de la Clàusula 19 del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Mollerussa i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil [AVPC] de Mollerussa aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 1/12/2016 i formalitzat el dia 7 de febrer de 2017, en els termes 

següents: 
 
El redactat de la Clàusula 19 (dinovena), quedarà com segueix:  
 

19.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada 
de quatre anys de conformitat amb allò previst a l’article 49.h) 1 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els 

signants del conveni podran acordar unànimement i de forma expressa la seva pròrroga per 

un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 

Per a prorrogar el conveni es requerirà una comunicació expressa de qualsevol de les partes 

de la seva voluntat de renovar-lo amb una antelació mínima de dos mesos de la data de 

finalització del període inicial. 

El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o por 
incórrer en causa de resolució. 

 
Seran causes de terminació del Conveni: 
 
 El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga 

d'aquest. 

 El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

 La impossibilitat legal o material de continuar amb la finalitat del conveni. 
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 L'incompliment de qualsevol dels compromisos que assumeixen les Parts durant la seva 

vigència. De donar-se aquest supòsit, s'estarà a allò que determina l'article 51.2.c) de la 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 La denúncia d'una de les parts, que haurà de fer-se amb un mínim de dos mesos 

d'antelació. 

 Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

En cas de terminació del Conveni, les Parts establiran els mecanismes que permetin el 
seguiment de les activitats de col·laboració iniciades, o la seva finalització ordenada i 

adequada preservant els drets dels usuaris que puguin resultar afectats. 
 

Es mantenen inalterades la resta de les clàusules del conveni. 
 
Segon. Als efectes oportuns, es fa constar que, atenent el marc de la legislació vigent en matèria de 
protecció civil, l’Ajuntament de Mollerussa reconeix a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Mollerussa com a única associació en l’àmbit de protecció civil vinculada en aquest municipi. 

 
Tercer. Donar trasllat del present acord al President de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
Mollerussa, conjuntament amb el certificat del present acord plenari. 
 
Quart. Autoritzar a la tramitació de la inscripció de l’Associació al Registre especial de les 
associacions del voluntariat de protecció civil de la Direcció General de Protecció Civil de la 

Generalitat, d’acord amb l’article 55.3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. 
 
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament 
dels acords adoptats, i per a la formalització del conveni modificat i dels documents que se’n derivin, 
inclusiu el nomenament dels voluntaris de protecció civil.” 

 

 
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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=478.0&endsAt=67
8.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
03.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 

MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE L’ILLA SUD-EST DEL PLA PARCIAL 
SUB-1, S-1, ILLA 4, AMB FRONT ALS CARRERS DE MOSSÈN CANTONS, DE TOMÀS BADIA, 
CARRETERA DE PALAU I PASSEIG DELS VILARS. APROVACIÓ INICIAL. 
 

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

Comissió Informativa Urbanisme Ordinària en la sessió celebrada el 28 d’octubre de 2019, amb el 

contingut següent: 

“En data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar 
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En data 29 de juny de 2009 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=478.0&endsAt=678.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=478.0&endsAt=678.0
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l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van ser 
publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
En data 21 de febrer de 2019 la mercantil BARNA LLOGUERS, S.L., representada pel Sr. Jaume 
Rosell, va presentar la sol·licitud amb número d’entrada 2019/2750 mitjançant la qual es requeria la 
tramitació, i posterior aprovació, de la modificació del POUM de Mollerussa de referència.  
 

En data 7 de març de 2019, Aroa Guardiola Franci, arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, 
en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, va emetre informe respecte de la 
modificació objecte del present informe, el qual menciona el següent:  

 
“1. Que adjunt es presenta un document anomenat “Modificació puntual del POUM de Mollerussa de 
la qualificació i la parcel·lació de l’illa (4) a l’àmbit del Pla Parcial SUB-1 S-1, carrer de Mossèn 
Cantons, de Tomàs Badia, carretera de Palau i Passeig dels Vilars”, amb les següents 

característiques principals: 
 

Dades generals 
Promotor:    Ajuntament de Mollerussa 
Tècnic redactor: Xavier Brufau i Niubó, arquitecte col·legiat amb número 7657-

0 
 

 
Contingut i documentació necessària (segons articles 59 del Text Refòs de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya consolidat per les modificacions introduïdes per la llei 3/2012,  i 
del 69 al 76 del Reglament d’aquesta llei) 
 
 Memòria descriptiva i justificativa    S’adjunta  

 Plànols d’informació i ordenació    S’adjunta 
 Normes urbanístiques      S’adjunta 
 Objectius i criteris de l’ordenació de l’àmbit   S’adjunta  
 Documentació de l’estructura del sòl afectat  S’adjunta 
 Catàleg de béns a protegir     No s’escau 
 Avaluació econòmica i financera de les actuacions a  Es justifica que no  
 desenvolupar       s’escau  

 
 Documentació mediambiental adequada    Es justifica que no  
         (com a mínim l’informe mediambiental)                         s’escau 
 
 El programa d’actuació urbanística municipal, si s’escau No s’escau 
 Memòria social       No s’escau 
 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada   No s’escau 

 Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a  
         suspensió de llicències i resum de l’abast de  
         llurs determinacions.      S’adjunta 

 
2 L’objectiu de la modificació puntual objecte d’aquest informe, es el canvi d’ordenació de l’illa que 
queda entre els carres de Mossèn Cantons, de Tomàs Badia, carretera de Palau i Passeig dels Vilars, 

que ara es d’habitatges unifamiliars aïllats, a una ordenació de d’habitatges en front o filera. 
 
3. La modificació proposada no suposa un increment de sostre, ja que l’índex d’edificabilitat net es 
manté. El que s’hi que s’incrementa es la densitat d’habitatges possibles que passa de 3 a 11, i per 
tant, d’acord amb l’article 100.2 del text consolidat per la llei 3/2012 del text refós de la llei 
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d’urbanisme de Catalunya, cal preveure una reserva complementària de terrenys a sistema d’espais 
lliures i equipaments de 10 m2 per cada nou habitatge com a mínim. S’observa que es proposa una 
reserva de 80,03 m2 per a zones verdes.  
 
4. La nova parcel·lació proposada correspon a 11 parcel·les amb una superfície superior als 145 m2 
que es fixen com a parcel·la mínima i un front de parcel·la major al mínim de parcel·la establert en 
5,35 m”. 

 
CONCLUSIONS 
 

Atès tot el que s’ha dit fins ara i a la vista de la documentació aportada, INFORMEM 
FAVORABLEMENT la documentació aportada per l’aprovació inicial de la modificació puntual objecte 
d’aquest informe, condicionat a que es procedeixi a sol·licitar la declaració de la no 
subjecció de la modificació puntual a avaluació ambiental per Departament de Territori i 

Sostenibilitat”.  
 
L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i oportunitat d’assumir la iniciativa de la 
proposta la modificació puntual del POUM vigent presentada per BARNA LLOGUERS, S.L., la qual té 
per objecte definir una nova qualificació per l’illa Sud-est del Pla Parcial SUB-1, S-1, illa 4, amb front 
als carrers de Mossèn Cantons, de Tomàs Badia, Carretera de Palau i Passeig dels Vilars, establint-se 
les condicions per aquest canvi. En concret, es proposa el canvi de qualificació de la illa 4 de zona 

d’habitatge unifamiliar aïllat PP-1-1 clau 6a.6, per zona d’habitatges en front o filera PP-1-1 clau 
3a.3 amb el consegüent canvi de paràmetres urbanístics.  
 
L’abast concret de la modificació plantejada es troba definida en la documentació tècnica redactada 
per l’arquitecte Sr, Xavier Brufau i Niubó (Col 7657-0).  
 

Pel que fa referència a l’avaluació ambiental de la modificació, l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació de plans i programes, estableix al respecte el següent: 
“1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental les següents modificacions de plans i programes: 
 
a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l'article 6 i l'annex 1 que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables en les 

característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 
 
b) Les modificacions que estableixin el marc per a l'autorització en un futur de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. 
 
c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
urbanitzable o que n'alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions 

comporten l'admissió de nous usos o de més intensitats d'ús respecte a l'ordenació que es modifica. 
 
d) La resta de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipal que constitueixin 

modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla 
que produeixin diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà. 

 
e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no hagin estat 
avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic. 
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Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan subjectes a avaluació 
ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat 
d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. 
A aquests efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase 
preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, 
declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar 
la resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la 

resolució d'exempció d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat 
desestimada.” 
 

En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés documentació 
que consta en l’expedient i la legislació vigent aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents ACORDS:   
 

PRIMER.- Assumir la iniciativa de la proposta presentada per la mercantil BARNA LLOGUERS, S.L. 
per la qual es sol·licita la tramitació i aprovació d’una modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa relativa a la “MODIFICACIÓ DE LA 
QUALIFICACIÓ DE L’ILLA SUD-EST DEL PLA PARCIAL SUB-1, S-1, ILLA 4, AMB FRONT ALS 
CARRERS DE MOSSÈN CANTONS, DE TOMÀS BADIA, CARRETERA DE PALAU I PASSEIG 
DELS VILARS”, redactada per l’arquitecte Sr, Xavier Brufau i Niubó (Col 7657-0), en el termes 
previstos en l’article 101 TRLU i l’article 107.4 RLU.  

 
La modificació en qüestió té per objecte definir una nova qualificació per l’illa Sud-est del Pla Parcial 
SUB-1, S-1, illa 4, amb front als carrers de Mossèn Cantons, de Tomàs Badia, Carretera de Palau i 
Passeig dels Vilars, en concret, el canvi de qualificació de la illa 4 de zona d’habitatge unifamiliar 
aïllat PP-1-1 clau 6a.6, per zona d’habitatges en front o filera PP-1-1 clau 3a.3 amb el consegüent 
canvi de paràmetres urbanístics.  

 
SEGON. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE 
L’ILLA SUD-EST DEL PLA PARCIAL SUB-1, S-1, ILLA 4, AMB FRONT ALS CARRERS DE 
MOSSÈN CANTONS, DE TOMÀS BADIA, CARRETERA DE PALAU I PASSEIG DELS VILARS, en 
els termes i abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte Sr, Xavier Brufau i Niubó 
(Col 7657-0), d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU així com els articles 117 i 118, 

i 107 del RLU. 
 
TERCER.- Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a un 
període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria, 
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, 
en undiari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web municipal 
www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, 

d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU. 
 
QUART.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 7de la 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar al òrgan ambiental competent per tal de que emeti la 
resolució de declaració de la no subjecció de la modificació del planejament a avaluació 
ambiental, si escau, i condicionar l’eficàcia d’aquest acord als termes que resultin de la resolució 

que s’emeti.  
 
CINQUÈ.-Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article 85 
apartats 5 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 

http://www.mollerussa.cat/
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SISÈ.- Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article 85.7 
TRLU i a l’article 117.3 del RLU, concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels 
quals confini amb l’àmbit de la modificació pel termini d’un mes. 
 
SETÈ.- Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions modifiquin el 
regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics, 

atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. Els efectes de la suspensió 

s’exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament la modificació puntual. No obstant, 
d’acord amb allò establert a l’article 74.1 del TRLU, el termini de la suspensió no pot tenir una 
durada superior a dos anys.” 
 

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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=678.0&endsAt=81
2.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
04.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, PREU PÚBLIC FIRA DE MOLLERUSSA 
 
 

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

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic de la Fira de 

Mollerussa. 
 
Vista la proposta aprovada pel Consell Directiu de la Fira en sessió de data 18 de setembre de 2019. 
 
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.- Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària): 
 
“Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=678.0&endsAt=812.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=678.0&endsAt=812.0
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 Tarifa primera: FIRA DE SANT JOSEP 
 

- Drets d’inscripció:  172,00 
- Parcel·les 25 m2 recinte exterior:  259,00 
- m2 recinte d’automoció:     11,90 
- m2 pavellons firals:    47,50 
- m2 estand pav. firals (no inclou parcel·la):    34,50 

- ¼ pàgina publicitat catàleg oficial:    70,00 
- ½ pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  125,00 
- ½ pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  165,00 

- 1 pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  215,00 
- 1 pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  285,00 
- 1 pàgina a diverses tintes publicitat:  375,00 
- Coberta interior:  435,00 

- Contraportada catàleg oficial:  760,00 
- Cànon de muntatge:      6,90 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  235,00 
- Inscripció borsa interpirinenca cereals (*):   65,00 
- Taula borsa interpirinenca cereals:  400,00 
- Sopar nit de l’expositor Sant Josep:   38,00 
- Assegurança recinte exterior:   34,00 

- Assegurança pavellons firals:   63,00 
- Lloguer sales jornades (sala 1 i sala 2): 340,00 
 
 Tarifa segona: AUTOTRAC 
 
- Drets d’inscripció:    55,00 

- m2 recinte exterior:      5,60 
- m2 pavellons firals:     10,50 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  118,00 
- Assegurança recinte exterior:   30,00 
- Assegurança pavellons firals:   41,00 
 
 Tarifa tercera: AUTOTARDOR 

 
- Drets d’inscripció:    55,00 
- m2 recinte exterior:      5,60 
- m2 pavellons firals:     10,50 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  118,00 
- Assegurança recinte exterior:   30,00 
- Assegurança pavellons firals:   41,00 

 
 Tarifa quarta: EXPOCLÀSSIC 
 

- Drets d’inscripció:    35,70 
- m2 pavellons firals:      2,40 
- Cotxe per venda:    29,50 

- Moto per venda:    11,00 
- Entrada pavelló (*):      3,00 
- Assegurança pavellons firals:   42,00 
- Participació trobada motos:   15,00 
- Participació trobada motos anticipada:   12,00 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

(LLEIDA) 
  ____ 

 
 

- Participació trobada motos socis club Mollerussa:   10,00 
- Dinar trobada motos:   20,00 

 
 Tarifa cinquena: MOLLERUSSA LAN PARTY 

 
- Drets d’inscripció:    35,00 
- Drets d’inscripció amb bonificació del 30 %:   24,50 

- Drets d’inscripció amb bonificació del 50 %:   17,50 
 
 Tarifa sisena: MOLLERUSSA DRONE PARTY 

 
- Drets d’inscripció pilots:    20,00 
- Drets d’inscripció amb adquisició d’un drone i curs d’iniciació:  500,00 
- Entrada públic general:     2,50 

- Preu venda samarreta:    25,00 
 

 Tarifa setena: EQUIMOLLERUSSA 
 
- Participació per unitat de cavall (*):    90,00 
- Espai exposició Equimollerussa:  100,00 
 

 
 Tarifa vuitena: GENERAL A TOTES LES FIRES 
 
- Fraccions de llum de 1.100 W monofàsica:    99,00 
- Fraccions de llum de 3.300 W trifàsica:   238,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 1100 w:    45,00 

- Lloguer quadre magnetotèrmic 3300 w:   107,00 
- Neteja moqueta estands preu/m2:      2,40 
- Carpa de 3 x 3 (amb tarima):  340,00 
- Carpa de 3 x 4 (amb tarima):  415,00 
- Hostessa (preu per dia):  148,00 
- Hostessa (preu per hora):    22,50 
- Hostessa (mitja jornada):  100,00 

- Estand exterior prefabricat:                                                 segons pressupost 
- Lloguer sala 1/2 pavellons firals fora dates firals:                               100,00 

 
 Tarifa novena: LLOGUER MOBILIARI 
 
- m2 moqueta firal:     7,80 
- m2 tarima:    14,60 

- Cadira blanca:     12,50 
- Cadira director:   32,00 
- Butaca:    29,00 

- Moble prestatgeria:    39,00 
- Prestatge recte 1 x 0,25:    15,30 
- Prestatge inclinat 1 x 0,25:    27,50 

- Frigorífic:    69,00 
- Tamboret:    29,00 
- Taula centre:    29,00 
- Taula despatx:    59,00 
- Taula rodona:    30,50 
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- Taula 2 x 0,80:   23,00 
- Taulell de 0,5 x 0,5:    54,00 
- Taulell de 1 x 0,5:    69,00 
- Taulell de 1,5 x 0,5:  105,00 
- Taulell de 2 x 0,5:  140,00 
- Taulell vitrina 1 x 0,5:  123,00 
- Vitrina de 1 x 0,5:  134,00 

- Vitrina de 1 x 1:  191,00 
- Focus pinça 100 w:    50,00 
- Focus quars 300 w:    47,00 

- Endoll:    32,00 
- Magatzem 1 x 1:    97,00 
- Magatzem 2 x 1:  150,00 
- Magatzem 2 x 2:  222,00 

- Magatzem 3 x 1:  255,00 
- Magatzem 3 x 2:   312,00 
- Metre lineal de paret:    21,00 
- Taules aeroport:   42,00 
 
 Tarifa desena: MERCAT D’ANTIQUARIS I BROCANTERS 
 

- Drets d’inscripció:     3,00 
 
 
(*) IVA inclòs 
 
A totes aquestes tarifes cal afegir, si és el cas, l’IVA vigent.” 

 
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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=812.0&endsAt=10

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=812.0&endsAt=1098.0
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98.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, 
Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan 
Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria 
Florensa, Narcís Romà i Joan Simeón i  dos (2) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel 

Bastons i Alonso Soria. 
 
 

05.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 71/2019 FORTUNE PIG, SL. LIDs 1918000129 i 
1917000128 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

“Vista la sol·licitud presentada per Jorge Samper Rivas, en representació de Fortune Pig, SL de 
bonificació de llicència d’obres, LIDs 1918000129 i 1917000128. 

 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL). 
 
Atès que l’article 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) estableix una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost a favor 

de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concorre circumstàncies de foment d’ocupació que justifiquin la seva declaració. 

 
Les bonificacions per foment d’ocupació es concediran sempre que el pressupost general de les obres 
sigui d’un mínim de 100.000,00 € i en base als llocs de treball de nova creació, segons la següent 
taula: 
 
 Increment llocs de treball  Bonificació 

     10%         30% 

     20%         40% 

     30%         50% 

     40%         60% 

     50%         70% 

     60%         80% 

    > 60%       95% 

 
 
Atès que l’article 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

estableix una bonificació del 25% de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles 
circumstàncies socials, culturals o històric artístiques. 
 
D’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=812.0&endsAt=1098.0
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Vistes les liquidacions 1918000129 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per import de 
160.649,41 € i 1917000128 de taxa per llicència urbanística, per import de 80.336,20 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient. 
 
Atès que la finalitat de les obres és la ampliació de l’escorxador fet que implica un considerable 
augment dels llocs de treball. 

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

Primer.- Declarar l’obra d’utilitat municipal per foment d’ocupació. 
 
Segon.- Atorgar una bonificació per import total de 172.698,12 € d’acord amb el següent 
desglossament: 

 

Base imposable (BI): 8.032.470,49 

     

       

 
LIDs 

 
Bonificació 

 
Nova LID 

ICIO (2,00 %) s/ BI 160.649,41 

 
95 % ICIO 152.616,94 

 
8.032,47 

       Taxa (1,00 %) s/ BI 80.324,70 

 
25 % Taxa 20.081,18 

 
60.243,52 

Placa d'obres 11,50 

  
0,00 

 
11,50 

 
80.336,20 

  
20.081,18 

 
60.255,02 

       

 
240.985,61 

  
172.698,12 

 
68.287,49 

 

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.” 
 
 
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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1098.0&endsAt=1
188.0 

 
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 PER IMPORT DE 195.000,00 

€ AMB L’ENTITAT CAIXABANK 

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

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1098.0&endsAt=1188.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1098.0&endsAt=1188.0
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“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 16 d’octubre de 2019 té venciment una operació de crèdit a curt termini per import 
de 200.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària CaixaBank i que no serà possible la seva 
cancel·lació per manca de tresoreria. 

 
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 millor de les ofertes de condicions financeres presentada. 
 
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 195.000,00 €. 
 
Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà en les  condicions següents: 

 
- Entitat:         CAIXABANK 
- Import:         195.000,00 € 
- Venciment:         1 any  
- Tipus d’interès:                          Euríbor 12 mesos + 1% 
- Comissió obertura:                     0,10 % 

- Comissió no disponibilitat:           0,50 % anual 
- Intervenció de l’operació:            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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1188.0&endsAt=1
400.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
07.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 246/2019 DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT MOLLERUSSA 

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

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1188.0&endsAt=1400.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1188.0&endsAt=1400.0
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“Vista la sol·licitud presentada pels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida de bonificació de la 
llicència d’obres 246/2019, LIDs 1918000158 i 1917000155. 
 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL). 
 

Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% respectivament, de la quota del tribut a 

favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concorre en elles circumstàncies socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 

Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 
Vistes les liquidacions 1918000158 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per import de 
748,02 € i 1917000155 de taxa per llicència urbanística, per import de 374,01 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient. 
 

Atès que la finalitat de les obres és la rehabilitació d’una nau per a ús de magatzem i taller de 
l’Institut Mollerussa. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar l’obra com a interès social. 

 
Segon.- Atorgar una bonificació per import total de 691,62 € d’acord amb el següent desglòs: 
 

Base imposable (BI): 37.400,98 

     

       

 
LIDs 

 
Bonificació 

 
Nova LID 

ICIO (2,00 %) s/ BI 748,02 

 
80 % ICIO 598,42 

 
149,60 

Taxa (1,00 %) s/ BI 374,01 

 
25 % Taxa 93,50 

 
280,51 

 
1.122,03 

  
691,92 

 
430,11 

 
 

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.” 
 
Sotmesa la proposta a la consideració de la Comissió, es dictamina FAVORABLEMENT per 

unanimitat dels membres presents. 

 
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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1400.0&endsAt=1
684.0 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1400.0&endsAt=1684.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1400.0&endsAt=1684.0
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
08.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la  taxa per recollida 

d’escombraries. 
 
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.- Donar una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 5 (exempcions i bonificacions): 
 
“1. Tindran dret a una bonificació sobre la tarifa d’habitatge els obligats tributaris que ostentin la 
condició de titular o cotitular de família nombrosa i estiguin empadronats en aquest municipi, 

respecte a aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili habitual, i en els percentatges 

següents: 
 
Ingressos anuals unitat familiar   percentatge bonificació 

 
inferiors a 18.000,00 €     75 % 
inferiors a 25.300,00 €     50 % 

inferiors a 32.500,00 €     25 % 
  

Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els extrems que justifiquin la seva 
obtenció mitjançant la següent documentació: 

 
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant 

certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal 
condició. 

- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament. 
- Còpia del rebut de la taxa d’escombraries.” 

 

Segon.- Donar una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 6 (quota tributària): 
  

“2. Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
 
 01. Habitatges:           77,79 
 02. Llocs fixos de venda a la via pública i llocs de venda ambulant 
              en instal·lacions desmuntables:        67,46 
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 03. Locals d’aparcament amb capacitat no superior a 10 vehicles:       67,46 
 04. Locals d’aparcament amb capacitat superior a 10 vehicles:   123,06 
 05. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil fins a 50 m2:    50,60 
 06. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil superior a 50 m2:   70,54 
 07. Establiments mercantils:       179,67 
 08. Bars, pubs, cafeteries, restaurants, hotels, fondes i similars:   492,58 
 09. Oficines d'entitats bancàries:       447,00 

 10. Oficines, despatxos professionals i centres oficials:    192,82 
 11. Centres d’ensenyament i escoles de conductors:    224,93 
 12. Cinemes, teatres, sales de ball:       486,34 

 13. Discoteques:         635,69 
 Tarifa reduïda: 
 14. Habitatges, quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns 
              ingressos anuals no superiors al Salari mínim  interprofessional, 

              (25% de la tarifa habitatge):         19,45 
” 
 
Tercer.- 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 proposa sotmetre a debat conjuntament 
les propostes següents: 8, 9, 10, 11 i 12 , els membres presents ho aproven per unanimitat. 
 
 
Intervencions i votació proposta núm.8: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4
269.0 
 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 

presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, 
Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan 
Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria 
Florensa i Narcís Romà i  tres (3) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons, Alonso 
Soria i Joan Simeón. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
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09.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, SITUATS EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa del mercat 

setmanal  
 
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.- Donar una nova redacció a  l’epígraf segon (mercat setmanal del dimecres) de l’article 6 
(quota tributària): 
 
“1. Llicència per a ocupacions de terrenys amb parades de verdura, fruites, quincalles, utensilis 

domèstics, mobles, calçats, vestits, animals, etc. 

 
Per mes de mercats setmanals, euro/metre lineal: 7,84 
 
La quota mensual és irreductible.” 
 
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. 
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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: 
 
Intervencions: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4
269.0 

 
Votació: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4269.0&endsAt=4
285.0 

 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
10.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 03, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles (IBI). 

 
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.- Afegir un nou apartat 5 a l’article 5 (bonificacions): 
 
“5. Bonificació per habitatges amb instal·lació d’energia solar: 

 
Els obligats tributaris que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic i elèctric de l’energia provinent del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o 
en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al 
bé immoble del 50%. 
 

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 

 
- Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge. 
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de la 

corresponent homologació per l’Administració competent. 
 
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4269.0&endsAt=4285.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4269.0&endsAt=4285.0
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- Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la instal·lació 
de producció de calor. 

- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació. 
 
La bonificació s’atorgarà per un període de 3 anys després de la seva sol·licitud.” 
 
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.” 
 
S’acorda incloure les esmenes presentades pel grup d’Esquerra, següents: 
 
1.- Afegir un nou article: 

 
“Recàrrec habitatges desocupats amb caràcter permanent: 
 
S’estableix un recàrrec del 30% de la quota de l’IBI per aquells habitatges desocupats amb caràcter 
permanent per temps superior a 2 anys. 
 
L’Ajuntament mitjançant reglament específic establirà els mitjans de prova i resta de procediment.” 

 
2.- Afegir un nou apartat 6 a l’article 5 (bonificacions): 
 
“6. Bonificació per organismes públics d’investigació i ensenyança universitària: 
 
Els organismes públics d’investigació i els d’ensenyança universitària gaudiran d’una bonificació del 
95% de la quota íntegra de l’impost.” 

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

 
Intervencions: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4
269.0 

 
Votació: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4285.0&endsAt=4
300.0 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4285.0&endsAt=4300.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4285.0&endsAt=4300.0
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, 
Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan 
Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria 
Florensa i Narcís Romà i  tres (3) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons, Alonso 
Soria i Joan Simeón. 

 
11.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) 

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

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO). 
 

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.- Afegir un nou apartat e) a l’apartat 2 (bonificacions) de l’article 4 (exempcions i 
bonificacions): 
 
“e) Es bonificarà el 95% de l’impost sobres construccions, instal·lacions i obres, del cost de la part 

d’obra per ús exclusiu de la mateixa construcció, consistent en l’estricta instal·lació de plaques solars 
i fotovoltaiques, sempre i quan sigui la font d’energia. Aquesta bonificació no s’aplicarà en el cas que 
les instal·lacions dels elements productors d’energia sigui obligatòria per la normativa vigent. 
 
Els obligats tributaris estan obligats a acreditar davant de l’Ajuntament el cost de la part bonificada, 
degudament detallat i desglossat de la resta d’elements integrants del cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació i obra.” 
 
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. 
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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.” 
 

S’acorda incloure l’esmena presentada pel grup d’esquerra següent: 
 
Afegir un nou apartat f) a l’apartat 2 (bonificacions) de l’article 4 (exempcions i bonificacions): 
 

“f) Es bonificarà el 50% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges 
de protecció oficial.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
Intervencions: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4
269.0 

 
Votació: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4300.0&endsAt=4
310.0 
 

 
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. 4, IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA (IVTM) 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, amb el contingut 

següent: 

“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (IVTM). 
 
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: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4300.0&endsAt=4310.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4300.0&endsAt=4310.0
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Primer.- Afegir un nou apartat 3 a l’article 4 (exempcions i bonificacions): 
 
“3. Bonificació en funció de la classe de carburant o les característiques del motor i la seva incidència 
en el medi ambient: 
 

a) Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre de 
vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una 

bonificació del 75% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació. 
b) Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a ECO segons el registre de vehicles de la 

Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació del 

75% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació. 
 
En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb 
Zero emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la bonificació els vehicles que reuneixen 

qualsevol de les condicions següents: 
 

a) Que siguin vehicles elèctrics. 
b) Vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen. 
c) Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin benzina, amb emissions fins 120 gr/km de 

CO2.” 
 

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: 

 
Intervencions: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4
269.0 

 

Votació: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4310.0&endsAt=4
319.0 

 
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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=1684.0&endsAt=4269.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4310.0&endsAt=4319.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4310.0&endsAt=4319.0
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13.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, PRESSUPOST 2019 (Núm. 25/2019) 

 

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

Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2019, 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. 25/2019, per una quantia total de 38.357,00 € el 

següent resum: 

 

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    10.015,00 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

02 9200 6250009 Mobiliari 8.015,00 

12 3410 4800018 Subvenció Club Escacs 2.000,00 

  
 TOTALS 10.015,00 

 

 
SUPLEMENT DE CRÈDITS:       28.342,00 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

02 9200 2279902 Despeses registre, notaries i altres 1.397,00 

02 9200 2120000 Conservació d'edificis 2.485,00 

03 1300 2130000 Manteniment maquinària i utillatge 1.000,00 

11 3321 2279900 Serveis realitzats per altres 220,00 

11 3330 2240000 Primes assegurances 330,00 

11 3340 2260900 Activitats culturals i esportives 1.250,00 

12 3420 2120000 Conservació d'edificis 3.000,00 

12 3420 2130000 Manteniment maquinària i utillatge 2.000,00 

12 3420 2211000 Productes de neteja i endreç 8.000,00 

12 3420 6220015 Pla millora instal·lacions esportives 2.200,00 

13 9310 2160000 Equipament i manteniment informàtics 6.460,00 
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 TOTALS 28.342,00 

 
 
 
 
 

FINANÇAMENT 

 

BAIXES DE CRÈDITS:            1.900,00 

  PARTIDA   DESCRIPCIÓ IMPORT 

13 9310 2220100 Comunicacions postals 1.900,00 

   
TOTALS 1.900,00 

 

 

 

MAJORS INGRESSOS:               36.457,00 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

    31300 Piscines municipals descobertes, taxa 16.900,00 

    32600 Servei de grues 3.397,00 

    39211 Recàrrec de constrenyiment 3.600,00 

    39800 Indemnització per danys 6.200,00 

    39999 Ingressos tributs exercicis tancats 6.360,00 

   
TOTALS 36.457,00 

 

 

 

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 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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4319.0&endsAt=5
122.52 

 
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/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4319.0&endsAt=5122.52
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816dddf10e016e1cef1b2c0002?startAt=4319.0&endsAt=5122.52
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I sense altres assumpte a tractar, essent les 22 hores i 28 minuts el Sr. President dóna per 
finalitzada la sessió i s’estén aquesta Acta que signa juntament amb mi el Secretari. EN DONO FE. 


