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ACTA 2020/06 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia 24 de setembre de dos mil vint. Essent les vint-i-una  hores, des del 
servei de videoconferència LOCALRETMEET, en sessió pública i ordinària, 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. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventora de Fons de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Guans Ros. 

 
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 16 DE JULIOL DE 2020 (05/2020). 
 

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 del Ple de l’esborrany de l’acta de la sessió número 05/2020, celebrada el proppassat dia 
16 de juliol de 2020.  
 

Es posa de manifest per part del Regidor, Alonso Soria Cano, que en el punt  següent: 
 

6.- PRP 2020/523 CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER 

IMPORT DE 1.500.000,00 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK 

 
…//… 

 
On hi diu: 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per nou (9) 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 i  Raquel Pueyo i  vuit (8) abstencions dels Sr/Sres.  Regidors/es, Engelbert 
Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa,  Narcís Romà, Joel Bastons, Alonso 
Soria i Joan Simeón. 
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Hi ha de dir : 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per nou (9) 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 i  Raquel Pueyo i  vuit (8) vots en contra dels Sr/Sres.  Regidors/es, Engelbert 

Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa,  Narcís Romà, Joel Bastons, Alonso 
Soria i Joan Simeón. 
 
L’Acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=23.0&endsAt=96.
0 
 

02.- INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=96.0&endsAt=10
23.0 
 

3.- PRP 2020/662  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ I 
GESTIÓ DE L’ASSETJAMENT EN L’ÀMBIT LABORAL A L’AJUNTAMENT. 
 
La Sra. Rosalia Carnicé Farré  dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Règim Intern i Acció Social en la sessió celebrada el dia 
21 de setembre de 2020, amb el contingut següent: 
 
El protocol en matèria d’assetjament és obligatori per als supòsits d'assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe, conforme al que preveu l'article 48.1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (d’ara endavant, LOIEDH). 

 
En aquest sentit, l’article 7 de la LO 3/2007, configura la definició de l’assetjament sexual i per raó 
de sexe. I al costat d’això, el seu article 7.3. posa l’èmfasi en què «es consideren sempre 
discriminatoris l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe». 
 
L’article 48.1 de la LOIEDH, sobre mesures específiques per prevenir l'assetjament sexual i 
l'assetjament per raó de sexe a la feina, preveu que: “Les empreses han de promoure condicions de 

treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments 
específics per prevenir los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els 
qui n’hagin estat objecte”.  
 
A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes prescriuen que les 
administracions públiques han de promoure les condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe. 

 
Per la seva banda i la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista estableix al seu article 5 tercer, que un dels àmbits en que la violència masclista es pot 
manifestar és el laboral, afegint que consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot 
produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l'horari 
laboral si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: assetjament per raó de sexe i 

assetjament sexual. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa, a data 1 de febrer de 2018, en el  Ple Ordinari es va acordar l’aprovació 
del Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral de l’ens, document redactat 
per la Regidoria de Règim Intern i Igualat acord amb la Comissió de seguiment del Pla intern 
d’igualtat d’oportunitats. A fi i efecte de donar compliment a l’acció núm. 19 del II Pla intern 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=23.0&endsAt=96.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=23.0&endsAt=96.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=96.0&endsAt=1023.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=96.0&endsAt=1023.0
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d’igualtat d’oportunitats, període 2016-2019, així com els models DOCUMENTS INSTRUMENTALS 
normalitzats associats per a la tramitació de la comunicació, assessorament o denúncia interna en 
cas d’assetjament en l’àmbit laboral. I, tanmateix amb l’objectiu de garantir un entorn segur, 
saludable i eliminar o disminuir els riscos, amb perspectiva de gènere a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
El Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral de l’Ajuntament de Mollerussa 

tal i com s’especifica en l’apartat 10. Revisió del procediment, aquest es susceptible a ser revisat i 
modificat en quan el seu funcionament sen derivi o per imperatiu legal o jurídic sigui necessari.  
 
Atès a la PRP 2020/55 Ratificació acord de l’aprovació del 3r Pla intern d’igualtat d’oportunitats de 

l’Ajuntament de Mollerussa per al període 2020-2023 el qual preveu incloure criteris de gènere en 
l’estratègia de prevenció de riscos laborals, es va procedir a la revisió del Protocol per la prevenció i 
gestió de l’assetjament així com del model documents instrumentals per incorporar les 

actualitzacions jurídiques i legislatives en matèria de protecció de dades, Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i incorporar el protocol 
dins el pla de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Per dur a terme la revisió i modificació del Protocol, s’ha convocat tres reunions de treball, a data 18 
de novembre 2019, 4 de març de 2020 i 29 de maig de 2020, on hi ha participat la Comissió de 
seguiment del Pla intern d’igualtat d’oportunitats, empresa de prevenció de riscos laborals, 

representació sindical del personal municipals i membres de la corporació municipal de l’Ajuntament. 
Amb la finalitat d’acordar les modificacions en els apartats del protocol, actualització dels documents 
instrumentals, incorporar del compromís de Tolerància Zero amb l’assetjament en l’àmbit laboral i 
designació dels càrrecs referents en el procés d’atenció i responsabilitats i funcions de l’òrgan que 
assumeix la instrucció de la denuncia. 
 

En virtut de quant s’ha exposat; vista la proposta presentada per l’Àrea de Règim Intern i Igualtat; 
considerant adient les següents modificacions del Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament 

en l’àmbit laboral, actualització dels models documents instrumentals i incorporació compromís de 
Tolerància Zero, el Ple Ordinari, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Declarar vigent el Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral de 
l’Ajuntament de Mollerussa amb les incorporacions de les següents modificacions:  

 
 Pàgina 2.- Revisió de les accions de prevenció negociades, s’inclou al nou text:  

 
- El protocol és a eina fonamental per a la prevenció i el tractament de la violència i 

l'assetjament, tant físic com psicològic. 
- Dur a terme campanyes de sensibilització i conscienciació per fer conèixer els efectes 

negatius de l'assetjament i la violència en les relacions personals i laborals. 

- Divulgar el seu contingut pels canals més efectius perquè ho conegui tot el que tingui 
relació laboral amb l'Ajuntament de Mollerussa i Patronat de Fires de Mollerussa. 

- Facilitar i donar el suport a totes les activitats previstes en el present protocol. 
- Facilitar suport, informació i accés als recursos existents a les persones que hagin estat 

víctimes d'aquests comportaments i actuar en conseqüència contra les persones que els 

ocasionen. 

 
 Pàgina 6.- S’especifica l’abast de l’àmbit d’aplicació: “Aquest protocol s’aplica a aquelles 

situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc a l’entorn laboral de l’Ajuntament de 
Mollerussa, OAM Patronat Fires de Mollerussa i les persones que hi treballen; també s’aplica a 
qualsevol persona que, encara que depengui d’altres empreses, faci activitats o serveis a 
l’Ajuntament de Mollerussa”. 
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 Pàgina 7.- S’incorpora en l’apartat 5. Conceptes i comportament relatius a l’assetjament en 
l’àmbit laboral, el concepte de violència ocupacional o física: “La violència ocupacional o física 
fa referència a l'exposició del treballador/a a esdeveniments violents. Aquests incidents es 
divideixen en tres grups, en funció de qui són les persones implicades i del tipus de relació 
existent entre elles.” 
 

 Pàgina 11.- S’incorpora en l’apartat 6.1. Confidencialitat el següent text legislatiu: “subjecta al 
règim previst en l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, i en els articles 10 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals.” 

 

 Pàgina 15.- S’incorpora en l’apartat 8.2. Via interna, el correu electrònic 
denunciainterna@ajmollerussa.cat com a mitjà de comunicació, atenció i assessorament. 

 

 Pàgina 24.- S’incorpora nou apartat, 11. Disposició final per especificar: “El contingut del 
present Protocol és d'obligat compliment, entrant en vigor a partir de la seva comunicació a 
la plantilla a través dels mitjans existents a l'Ajuntament de Mollerussa, mantenint-se vigent 

mentre que la normativa legal o convencional no obligui a la seva adequació o que 
l'experiència indiqui el seu necessari ajust. El present procediment no impedeix la utilització, 
paral·lela o posterior per part de la víctima, de les vies administrativa i/o judicial (civil o 
penal). 

 

 Pàgina 25.- S’incorpora als annexes “Acta de designació de la/les persones responsables 
d’acompliment” i “Acta de designació del òrgan que assumeix la instrucció de la denúncia i 
responsabilitats i funció d’aquest” les funcions i responsabilitat de les persones responsables 
d’acompliment i membres del òrgan que assumeix la instrucció de la denúncia. 

 

 Pàgina 25.- Actualització indicadors dels documents instrumentals annexats en el Protocol. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquestes acords als Serveis municipals competents per al seu compliment i 
observança.” 

 
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/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1023.0&endsAt=
1802.0 

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

04.- PRP 2020/573 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd-9b 
I SUBd-11. SEGONA APROVACIÓ INICIAL. 

 
El Sr. Pere Garrofé Cirés dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme en la sessió celebrada el dia 21 de setembre 
de 2020, amb el contingut següent: 
 

i. 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 la data 29 de juny de 
2009 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. 

 

mailto:denunciainterna@ajmollerussa.cat
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1023.0&endsAt=1802.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1023.0&endsAt=1802.0
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ii. En data 11 de juliol de 2019, la tècnica municipal Aroa Guardiola Franci, arquitecta del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, en el 
seu informe relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres 30/2019 “Projecte d’execució de les 
instal·lacions de gas natural a la indústria Paperera del Principado SA – PAPRINSA”, sol·licitat 
pel Departament d’Empresa i Coneixement (instal·lació que motiva la modificació de POUM 
objecte del present informe), feia constar el següent:  

 
“/.../ 5. Pel que fa al tram situat en sòl urbanitzable delimitat, segons l’article 53 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya modificat per la Llei 3/2012, en els terrenys compresos en 
sectors de planejament urbanístics derivat només es poden autoritzar usos i obres de caràcter 

provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament territorial o urbanístic, 
mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació 
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.  

 
Després de les converses pertinents amb la CTU de  Lleida, es va considerar que la instal·lació 
de la xarxa de gas natural no era un dels usos admesos per aquest tipus de sòl, i per tant calia 
procedir a modificar el POUM actualment vigent, per tal de poder classificar la zona del vial per 
on transcorrerà paral·lelament la línia de gas natural, com a sistema general que quedi fora de 
l’àmbit dels tres sectors de planejament afectats.  

 

CONCLUSIÓ 
 

A la vista de tot allò dit fins ara, i de les diferents converses mantingudes amb la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, el nostre informe no podrà ser favorable fins que no es portin 
a terme les actuacions necessàries en funció dels diferents tipus de sòl, esmentades en aquest 
informe /.../”.  

 
iii. En data 18 de juliol de 2019 la mercantil FERGERDELL, S.L., representada pel Sr. Xavier Llobera 

Serentill, va presentar la sol·licitud amb número de Registre d’Entrada 2019/12623 mitjançant 
la qual es requeria “la realització de la modificació de determinats instruments urbanístics per la 
necessitat de la propietat i d’acord amb l’Ajuntament de Mollerussa i els seus Serveis Tècnics”, i 
es sol·licitava “ser informat per part dels Serveis Tècnics i aprovat per part de l’Ajuntament”.   

 

iv. En data 22 de novembre de 2019 els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa van emetre 
un primer informe tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal del qual 
considera el següent: 

 
“/.../ 3. L’objectiu de la modificació és introduir algunes concrecions al POUM vigent per tal de 
que sigui factible a nivell normatiu la instal·lació d’una canonada de gas en sectors de sòl 
urbanitzable delimitat establerts al POUM vigent. Igualment que es concreti la franja de sòl no 

urbanitzable objecte de protecció de sistema viari per a la implantació de dita canonada de gas 
/.../.  

 
5. El que es proposa a la modificació no es correspon exactament a allò indicat al informe tècnic 
que es fa constar al punt anterior, és a dir, excloure la vialitat de l’àmbit dels sectors, si no que 

el que es proposa és definir la traça de la canonada dins d’una franja de protecció de sòl dins 

del sector, als efectes de que la nova infraestructura a implantar sigui vinculant als efectes de 
les determinacions del pla parcial que posteriorment desenvolupi els sectors.  

 
Igualment a la normativa urbanística del POUM es proposa que a l’article 96 “protecció i precisió 
del sistema viari”, dins de la regulació del sistema viari, s’introdueixi una prescripció específica 
referent a les infraestructures que puguin passar per la franja d’afectació viària de la carretera 
de Torregrossa.  
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6. Tot i que la modificació plantejada no exclou expressament al carretera de Torregrossa dels 
dos sectors afectats tal i com es deia a l’informe tècnic anteriorment referit, entenem que l’opció 
proposada de vincular la implantació d’infraestructures soterrades a la franja d’afectació viària, 
pot ser igualment vàlida als efectes perseguits i, per tant, pot ser considerada com a 
satisfactòria als efectes de tramitar la modificació puntual, d’acord amb allò que es determina a 
la legislació vigent.  

 
7. Amb tot, per tal de poder ser informada favorablement, cal justificar de manera expressa els 
següents punts exigits per la legislació vigent:  

 

Memòria Social       Justificar la seva innecessarietat 
Estudi de mobilitat     Justificar la seva innecessarietat 
Informe de sostenibilitat econòmica    Article 59.3.d) del DL 1/2010 

Restriccions a l’accés activitats econòmiques  Article 22 de la DF 3a Llei 16/2015 
 

Als efectes de l’obtenció dels informes sectorials, recordem que atès la finalitat de la modificació 
caldrà que, a part de la resta d’informes que puguin ésser preceptius, es sol·liciti el que 
correspon emetre a la Direcció general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, organisme 
titular de la carretera LV-2001”.   

 

v. En data 19 de novembre va tenir entrada en aquest Ajuntament (Registre d’Entrada 2019-
18206) documentació relativa a la modificació de referència, per part mercantil FERGERDELL, 
S.L., representada pel Sr. Xavier Llobera Serentill.   
 

vi. Posteriorment, en data 4 de desembre de 2019, i en relació amb l’informe tècnic esmentat en el 
punt anterior, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa van emetre un segon informe 

tècnic en relació amb la modificació de referència, en literal del qual considera el següent: 
 

“/.../ 2. Que la memòria del nou document presentat per FEGERDELL SL, incorpora un nou punt 
8è, en el qual es justifiquen els items requerits a l’anterior informe tècnic. 

 
Memòria social     Es justifica la seva innecessarietat 
Estudi de mobilitat    Es justifica la seva innecessarietat 

Informe de sostenibilitat econòmica  Es justifica 
 

Igualment és justifica al punt 8.e, que la proposta de modificació puntual no suposa imposar 
restriccions a l’accés les activitats econòmiques a l’àmbit afectat. 

 
CONCLUSIÓ 

 

A la vista de tot allò dit fins ara, i del que es deis al informe tècnic anterior INFORMEM 
FAVORABLEMENT la proposta de modificació puntual promoguda per FEGERDELL SL. 

 
Als efectes de l’obtenció dels informes sectorials, recordem que atès la finalitat de la modificació 
caldrà que, a part de la resta d’informes que pugui ésser preceptius, es sol·liciti el que 

correspon emetre a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, organisme 

titular de la carretera LV- 2001”. 
  

vii. En base a l’exposat anteriorment, l’Ajuntament de Mollerussa va considerar la conveniència i 
oportunitat d’assumir la iniciativa de la proposta la modificació puntual del POUM vigent 
presentada per FERGERDELL, S.L., la qual tenia per objecte la introducció determinades 
concrecions al POUM vigent per tal de que sigui factible, a nivell normatiu, la instal·lació d’una 
canonada de gas en sectors de sòl urbanitzable delimitat establerts al POUM vigent, així com 

que es concreti la franja de sòl no urbanitzable objecte de protecció de sistema viari per a la 
implantació de l’esmentada canonada de gas.  
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Així doncs, en data 30 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar 
inicialment, en sessió ordinària, l’esmentada modificació del POUM. 
  

viii. Amb posterioritat a l’aprovació inicial de l’esmentada modificació pel Ple d’aquesta Corporació, 
s’han realitzat tots els tràmits administratius per sotmetre l’expedient al període d’informació 

pública d’un mes, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i l’article 23 del RLU; 
s’ha sol·licitat a l’òrgan ambiental competent que emeti la resolució de declaració de la no 
subjecció de la modificació del planejament a avaluació ambiental; s’ha sol·licitat informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències, i s’ha concedit audiència als ajuntaments el 

terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació en qüestió pel termini d’un 
mes.  
 

Amb relació a la resolució per part de l’òrgan ambiental competent, en data 3 de març de 2020, 
la Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va emetre el requeriment de 
documentació complementària indicant el següent:  
 
“Modificació POUM a l’àmbit de plans parcials SUBd-9b i SUBd-9b i en el sistema viari en SNU 
municipal de Mollerussa (Expedient U20/014 – OTAALL20200038 Ajuntament de Mollerussa). 
 

En relació amb l’expedient de referència i donat que la modificació, tal com es planteja, és un 
supòsit d’avaluació ambiental estratègica simplificada, d’acord amb l’article 6 de la Llei 21/2013, 
d’11 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, cal que aporteu el 
document ambiental estratègic que preveu l’article 29”.   
 

ix. Posteriorment, després de vàries converses amb els tècnics de l’Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació Ambiental, els tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, els promotors 
de la modificació del POUM en qüestió i els tècnics municipals, es va acordar que pel que fa al 

tram de sòl no urbanitzable, per tal d’aconseguir en aquest sòl la finalitat pretesa amb la 
modificació, és viable dur a terme l’actuació mitjançant un projecte d’actuació específica en sòl 
no urbanitzable, en virtut de l’article 48.1 b) del RLU, el qual preveu aquesta possibilitat per a 
les “instal·lacions soterrades de connexió de les obres implantades legalment a les xarxes de 
serveis”.  

 
En conseqüència, i segons indicacions efectuades per la Comissió Territorial d’Urbanisme, atès 
que pel que fa el tram de sòl no urbanitzable es seguirà el procediment relatiu a un projecte 
d’actuació específica, és necessari que a la modificació inicialment aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Mollerussa en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020 s’elimini qualsevol 
referència al sòl no urbanitzable.  
 

x. En virtut de l’anteriorment exposat, atès que la supressió de la referència al sòl no urbanitzable 
suposa un canvi substancial a la modificació del POUM aprovada inicialment i exposada al públic, 
en base a l’article 112.2 b) del RLU, ja que suposa un nou criteri respecte de la classificació del 
sòl, resulta necessària la elaboració d’un nou document tècnic, el qual haurà de ser objecte 
d’una segona aprovació inicial abans d’esser sotmès novament a informació pública i, en els 

casos que regula l’article 85.1 del TRLU, s’ha de sotmetre de nou a informe de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme corresponent.  
 

xi. Com a conseqüència de l’anterior, i seguint les indicacions concretes donades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, en data 21 de juliol de 2020, l’arquitecte Ramon Llobera Serentill, 
actuant en representació del promotor de la modificació en qüestió, FERGERDELL, S.L., ha 
presentat la següent documentació:  
 

1. Amb Registre d’Entrada 2020-8382, un escrit en el qual es posa de manifest, entre 
altres, el següent:  
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“Amb aquest escrit es sol·licita la retirada de l’expedient 2020/071104/L corresponent a 
la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en l’àmbit dels plans parcials 
d’activitats SUBd-9b i del sistema viari en sòl no urbanitzable pel pas d’instal·lacions”.  
 
L’esmentat escrit ha estat tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 

24 de juliol de 2020, als efectes legals oportuns.  
 

2. Amb Registre d’Entrada 2020-8381, el document tècnic de la modificació del POUM 
limitat als dos sectors de sòl urbanitzable delimitat SUBd-9b i SUBd-11. Posteriorment, 

en data 28 de juliol de 2020 i Registre d’Entrada 2020/8624, ha tingut entrada 
novament el document tècnic, atès que l’anterior versió presentava un error material no 
substancial.   

  
xii. Respecte el document tècnic anteriorment referit, l’arquitecte Carles Guerrero Sala, arquitecte 

dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic de l’Ajuntament 
de Mollerussa, ha emès en data 28 de juliol de 2020 informe en el qual es conclou el següent:  
 
“Així doncs, tenint en compte tot allò dit fins ara, el nou document de modificació puntual 
repeteix –limitat als sectors de sòl urbanitzable- allò que ja s’havia proposat a la primera 

modificació puntual, que ja va ser informada favorablement pel tècnic que subscriu.  
 
Lògicament reiterem en nostre anterior INFORME FAVORABLE, si bé fem constar que abans de 
considerar la seva aprovació definitiva per part de l’Ajuntament, caldrà presentar un únic plànol 
d’ordenació proposada, sobre la base dels plànols d’ordenació del POUM vigent –enlloc dels 
plànols d’ordenació indicativa número 10- en el qual s’haurà incorporat el traçat de la rotonda 

proposada al límit dels dos sectors SUBd-9b i SUBd-11. A la part escrita de la modificació, 
caldrà fer constar que la situació i dimensions de la rotonda és indicativa, i que es concretarà en 

els documents urbanístics de desenvolupament dels sectors afectats.  
 
Recordem que amb data 16 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa ha aprovat 
en sessió ordinària una modificació de POUM que té per objecte unificar els sectors SUBd-9a i 
SUBd-9b, que no té cap mena d’efectes respecte de la finalitat perseguida en la present 

modificació”.  
 

L’abast concret de la modificació plantejada es troba definida en la documentació tècnica 
redactada per l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill. 

 
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. 
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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. 
 
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.- Acordar l’acceptació del desistiment presentat pel promotor de la modificació del POUM, 
FERGERDELL, S.L., declarar conclús i arxivar el procediment relatiu a la “MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS 
PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd-9b, SUBd-11 I DEL SISTEMA VIARI EN SÒL NO URBANITZABLE PEL 

PAS D’INSTAL·LACIONS”, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Mollerussa en sessió 
ordinària de data 30 de gener de 2020. 

 
SEGON.- Assumir la iniciativa de la proposta presentada per la mercantil FERGERDELL, S.L. per la 
qual es sol·licita la tramitació i aprovació de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Mollerussa relativa a la “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd-9b I SUBd-

11”, redactada per l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, en el termes previstos en l’article 101 
TRLU i l’article 107.4 RLU.  
 
TERCER.- Aprovar inicialment per segona vegada la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, 
SUBd-9b, SUBd-11, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte Sr. 
Ramón Llobera Serentill, d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU així com els 

articles 117 i 118, i 107 del RLU. 
 
QUART.- 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 un diari 

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. 
 
CINQUÈ.- 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. 

 

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 
apartats 5 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
SETÈ.- 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. 
  
VUITÈ.- 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/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1802.0&endsAt=
1999.0 

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

presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

 

05.- PRP 2020/665 MODIFICACIÓ  PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 55 DEL TÍTOL COMPLEMENTARI 
DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL POUM, REFERENT A LA INTERPRETACIÓ DE LA 

REGULACIÓ DELS PERCENTATGES APLICABLES ALS USOS. APROVACIÓ PROVISIONAL.  
 
El Sr Pere Garrofé Cirés dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme en la sessió celebrada el dia 21 de setembre 
de 2020, amb el contingut següent: 
 
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 d'abril de 2020 va aprovar inicialment la 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN 
CONCRET, LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 55 DEL TÍTOL COMPLEMENTARI DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA DEL POUM, REFERENT A LA INTERPRETACIÓ DE LA REGULACIÓ DELS PERCENTATGES 
APLICABLES ALS USOS, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte 
Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic 
municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU 

així com els articles 117 i 118, i 107 del RLU. 

 
Aquesta modificació es fonamenta en què, actualment, la normativa urbanística del POUM es limita a 
enunciar els usos dominants, compatibles, condicionats i incompatibles, establint-ne els percentatges 
mínims de sostre pels usos dominants i els màxims pels usos compatibles o condicionats, sense que 
quedi suficientment clar quin és l’àmbit físic respecte del qual considerar el percentatge. Per aquesta 
raó es considera necessari completar l’actual redacció de l’article 55 del títol complementari de la 

normativa urbanística del POUM vigent. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1802.0&endsAt=1999.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1802.0&endsAt=1999.0
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Així doncs, l’objecte principal de la modificació en qüestió és clarificar el contingut de les normes 
urbanístiques del POUM vigent, pel que fa referència als criteris a emprar respecte els percentatges 
de sostre màxim permès a les diferents zones del sòl urbà per als usos compatibles i condicionats.  
 
L’abast concret de la modificació platejada es troba definida a la documentació tècnica redactada per 
l’arquitecte Carles Guerrero Sala, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, que 

consta incorporada a l’expedient de la modificació de referència.  
 
Atès el fet que, en la data d’aprovació inicial de la modificació, estava vigent el RD 463/2020 pel 
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-

19, que duia inherent la suspensió de termes i terminis, en la part dispositiva de l’acord plenari, es 
feu una expressa menció a aquests efectes respecte dels tràmits que no es podrien executar 
entretant es mantingues en vigor. En concret, s’indicà el següent:  

 
- Suspendre els termes i interrompre els terminis del procediment objecte del present acord, de 

conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. El còmput del termini es reiniciarà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 
463/2020 de 14 de març o, en el seu cas, les seves pròrrogues 

 

El RD 537/2020, de 22 de maig, publicat al BOE 145, de 23 de maig en l’article 9, intitulat ”Terminis 
administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març”, estableix que amb 
efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat 
suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei 
aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. 
 

És a dir, a efectes de tramitacions administratives, el RD 537/2020 implica que a partir del dia 1 de 
juny de 2020 el RD 463/2020 ha perdut vigència, de tal manera, per tant, que a partir d’aquesta 

data s’ha reprès la tramitació preceptiva, expressament suspesa, amb les actuacions següents: 
 
- 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 un 

diari 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. 

 
- Simultàniament al tràmit d’informació pública, i d’acord amb allò establert a l’article 7 de 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.  

 
- 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. 
 

- Concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la 
modificació pel termini d’un mes. 

 

En la documentació incorporada a l’expedient, s’acrediten els extrems següents: 

- Informació pública aprovació inicial: Ha estat objecte de publicació mitjançant edictes al tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 113, de 12 de juny 
de 20201, en el diari Segre (11/6/2020) i en  la web municipal www.mollerussa.cat. 

 

http://www.mollerussa.cat/
http://www.mollerussa.cat/


 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

- Informes ambientals: Ha estat sol·licitat informe a l’Oficina Territorial d’Acció i avaluació 

ambiental la qual ha emès informe indicant que la proposta de modificació de la regulació 
normativa del POUM vigent respecte dels usos, no és un supòsit d’avaluació ambiental, de 
conformitat amb la Disposició addicional 8a de la Llei 16/2015. En aquest sentit, s’ha emès 
informe favorable sobre la Modificació de l’article 55 de la normativa del POUM de Mollerussa, 
relatiu a la interpretació de la regulació dels percentatges aplicables als usos, tot indicant que la 
proposta no comporta variacions dels efectes ambientals previstos pel planejament vigent ni 
tampoc en la zona d’influència.  

 
- Informes sectorials: Ha estat sol·licitat Informe a la Direcció General de Comerç (Departament 

d’Empresa i Coneixement), el qual s’ha emès en sentit favorable. 
 
- Audiència als ajuntaments. Finalment, indicar que en virtut del que s’estableix a l’article 85.7 del 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, 
s’ha donat audiència als municipis el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la 

modificació, incloent-hi el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Que durant el termini d’informació pública al què s’ha al·ludit, comprès entre els dies 12 de juny i 13 
de juliol, de 2020, no s’han presentat al·legacions ni suggeriments ni reclamacions al respecte. 
 
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.- Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN CONCRET, LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 55 DEL 
TÍTOL COMPLEMENTARI DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL POUM, REFERENT A LA 

INTERPRETACIÓ DE LA REGULACIÓ DELS PERCENTATGES APLICABLES ALS USOS, en els termes i 

abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, 
d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU i concordants del RLU. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida l’expedient complert, degudament 
diligenciat a fi i efecte que, de conformitat amb allò previst a la l’article 80 del TRLU, procedeixi a llur 
aprovació definitiva.  

 
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/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1999.0&endsAt=
2135.0 

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

6.- PRP 2020/637 MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT I 
CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE 
MOLLERUSSA. 
 

El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 21 de setembre de 
2020, amb el contingut següent: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1999.0&endsAt=2135.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=1999.0&endsAt=2135.0
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1. Antecedents: 

I. En la data 16 de febrer de 2015, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil 
DORNIER, SA, el contracte de CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA de la GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI 

(ZONA BLAVA) DE MOLLERUSSA (Exp. 01/2014), que té per objecte l’explotació i el manteniment de 
439 places d’estacionament. La durada de la concessió es va establir en el termini de deu anys, 
comptats a partir de l’endemà de la formalització del contracte prorrogable per períodes anuals, i sense 
superar la durada màxima, incloses les pròrrogues, de 20 anys. 
 

II. En la data 18 de desembre de 2017, fou formalitzada entre l’Ajuntament de Mollerussa i la 
mercantil DORNIER, SA, la modificació núm. 1 del contracte en els termes previstos a l’acord plenari 

adoptat en la data 30 de novembre de 2017, que tenia per objecte, per una banda la supressió de 85 
places, i per l’altra, l’ampliació de 94 places d’estacionament de vehicles de control horari. 
 
III. En la data 13 de febrer de 2020, la Junta de Govern va aprovar inicialment el document tècnic 
d’adequació d’un solar per a destinar-lo a aparcament públic a la Travessera del C. Domènec 
Cardenal - C. Ferrrer i Busquets, redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 

en funcions de tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta per import de 
50.551,23 € IVA inclòs, el qual va ser aprovat definitivament per mitjà de la Resolució de l’alcaldia 
de data 23 de juny de 2020. 
 
IV. L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i oportunitat de l’ampliació i supressió 
de les zones d’estacionament de vehicles de control horari, així com la substitució de les màquines 
expenedores de tiquets existents per adequar-les al pagament amb tarja bancària, la qual cosa 

comporta la necessitat de tramitar la modificació del contracte adjudicat. La proposta de modificació 
ha estat proposada a l’empresa concessionària i la mateixa l’ha acceptat en tots els seus termes. 
 

2. Fonaments de dret: 
 
En la data 9/04/2020, es va emetre l’informe jurídic de la Secretaria municipal el qual es pronuncia 
en els següents termes: 

…//… 
 
2.1. El ius variandi 
 
La Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic, estableix que els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la mateixa es 

regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i 
règim de pròrrogues, per la normativa anterior. Vist que la normativa aplicable al contracte del 
Servei d’estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública (ZONA BLAVA) és el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLegislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, atès que aquest es va formalitzar en la data 16 de febrer de 2015. 
 
(…) 

 
Els articles 105 i 106 del TRLCSP estableixen que “els contractes del sector públic només es podran 
modificar, sempre que en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament d’aquesta 
possibilitat i s’hagi detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què es podrà fer ús 
de la mateixa, així com l’abast i límits de les modificacions que poden es poden acordar amb 
expressa indicació del percentatge del preu del contracte al que com a màxim poden afectar, i el 
procediment que s’hagi de seguir”.  

 
(…) 
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L’article 282 del TRLCSP preveu específicament la modificació del contracte de gestió de serveis 
públics el qual disposa el següent: 
 
1. L’Administració podrà modificar per raons d’interès públic i si concorren las circumstancies 
previstes en el títol V del llibre I, les característiques del servei contractat i les tarifes que han de ser 
abonades pels usuaris. 

 
2. Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, l’Administració haurà de compensar 
al contractista de manera que es mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que van ser 
considerats com a bàsics en l’adjudicació del contracte. 

3. En el cas de que els acords que dicti l’Administració respecte al desenvolupament del servei no 
tinguin transcendencia econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels 
mateixos. 

 
4. L’Administració haurà de restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que 
correspongui, en els següents supòsits: 
 
a) Quan l’Administració modifiqui, per raons d’interès públic i d’acord amb allò establert al títol V del 
llibre I, les característiques del servei contractat. (…) 
 

5. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, el restabliment de l’equilibri econòmic del contracte 
es realitzarà per mitjà de l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin. Aquestes mesures 
podran consistir en la modificació de les tarifes a abonar pels usuaris, la reducció del termini del 
contracte i, en general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en 
el contracte. (...) 
2.2. Les previsions del Plec de clàusules administratives particulars 

 
La clàusula 1.3 del Títol III. Condicions generals de la gestió del servei d’aparcaments del PCAP 

estableix que “L’Ajuntament, per motius d’interès públic, pot modificar les característiques i les 
condicions del servei d’aparcament. En tot cas, l’Ajuntament ha de mantenir l’equilibri financer de la 
concessió”. La clàusula 4 apartat x) del Títol VI. Drets i obligacions del PCAP estableix que “El 
concessionari té l’obligació d’acceptar (...) la creació d’àrees de vianants o anul·lació 
d’estacionament per motius de millora de vialitat”. 

 
La clàusula 3.1 del Títol IX. Desenvolupament de la licitació. III. Perfecció del contracte estableix 
que: “Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir-hi modificacions 
en les operacions que l’integren, degudes a l’augment, la reducció o la supressió de les places 
d’aparcament limitat.” La clàusula 3.3 in fine estableix que: “En relació amb l’equilibri econòmic 
financer del contracte, serà d’aplicació el previst a l’article 282 del TRLCSP”. 
 

La clàusula 2 del Títol IV. Condicions econòmiques del PCAP estableix que: “El contracte haurà de 
mantenir l’equilibri econòmic en els termes que són considerats per a la seva adjudicació. El 
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà, en el seu cas, mitjançant l’adopció de 
les mesures que en cada cas procedeixin. Aquestes mesures podran consistir en la modificació de les 
tarifes establertes, ampliació o reducció del termini concessional i en general, en qualsevol 

modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses al contracte”.  

 
Per la seva banda, la clàusula 3.1 del mateix títol estableix que: “L'explotació per part del 
concessionari del servei d'aparcament es retribueix per l'import total dels rendiments que s'obtinguin 
dels usuaris per la utilització de les places corresponents en règim de tarifa horària”, i la clàusula 3.2 
del mateix títol estableix que: “En el supòsit que la recaptació fos insuficient, i atenent el criteri 
indicat en la clàusula anterior respecte el manteniment de l’equilibri econòmic del contracte, 
s’ampliarà el termini d’aquest fins el moment que les inversions quedin totalment amortitzades i 

sense que aquest termini superi els TRES anys. De no assolir-se l’amortització en els termini ampliat, 
es procedirà a la liquidació del contracte respectant els principis bàsics de l’equilibri concessional.”  
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(…) 
 
Cal tenir present finalment que en contraposició al que s’estableix en l’apartat cinquè de l’informe de 
intervenció, i en virtut del principi “pacta sun servanda” preval el que fixa el PCAP front l’esmentat 
en l’informe d’intervenció, que expressament diu al respecte que: “L'explotació per part del 

concessionari del servei d'aparcament es retribueix per l'import total dels rendiments que s'obtinguin 
dels usuaris per la utilització de les places corresponents en règim de tarifa horària”, i la clàusula 3.2 
del mateix títol estableix que: “En el supòsit que la recaptació fos insuficient, i atenent el criteri 
indicat en la clàusula anterior respecte el manteniment de l’equilibri econòmic del contracte, 

s’ampliarà el termini d’aquest fins el moment que les inversions quedin totalment amortitzades i 
sense que aquest termini superi els TRES anys. De no assolir-se l’amortització en els termini ampliat, 
es procedirà a la liquidació del contracte respectant els principis bàsics de l’equilibri concessional.”  

...//... 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD: 
Primer. Aprovar l’expedient de MODIFICACIÓ NÚM. 2 del CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT I 
CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE 
MOLLERUSSA. EXP. 01/2014.  

 
L’abast de l’expedient té per objecte la modificació de l’Annex II del PPT on s’identifiquen les vies 
públiques i el nombre de places d’estacionament, i l’Annex IV del PPT en el que es troben localitzats i 
grafiats les zones d’estacionament regulat, el nombre de places i la relació d’expenedors, segons els 
documents que s’acompanyen al present acord, en les termes següents: 
 

A. Ampliació de zones d’estacionament de vehicles de control horari: 72 places 
 

El concessionari assumeix al seu càrrec exclusiu la totalitat de l’execució del document tècnic 
d’adequació d’un solar per destinar-lo com a zona d’estacionament de vehicles de control horari a la 
travessera del carrer Domènec cardenal – carrer Ferrer i Busquets de Mollerussa, que s’haurà de dur 
a terme d’acord amb allò establert al Capítol IV del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen el contracte i que suposarà l’ampliació de 55 places. 

 
El concessionari assumeix al seu càrrec exclusiu l’adequació del solar ubicat al C. La Creu, núm. 8 de 
Mollerussa, per a destinar-lo com a zona d’estacionament de vehicles de control horari, la qual cosa 
suposarà l’ampliació de 17 places. 
 
B. Supressió, reubicació i ampliació de zones d’estacionament de vehicles de control horari: 23 
places 

 
La supressió, reubicació i amplicació està motivada per diverses raons que queden reflectides en la 
documentació tècnica que s’adjunta a l’expedient (Annex II del PPT on s’identifiquen les vies públiques 
i el nombre de places d’estacionament). 
 

C. Senyalització horitzontal, vertical i instal.lació d’una màquina expenedora de tiquets. 

 
Equipament i adequació amb la conseqüent senyalització horitzontal, vertical i la instal·lació d’una 
màquina expenedora de tiquets, i la subsegüent explotació i manteniment de zones d’estacionament 
regulat de nova creació, la qual cosa es durà a terme de conformitat amb les estipulacions 
establertes al Plec de clàusules administratives particulars i Plec de Prescripcions tècniques que 
regeixen el contracte inicial. 
 

D. Substitució de les màquines expenedores de tíquets existents: 17 màquines 
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Substitució de les màquines expenedores de tiquets actuals per unes de noves adequades per al 
pagament amb tarja bancària. 
 
Segon. Conforme estableix la clàusula 3.1 i 2 del PCAP que regeix el contracte, l’amortització de les 
inversions es durà a terme per mitjà dels rendiments que s'obtinguin dels usuaris per la utilització de 
les places corresponents en règim de tarifa horària. En el cas de que la recaptació resulti insuficient, 

un cop arribada la finalització del contracte, es procedirà a l’ampliació del termini concessional fins el 
moment que les inversions quedin totalment amortitzades i sense que aquest superi els TRES anys 
addicionals al termini de DEU pròrrogues anuals previst al contracte, conforme estableixen les 
clàusules 7.2 del Títol I i 3.2 del Títol IV del mateix. De no assolir-se l’amortització en els termini 

ampliat, es procedirà a la liquidació del contracte respectant els principis bàsics de l’equilibri 
concessional. 
 

La data de l’acta de recepció i posada en marxa dels nous parquímetres marcarà el termini 
d’amortització, a fi i efecte de poder deteminar la data de finalització i/o el càlcul de les 
amortitzacions pendents en el cas de que s’hagués de procedir a la seva liquidació. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’empresa concessionària, requerint-la perquè en el termini de 15 
dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació del present acord, concorri a la formalització de 
la modificació en document administratiu, de conformitat amb allò establert als art. 219 i 156.3 del 

TRLCAP. 
 
Quart. Facultar al senyor alcalde per a signar tots els documents necessaris per al desenvolupament 
d’aquest acord.” 

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/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2135.0&endsAt=
2715.0 

 
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) abstencions dels Sr/Sres.  Regidors/es, Joel Bastons, Alonso Soria 
i Joan Simeón. 
 

 

7.- PRP 2020/671 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 

ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

PRESSUPOST. PRIMER TRIMESTRE 2020. 

 

I. NORMATIVA APLICABLE 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004). 

 RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 

la Ley 39/1988. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2135.0&endsAt=2715.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2135.0&endsAt=2715.0
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 Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

 Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, 

de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 

II. ANTECEDENTS DE FET 

Resultant que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de 

les Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió 

pública per a contribuir a generar confiança en correcte funcionament del sector públic. 

La importància d’aquest principi va portar al legislador a establir en l’article 6 de la LOEPSF, 

l’obligació de les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 

compliment de les disposicions de l’esmentada Llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el seu 

desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la 

integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades. 

Considerant que el desenvolupament reglamentari a que es refereix l’esmentat article de la LOEPSF, 

el va realitzar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de l’Ordre 

HAP/2105/2012, d’1 d’octubre (modificada posteriorment per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 

novembre), i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha 

recollit en el seu article 16. 

Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 

d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, van entrar en vigor l’1 de gener 

de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre. 

Resultant que l’article 4 de l’Ordre HAP 210/2012, imposa la centralització del compliment de 

l’obligació de remissió i recepció d’informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que 

exerceixi les seves funcions”. 

Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el següent; 

I. INFORME 

PRIMER.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació 

De conformitat amb el regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenvolupament del 

mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles 
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4 i 16 de la mateixa, aquesta interventora ha complit amb la seva obligació de remissió de 

subministrament de la informació trimestral corresponent al primer trimestre de 2020, en temps i 

forma, el 6 de maig de 2020. Havent-se volcat la totalitat de la informació requerida pel Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemàtica. 

SEGON.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple. 

Per a subministrar la informació requerida, corresponent al primer trimestre de 2020, i malgrat que 

la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe ni el seu posterior 

tractament, aquesta intervenció considera necessari l’elaboració del present informe, que resumeixi 

la informació volcada, els principals criteris d’estimació seguits, de l’Informe actualitzat d’Avaluació-

Resultat Estabilitat Pressupostària Grup Administració Pública i valoració del compliment de la Regla 

de la despesa i Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat.  

En els darrers exercicis s’ha eliminat el realitzar l’anàlisis de la Regla de la despesa i únicament es 

pregunta, en el seu cas, per a que es valori afirmativament o negativament el si la Corporació 

complirà la regla de la despesa al tancament de l’exercici. 

El capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, correctives i coercitives que el Govern, a 

proposta del Ministeri podria, imposar a les entitats locals, quan s’apreciés un risc d’incompliment 

dels objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de la despesa al tancament 

de l’exercici, i les limitacions pressupostàries futures que això generaria. 

Per altre costat, insistint en la necessitat de donar compte al Ple, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de 

novembre, que desenvolupava la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, establia en el seu article 

16.2 l’obligatorietat d’emetre informe intervenció de compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar 

compte al Ple en els supòsits d’expedient de modificació de crèdits. En l’actualitat després de 

l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre Ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de 

subministrament d’informació, segons contestació emesa per la Subdirección General de Estudios y 

Financiación de las Entidades Locales, la verficació del compliment dels objetius d’estabilitat i de la 

regla de la despesa no és requisit previ necessari per a l’aprovació dels expedients de modificació, 

sinó que procedeix a l’actualizació trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objetius a 

que es refereix l’Ordre HAP/2105/2012.  

Per tot això, del present informe es considera necessari donar trasllat a l’Alcaldia, per a que es 

procedeixi a la seva elevació al ple de la Corporació per al seu coneixement i efectes oportuns. 

TERCER.-Contingut de la informació 

La informació a subministrar per a donar compliment a l’obligació de remissió, es parteix de la que 

es recull en l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i s’ha materialitzat en els formularis 

que ha dissenyat la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, 

complimentats a través de l’Oficina Virtual abans esmentada.  

Consta a l’expedient còpia dels formularis remesos. 

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuesto actualizado y ejecución 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Resumen Clasif. Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieras 

Remanente de tesorería 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Dotación de plantillas y retribuciones 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 

Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Pasivos contingentes 

Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación 

Préstamos morosos 
 

 

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6LO 2/2012) 

IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

IA4 Avales de la Entidad 

IA5 Flujos internos 

IB1 Ventas de acciones y participaciones 

IB3 Adquisición de acciones y participaciones 

IB4 Operaciones atípicas 

IB5 Movimientos cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto” 

IB9 Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos” 

IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) 

IB12 Detalle de gastos financieros con fondos de la UE o de otras AAPP 
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Gastos derivados de la gestión del COVID-19 
Efectos en Gastos e Ingresos 

Aplicación del articulo 3 del RDL 8/2020 

 
 

 

 

2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la 
Corporación 

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 
 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 

3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 

 
QUART.-Observacions i explicació dels continguts: 

 
En relació a la informació a subministrar i l’estimació de les previsions definitives al final exercici i les 
dades d’execució acumulats a final del trimestre vençut se’n detalla els càlculs realitzats en relació a 
l’acreditació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària: 
 

A-Ajuntament de Mollerussa 

 

Quadre 4.A.1. Previsió execució ingressos 

CAPÍTOLS INGRÉS 
PREVISIONS 

INICIALS 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 

(1) 

DRETS 

RECONEGUTS NETS 

(2) 

I1- Impostos directes 0,00 6.030.000,00 1.932.841,13 

I2- Impostos indirectes 0,00 100.000,00 18.190,91 

I3- Taxes i altres ingressos 0,00 2.711.420,00 385.589,37 

I4- Transferències corrents 0,00 4.575.056,00 765.313,62 

I5- Ingressos patrimonials 0,00 479.720,00 36.332,95 
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I6- Alien. d’invers. Reals 0,00 0,00 0,00 

I7- Transferències de capital 0,00 348.413,00 40.000,00 

I8-Activos financieros 0,00 18.000,00 2.679,43 

I9-Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 0,00 14.262.609,00 3.180.947,41 

 

 

Quadre 4.A.2. Previsió execució despeses 

CAPÍTOLS DESPESES 

CRÈDITS 

INICIALS 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 

(1) 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES (2) 

G1- Despeses de personal 0,00 5.836.900,00 1.304.090,72 

G2- Despeses en bens corrents i 

serveis 

0,00 

6.497.824,00 784.235,00 

G3- Despeses financeres  0,00 129.840,00 18.971,81 

G4- Transferències corrents 0,00 402.700,00 5.222,31 

G5- Fons Contingències i Altres 

imprevistos 

0,00 

65.000,00 0,00 

G6- Inversions reals 0,00 172.000,00 0,00 

G7- Transferències de capital 0,00 0,00  

G8- Activos financieros 0,00 18.000,00 0,00 

G9- Pasivos financieros 0,00 1.140.345,00 257.305,80 

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 0,00 14.262.609,00 2.369.825,64 

 

(1) Estimació Previsions definitives al final exercici. 

(2) Dades d’execució acumulats a final del trimestre vençut. 
 

Les previsions d’ingressos i de despeses s’han realitzat en funció de les dades que consten a la 
comptabilitat d’acord el fitxer creat i importat segons el programa de comptabilitat. Cal indicar que la 
comptabilitat no es troba tancada.  
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Cal posar de manifest que el fitxer de dades s’ha incorporat inadequadament pel que s’han introduit 
imports manualment a efectes que s’obtingui l’import total en les previsions definitives però sense 
que siguin correctes els imports individuals introduits. 

En relació a la previsió del Romanent de tresoreria, indicar que el saldo del compte 413 en principi es 
preveu amb saldo 0, encara que actualmente existeixen factures pendents d’aprovar que no es 
troben comptabilitzades per un import aproximat de 732.328,21 euros. En el càlcul dels Saldos de 

dubtós cobrament s’ha deixat la dada que surt automàticament, que és major que la informada per 
la liquidació de 2019. Respecte de l’excès de finançament afectat s’ha optat per no posar cap import 
atès que actualment encara es desconeix de forma exacta. En relació al saldo dels creditors per 
devolucions d’ingressos al final del período resta pendent d’analitzar. 

En relació a la recaptació es tracta d’una previsió. 

No es disposa de superávit per a que es pugui aplicar l’article 3 del RDL 8/2020. 

En quant al deute viu, informar que a 31/03/2020 era de 11.061.931,81 euros, dels quals 

2.624.924,81 euros són prèstecs concertats amb el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors 
(FFPP). A l’abril va véncer 137.092,35 euros, aprox.  

Respecte al resum dels Ajustaments en termes de comptabilitat nacional per al càlcul del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’ha fet una previsió dels imports que es poden donar en la 
liquidació de l’exercici 2020 i és la següent: 

 

Quadre A. 4.3. Càlculs Objetiu  Estabilitat  Pressupostària 

CONCEPTES IMPORTS 

a) Previsió Drets Reconeguts capítols I a VII pressupost corrent 
14.244.609,00 (3) 

b) Previsió Obligacions Rec capítols I a VII pressupost corrent 

13.039.264,00 (4) 

c) TOTAL (a – b) 1.205.345,00 

AJUSTOS  

1) Ajustos recaptació capítol 1 
-161.416,74 

2) Ajustos recaptació capítol 2 
-22.418,41 

3) Ajustos recaptació capítol 3 
-320.168,27 

4) Ajustos per liquidació PIE-2008 
6.483,96 
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5) Ajustos per liquidació PIE-2009 
28.422,48 

6) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 

2009 0,00 

7) Ajust por meritament d’interessos 
0,00 

8) Ajust per arrendamiento financer 

 

9) Ajust per despeses pendents d’aplicar a pressupost 
-732.328,21 

10) Ajust por devolucions d’ingressos pendents d’imputar a 

pressupost 
 

d) Total ajustos a  Pressupost de l’Entitat 
-1.201.425,19 

e) Ajust per operacions internes 
 

f) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT 

Ajunt 
3.919,81                           

 

(3) La plataforma obté aquest import respecte de la suma dels Capítols 1 a 7 de l’Estimació de Drets 
reconeguts nets a 31/12/2020. 

(4) La plataforma obté aquest import respecte de la suma dels Capítols 1 a 7 de l’Estimació Crèdits 
definitius al final de l’exercici, per tant, es tracta d’una previsió de les Obligacions reconegudes netes 
a 31/12/2020. 

 

En la plataforma es demana informació de les despeses realitzades en l’exercici pendents d’aplicar a 
pressupost, compte 413 i els seus moviments. Al respecte s’informa que es desconeix la previsió a 

31/12/2020, encara que actualment existeixen factures pendents d’aprovar que no es troben 
comptabilitzades per un import aproximat de 732.328,21 euros. 

Aquesta informació incidiría en els ajustos a practicar.  

El saldo de dubtós cobrament es deixa el que surt automàticament que és major a la dada informada 
en la liquidació de 2019. 

El saldo de creditors per devolucions d’ingressos es troba pendent d’analitzar. 

No s’han calculat les desviacions de finançament pel que no s’ha pogut informar sobre el detall de 
despeses finançades amb fons de la UE o d’altres AAPP. 
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De tot l’anterior es despren que la Capacitat de finançament prevista de l’Ajuntament de Mollerussa 
és de:  3.919,81  euros amb les limitacions que s’han indicat en els paràgrafs anteriors. 

En relació amb els efectes del Covid 19 les despeses sorgeixen a partir del mes d’abril i en quant als 
ingressos s’ha indicat la previsió de disminució d’ingressos respecte a la previsió de liquidació. 

 

CINQUÈ.-Conclusió de l’Informe d’avaluació: 

Amb les dades d’execució pressupostària existents s 31 de març de 2020, i amb les estimacions i 
càlculs realitzats a 31/12/2020, l’execució del Pressupost de l’entitat local que presten serveis o 

produeixen béns no finançats majoritariament amb ingressos comercials, que s’inclouen al 
Pressupost General de l’exercici 2020 es conclou el següent: 

Es compliria amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de finançament al 
tancament de l’exercici de 3.919,81 euros, aproximadament. No obstant l’anterior, en aquesta 
previsió no s’han incorporat els ajustos indicats i sempre amb el supòsit de que tots els ingressos i 

despeses no financeres previstos pressupostariament s’executin en la seva totalitat. 

Cal indicar que d’acord amb el resultat de la liquidació de 2020 resta pendent de donar compliment a 
l’obligació d’aprobar un Pla econòmic financer per incompliment de l’estabilitat pressupostària i de la 
Regla de la despesa, així i com un Pla de sanejament per l’obtenció d’un estalvi net negatiu. 

El nivell de deute viu a 31/03/2020  era de  11.061.931,81 euros.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2715.0&endsAt=
2783.0 

 

8.- PRP 2020/672 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 

ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

PRESSUPOST. SEGON TRIMESTRE 2020. 

 

I. NORMATIVA APLICABLE 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004). 

 RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 

la Ley 39/1988. 

 Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

 Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, 

de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2715.0&endsAt=2783.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2715.0&endsAt=2783.0
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previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 

II. ANTECEDENTS DE FET 

Resultant que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, en endavant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de 

les Administracions Públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió 

pública per a contribuir a generar confiança en correcte funcionament del sector públic. 

La importància d’aquest principi va portar al legislador a establir en l’article 6 de la LOEPSF, 

l’obligació de les Administracions Públiques de subministrar tota la informació necessària per al 

compliment de les disposicions de l’esmentada Llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el seu 

desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la 

integritat dels sistemes de recopilació i tractament de les dades. 

Considerant que el desenvolupament reglamentari a que es refereix l’esmentat article de la LOEPSF, 

el va realitzar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de l’Ordre 

HAP/2105/2012, d’1 d’octubre (modificada posteriorment per l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de 

novembre), i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha 

recollit en el seu article 16. 

Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 

d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, van entrar en vigor l’1 de gener 

de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre. 

Resultant que l’article 4 de l’Ordre HAP 210/2012, imposa la centralització del compliment de 

l’obligació de remissió i recepció d’informació “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que 

exerceixi les seves funcions”. 

Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el següent; 

I. INFORME 

PRIMER.- Compliment de l’obligació de remissió d’informació 

De conformitat amb el regulat en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenvolupament del 

mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i en concret amb el contingut dels articles 

4 i 16 de la mateixa, aquesta interventora ha complit amb la seva obligació de remissió de 

subministrament de la informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2020, en temps i 

forma, el 30 de juliol de 2020. Havent-se volcat la totalitat de la informació requerida pel Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemàtica. 

SEGON.- Justificació de l’informe i del seu coneixement pel Ple. 

Per a subministrar la informació requerida, corresponent al segon trimestre de 2020, i malgrat que la 

normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe ni el seu posterior tractament, 

aquesta intervenció considera necessari l’elaboració del present informe, que resumeixi la informació 

volcada, els principals criteris d’estimació seguits, de l’Informe actualitzat d’Avaluació-Resultat 

Estabilitat Pressupostària Grup Administració Pública i valoració del compliment de la Regla de la 

despesa i Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat.  
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En els darrers exercicis s’ha eliminat el realitzar l’anàlisis de la Regla de la despesa i únicament es 

pregunta, en el seu cas, per a que es valori afirmativament o negativament el si la Corporació 

complirà la regla de la despesa al tancament de l’exercici. 

El capítol IV de la LOEPSF regula les mesures preventives, correctives i coercitives que el Govern, a 

proposta del Ministeri podria, imposar a les entitats locals, quan s’apreciés un risc d’incompliment 

dels objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de la despesa al tancament 

de l’exercici, i les limitacions pressupostàries futures que això generaria. 

Per altre costat, insistint en la necessitat de donar compte al Ple, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de 

novembre, que desenvolupava la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, establia en el seu article 

16.2 l’obligatorietat d’emetre informe intervenció de compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar 

compte al Ple en els supòsits d’expedient de modificació de crèdits. En l’actualitat després de 

l’entrada en vigor de la LOEPSF i l’Ordre Ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de 

subministrament d’informació, segons contestació emesa per la Subdirección General de Estudios y 

Financiación de las Entidades Locales, la verficació del compliment dels objetius d’estabilitat i de la 

regla de la despesa no és requisit previ necessari per a l’aprovació dels expedients de modificació, 

sinó que procedeix a l’actualizació trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objetius a 

que es refereix l’Ordre HAP/2105/2012.  

Per tot això, del present informe es considera necessari donar trasllat a l’Alcaldia, per a que es 

procedeixi a la seva elevació al ple de la Corporació per al seu coneixement i efectes oportuns. 

TERCER.-Contingut de la informació 

La informació a subministrar per a donar compliment a l’obligació de remissió, es parteix de la que 

es recull en l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, i s’ha materialitzat en els formularis 

que ha dissenyat la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, 

complimentats a través de l’Oficina Virtual abans esmentada.  

Consta a l’expedient còpia dels formularis remesos. 

 

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades 

Datos presupuesto actualizado y ejecución 

Resumen Clasif. Económica 

Desglose Ingresos corrientes 

Desglose Ingresos de capital y financieros 

Desglose Gastos corrientes 

Desglose de operaciones de capital y financieras 

Remanente de tesorería 

Calendario y Presupuesto Tesorería 

Dotación de plantillas y retribuciones 

Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
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Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 

Pasivos contingentes 

Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación 

Préstamos morosos 
 

 

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC 

F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6LO 2/2012) 

IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 

IA4 Avales de la Entidad 

IA5 Flujos internos 

IB1 Ventas de acciones y participaciones 

IB3 Adquisición de acciones y participaciones 

IB4 Operaciones atípicas 

IB5 Movimientos cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto” 

IB9 Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos” 

IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) 

IB12 Detalle de gastos financieros con fondos de la UE o de otras AAPP 

 

Gastos derivados de la gestión del COVID-19 
Efectos en Gastos e Ingresos 

Aplicación del articulo 3 del RDL 8/2020 

Aplicación del articulo 50 del RDL 11/2020 

Aplicación del articulo 22 Y DF 6a. del RDL 20/2020 
 

 

 
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la 

Corporación 

2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 
 

3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 

3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 

3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 
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3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado 

4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma 

 

 

QUART.-Observacions i explicació dels continguts: 
 
En relació a la informació a subministrar i l’estimació de les previsions definitives al final exercici i 
les dades d’execució acumulats a final del trimestre vençut se’n detalla els càlculs realitzats en 

relació a l’acreditació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària: 
 

A-Ajuntament de Mollerussa 

 

Quadre 4.A.1. Previsió execució ingressos 

CAPÍTOLS INGRÉS 
PREVISIONS 

INICIALS 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 

(1) 

DRETS 

RECONEGUTS NETS 

(2) 

I1- Impostos directes 0,00 6.030.000,00 2.937.753,75 

I2- Impostos indirectes 0,00 100.000,00 35.248,87 

I3- Taxes i altres ingressos 0,00 2.711.420,00 893.060,18 

I4- Transferències corrents 0,00 4.580.356,00 1.628.235,60 

I5- Ingressos patrimonials 0,00 479.720,00 93.271,31 

I6- Alien. d’invers. Reals 0,00 0,00 0,00 

I7- Transferències de capital 0,00 348.413,00 40.000,00 

I8-Activos financieros 0,00 18.000,00 5.459,81 

I9-Pasivos financieros 0,00 0,00 200.000,00 

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 0,00 14.267.909,00 5.833.029,52 

 

 

Quadre 4.A.2. Previsió execució despeses 

CAPÍTOLS DESPESES 
CRÈDITS 

INICIALS 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 

(1) 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES (2) 

G1- Despeses de personal 0,00 5.836.900,00 2.799.214,45 
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G2- Despeses en bens corrents i 

serveis 

0,00 

6.502.769,26 1.035.692,25 

G3- Despeses financeres  0,00 129.840,00 35.590,79 

G4- Transferències corrents 0,00 403.054,74 106.665,53 

G5- Fons Contingències i Altres 

imprevistos 

0,00 

65.000,00 0,00 

G6- Inversions reals 0,00 172.000,00 0,00 

G7- Transferències de capital 0,00 0,00  

G8- Activos financieros 0,00 18.000,00 0,00 

G9- Pasivos financieros 0,00 1.140.345,00 518.002,30 

TOTAL CAPÍTOLS 1 A 7 0,00 14.267.909,00 4.495.165,32 

 

(3) Estimació Previsions definitives al final exercici. 
(4) Dades d’execució acumulats a final del trimestre vençut. 
 

Les previsions d’ingressos i de despeses s’han realitzat en funció de les dades que consten a la 

comptabilitat d’acord el fitxer creat i importat segons el programa de comptabilitat. Cal indicar que la 

comptabilitat no es troba tancada. 

En relació a la previsió del Romanent de tresoreria, indicar que el saldo del compte 413 en principi es 
preveu amb saldo 0, en el càlcul dels Saldos de dubtós cobrament s’ha deixat la dada que surt 
automàticament. Respecte de l’excès de finançament afectat s’ha optat per no posar cap import atès 
que actualment encara es desconeix de forma exacta. En relació al saldo dels creditors per 
devolucions d’ingressos al final del período resta pendent d’analitzar. 

En quant al deute viu, informar que a 30/06/2020 era de 10.716.409,83 euros, dels quals 
2.624.924,81 euros són prèstecs concertats amb el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors 
(FFPP). Al juliol vencerà 435.546,82 euros, aprox.  

Respecte al resum dels Ajustaments en termes de comptabilitat nacional per al càlcul del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’ha fet una previsió dels imports que es poden donar en la 
liquidació de l’exercici 2020 i és la següent: 

  

Quadre A. 4.3. Càlculs Objetiu  Estabilitat  Pressupostària 

CONCEPTES IMPORTS 

a) Previsió Drets Reconeguts capítols I a VII pressupost corrent 
14.249.909,00 (3) 

b) Previsió Obligacions Rec capítols I a VII pressupost corrent 

13.044.564,00 (4) 
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c) TOTAL (a – b) 1.205.345,00 

AJUSTOS  

1) Ajustos recaptació capítol 1 
-161.416,74 

2) Ajustos recaptació capítol 2 
--22.418,41 

3) Ajustos recaptació capítol 3 
-320.168,27 

4) Ajustos per liquidació PIE-2008 
6.483,96 

5) Ajustos per liquidació PIE-2009 
28.422,48 

6) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 

2009 0,00 

7) Ajust por meritament d’interessos 
0,00 

8) Ajust per arrendamiento financer 

 

9) Ajust per despeses pendents d’aplicar a pressupost 
0,00 

10) Ajust por devolucions d’ingressos pendents d’imputar a 

pressupost 
 

d) Total ajustos a  Pressupost de l’Entitat 
-469.096,98 

e) Ajust per operacions internes 
 

f) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT 

Ajunt 
736.248,02                           

 

(3) La plataforma obté aquest import respecte de la suma dels Capítols 1 a 7 de l’Estimació de Drets 
reconeguts nets a 31/12/2020. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

(4) La plataforma obté aquest import respecte de la suma dels Capítols 1 a 7 de l’Estimació Crèdits 
definitius al final de l’exercici, per tant, es tracta d’una previsió de les Obligacions reconegudes netes 
a 31/12/2020. 

En la plataforma es demana informació de les despeses realitzades en l’exercici pendents d’aplicar a 
pressupost, compte 413 i els seus moviments. Al respecte s’informa que es desconeix la previsió a 
31/12/2020 no obstant, sí que es té informació que a 30/06/2020 existeix 1.500.000 euros aprox. 

en factures pendents d’aprovar i que s’han aplicat a 2020 despeses de 2019 per import de 
266.160,55 euros. Aquesta informació incidiría en els ajustos a practicar (caldria incloure l’ajust 
d’arrendament financer). 

El saldo de dubtós cobrament es deixa el que surt automàticament que és major a la dada informada 
en la liquidació de 2019. 

El saldo de creditors per devolucions d’ingressos es troba pendent d’analitzar. 

També s’indica en l’aplicatiu que els beneficis fiscals del formulari F1.1.17 s’informaran  en el 4T. 

No s’han calculat les desviacions de finançament pel que no s’ha pogut informar sobre el detall de 
despeses finançades amb fons de la UE o d’altres AAPP pel que s’està en vies d’informatitzar el seu 
càlcul per a obtener les desviacions de forma automática. 

De tot l’anterior es despren que la Capacitat de finançament prevista de l’Ajuntament de Mollerussa 
és de:  736.248,02  euros amb les limitacions que s’han indicat en els paràgrafs anteriors. 

 

En relació amb els Efectes del Covid 19 en despeses i ingressos es reprodueixen els del 1T en els 

ingressos i s’introdueix la informació específica de les despeses ocasionades pel COVID 19 a 
30/06/2020. 

 

CINQUÈ.-Conclusió de l’Informe d’avaluació: 

Amb les dades d’execució pressupostària existents s 30 de juny de 2020, i amb les estimacions i 
càlculs realitzats a 31/12/2020, l’execució del Pressupost de l’entitat local que presten serveis o 

produeixen béns no finançats majoritariament amb ingressos comercials, que s’inclouen al 
Pressupost General de l’exercici 2020 es conclou el següent: 

Es compliria amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estimant-se una capacitat de finançament al 
tancament de l’exercici de 736.248,02 euros, aproximadament. No obstant l’anterior, en aquesta 
previsió no s’han incorporat els ajustos indicats i sempre amb el supòsit de que tots els ingressos i 
despeses no financeres previstos pressupostariament s’executin en la seva totalitat. 

Cal indicar que d’acord amb el resultat de la liquidació de 2020 resta pendent de donar compliment a 

l’obligació d’aprobar un Pla econòmic financer per incompliment de l’estabilitat pressupostària i de la 
Regla de la despesa, així i com un Pla de sanejament per l’obtenció d’un estalvi net negatiu. 

 
El nivell de deute viu a 30/06/2020  era de 10.716.409,83 euros.  

 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2783.0&endsAt=
2834.0 

 
9.- PRP 2020/673 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 

ESTABLEIX EL RD 635/2014, PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, I ARTICLE 4 DE 

LA LLEI 15/2010 DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2783.0&endsAt=2834.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2783.0&endsAt=2834.0
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MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER 

TRIMESTRE 2020 

 

 
En atenció al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, sobre la metodologia de càlcul del 
Període Mig de Pagament, s’informa que el Període mig de pagament Global a proveïdors en el 
primer trimestre de 2020 va ésser de 100,30 dies, el qual es va comunicar el dia 5 de maig al 
MINHAP.  
 
Dades comunicades Ajuntament de Mollerussa: 

 
- Ràtio operacions pagades: 99,98 
- Import pagaments realitzats: 620.882,17 euros. 
- Ràtio operacions pendents: 100,44 
- Import pagaments pendents: 1.444.910,06 euros. 
- PMP (dies): 100,30. 

 

No es compleix amb la normativa de morositat atès que el termini màxim establert en la mateixa és 
de 30 dies. 
 
Aquesta dada cal publicar-la a la web de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
 

Respecte del PMP de l’informe de morositat, regulat en la Llei 3/2004, modificada per la Llei 
15/2010 en l’Ajuntament de Mollerussa es situa a 31 de març de 2020 en 115,55 dies i en el 
Patronat municipal Fires, en els 261,74 dies. En relació al Període mig de pagament pendent (PMPP) 
en l’Ajuntament de Mollerussa es situava en 89,53 dies i en el Patronat municipal de Fires en 238,73 

dies. 
 
No es considera que es compleixen els terminis màxims establerts en 60 dies. 

 
Dades comunicades Ajuntament de Mollerussa:  
 

a) Dels pagaments realitzats en el període: 
 
PMP (dies): 115,55. 
Dins del període legal de pagament: 97 pagaments d’import total 117.388,41 euros. 

Fora del període legal de pagament: 266 pagaments d’import total 521.307,78 euros. 
 

b) Interessos de demora pagats en el període: 0 euros. 
 

c) Factures o documents justificatius pendents de pagar al final del període:  
 

PMPP (dies): 89,53. 

Dins del període legal de pagament al final del període: 773 operacions d’import total 
769.449,06 euros. 

Fora del període legal de pagament al final del període: 1.410 operacions d’import total 
1.257.175,15 euros. 
 

 
Dades comunicades Patronat municipal Fires:  
 

a) Dels pagaments realitzats en el període: 
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PMP (dies): 261,74. 
Dins del període legal de pagament: 2 pagaments d’import total 458,59 euros. 
Fora del període legal de pagament: 101 pagaments d’import total 164.583,65 euros. 

 
b) Interessos de demora pagats en el període: 0 euros. 

 

c) Factures o documents justificatius pendents de pagar al final del període:  
 
PMPP (dies): 238,73. 
Dins del període legal de pagament al final del període: 65 operacions d’import total 

42.392,65 euros. 
Fora del període legal de pagament al final del període: 191 operacions d’import total 
213.537,64 euros. 

 
 
Les dades s’han obtingut d’acord amb els fitxers generats pel programa de comptabilitat. 
 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2834.0&endsAt=

2885.0 

 

10.- PRP 2020/674 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 

ESTABLEIX EL RD 635/2014, PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, I ARTICLE 4 DE 

LA LLEI 15/2010 DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 

MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. SEGON 

TRIMESTRE 2020. 

 

 
En atenció al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, sobre la metodologia de càlcul del 
Període Mig de Pagament, s’informa que el Període mig de pagament Global a proveïdors en el 
segon trimestre de 2020 va ésser de 147,97 dies, el qual es va comunicar el dia 24 de juliol al 
MINHAP.  
 
Dades comunicades Ajuntament de Mollerussa: 

 
- Ràtio operacions pagades: 105,48 
- Import pagaments realitzats: 641.751,54 euros. 
- Ràtio operacions pendents: 175,04 
- Import pagaments pendents: 1.007.533,14 euros. 
- PMP (dies): 147,97. 

 
No es compleix amb la normativa de morositat atès que el termini màxim establert en la mateixa és 

de 30 dies. 
 
Aquesta dada cal publicar-la a la web de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
 

Respecte del PMP de l’informe de morositat, regulat en la Llei 3/2004, modificada per la Llei 
15/2010 en l’Ajuntament de Mollerussa es sitúa a 30 de juny de 2020 en 123,53 dies i en el Patronat 
municipal Fires, en els 207,71 dies. En relació al Període mig de pagament pendent (PMPP) en 
l’Ajuntament de Mollerussa es situava en 133,46 dies i en el Patronat municipal de Fires en 293,43 
dies. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2834.0&endsAt=2885.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2834.0&endsAt=2885.0
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No es considera que es compleixen els terminis màxims establerts en 60 dies. 
 
Dades comunicades Ajuntament de Mollerussa:  
 

d) Dels pagaments realitzats en el període: 

 
PMP (dies): 123,53. 
Dins del període legal de pagament: 42 pagaments d’import total 160.052,69 euros. 
Fora del període legal de pagament: 565 pagaments d’import total 482.096,00 euros. 

 
e) Interessos de demora pagats en el període: 0 euros. 

 

f) Factures o documents justificatius pendents de pagar al final del període:  
 

PMPP (dies): 133,46. 
Dins del període legal de pagament al final del període: 685 operacions d’import total 
407.561,36 euros. 
Fora del període legal de pagament al final del període: 1.773 operacions d’import total 
1.640.230,25 euros. 
 

 

Dades comunicades Patronat municipal Fires:  
 

d) Dels pagaments realitzats en el període: 
 
PMP (dies): 207,71. 

Dins del període legal de pagament: 1 pagament d’import total 115,74 euros. 
Fora del període legal de pagament: 10 pagaments d’import total 13.257,01 euros. 

 
e) Interessos de demora pagats en el període: 0 euros. 

 
f) Factures o documents justificatius pendents de pagar al final del període:  

 
PMPP (dies): 293,43. 

Dins del període legal de pagament al final del període: 25 operacions d’import total 
25.731,41 euros. 
Fora del període legal de pagament al final del període: 272 operacions d’import total 
259.015,59 euros. 
 

 
Les dades s’han obtingut d’acord amb els fitxers generats pel programa de comptabilitat. 

 

El Ple se’n dóna per assabentat.   

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2885.0&endsAt=

2915.0 

 

 
11.- PRP 2020/675 DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 

ESTABLEIX L’ARTICLE 10 DE L’ORDRE MINHAP/2015/2012. SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. 

PRIMER SEMESTRE 2020 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2885.0&endsAt=2915.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2885.0&endsAt=2915.0
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Es transcriu l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: 

“Período 2º. Trimestre 2020 (se acumula con el del 1r.T) 

I. NORMATIVA APLICABLE 

 Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 

información y  procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para 
el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de 

los pagos a proveedores. 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

II. ANTECEDENTES DE HECHO 

Según se desprende de los informes elaborados por el anterior interventor, “mediante acuerdo 
plenario de fecha 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Mollerussa aprobó el Plan de Ajuste del 
mecanismo de pago a proveedores de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 
4/2012, acorde al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se 

aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de 
ajuste.  
El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria general de coordinación 
autonómica y local, con fecha 30 de marzo de 2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste”.  
 

Se tiene conocimiento  que en 2019 ha habito una modificación del Plan a través del tipo de 
actualización Med3-CDGAE-2019 en que se han enviado previsions de datos hasta el ejercicio 2023 

de Magnitudes financieras y de endeudamiento. 
 
Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto Ley 
7/2012, de 9 de marzo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10, recoge que;  

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado 

Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y 
antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, 
información sobre, al menos, los siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 

incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el 
pago a proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del 
plan de ajuste. 

 

2. En el caso de que sea una Comunidad …… 
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3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes 
de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de 
los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la 

previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada. 

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas. 

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el 

Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

 

Posteriormente se modificó la fecha del envío que se amplia al último día del primer mes de cada 
trimestre. 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con la 
plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado  y 
otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera  de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, 
plataforma que estará disponible hasta las 24:00 horas del día 31 de julio de 2020. Una vez enviada 
la información, la aplicación solicitará la remisión del documento pdf explicativo del informe de 
ejecución. 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente; 

 

III. INFORME 

 

1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el 

interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del 
plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno,  y del contenido del mismo 
se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  a través de la 
plataforma telemática que habilita el propio Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han 
regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento 

de Mollerussa, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la 
información debe remitirse de manera anual antes del quince de enero de cada 

ejercicio y referida al precedente. En el primer año, se amplió el plazo de remisión al 
Ministerio hasta el 31 de enero de 2013.  

Pero si la Administración cuenta con un Plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia se habrá de remitir al citado 
Ministerio antes del día 15 del primer mes de cada trimestre, en el caso de la 

Corporación Local, información sobre los extremos indicados en el apartado siguiente. 

Posteriormente se modificó la fecha del envío que se amplia al último día del primer 
mes de cada trimestre. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#a135
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2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en  el 

artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  debe contener información 
sobre los siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando 
la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 

crédito para facilitar el pago a proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 
medidas del plan de ajuste. 

 

Es necesario matizar, que la contabilidad del segundo trimestre de 2020 no estaba cerrada 

en la fecha de envío de esta información, por lo que la información que se incluye en el 
presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática es 
la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal y que la misma definitiva no debería 
tener alteraciones sustanciales. 

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el 
siguiente  índice de contenidos: 

1.- Información de ajustes en ingresos propuestos en el plan y su aplicación. 

2.- Información de ajustes en gastos propuestos en el plan y su aplicación. 

3.- Información de avales recibidos del sector público. 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con 
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores 

5.- Información sobre la deuda comercial. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

7.-Finalización del Plan de ajuste. 

 

1.- Información de ajustes en ingresos propuestos en el plan y su ejecución: 

 

En miles de euros 
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 (*) Cuantificación respecto al año anterior 

 

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, con los datos trimestrales a suministrar 
(“Ejecución trimestral realizada, acumulada) se pretende tener conocimiento de lo que se está 
realizando en este año 2020 teniendo en cuenta el ahorro ya generado en los ejercicios anteriores. 

Por tanto, el dato introducido en el segundo trimestre del ejercicio 2020 (1) (-1.024 euros) se 
obtiene de restar el producto que se obtiene de la suma de los mayores ingresos en los trimestres, si 
es el caso, respecto del que se incluye como “Ajustes acumulados en ejercicios anteriores” (1T 0 + 
2T 0-512,00) y teniendo en cuenta que no se envió la información correspondiente al 1T que era de 
-512 euros. 

La información aportada se obtiene del Jefe de gestión tributaria. 

Respecto de (2) 0,00 euros, se obtiene de restar el incremento previsto en el ejercicio 2020 respecto 

de ejercicios anteriores, en comparación por tanto, con “Ajustes acumulados en ejercicios anteriores” 
(512,00-512,00). 

 

Medidas 1, 2, 3 y 4: 

- 2T 2020- No constan a esta intervención modificaciones en ordenanzas fiscales y demás 

ordenanzas con incidència por lo que se indica que el incremento/decremento previsto en este 

segundo trimestre es de 0 euros. 

Todo ello lleva a concluir que si se cumplieran las previsiones de final de año, se cumpliría el Dato 
del plan de ajuste respecto de los ajustes en ingresos fijado en 512 M euros (3,01%). 

 

2.- Información de ajustes en gastos propuestos en el plan y su ejecución: 

Cuadro resumen:   

En miles de euros 

Descripción medida de 

ingresos

Dato del plan de 

ajuste

Ajustes acumulados 

en ejercicios 

anteriores

1 

trimestre

2 

trimestre 

(1)

3 

trimestre
4 trimestre

Proyección anual 2020 

estimada (*) (2)

Ajustes acumulados 

hasta el presente 

ejercicio

Desviación de la 

estimación anual / 

plan de ajuste

Medida1: Subidas 

tributarias, supresión de 

exenciones y 

bonificaciones 

voluntarias.

185,00 200,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 8,10%

Medida 2: Refuerzo de la 

eficacia de la recaudación 

ejecutiva y voluntaria 

(firma de convenios de 

colaboración con Estado 

y/o CCAA).

6,00 6,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00%

Medida 3: Potenciar la 

inspección tributaria para 

descubrir hechos 

imponibles no gravados.

6,00 6,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00%

Medida 4: Correcta 

financiación de tasas y 

precios públicos

300,00 300,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00%

Medida 5: Otras medidas 

por el lado de los ingresos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

AHORRO TOTAL 

GENERADO POR LAS 

MEDIDAS relativas a 

ingresos CORRIENTES

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ahorro total generado 

por las medidas 

relativas a ingresos

497,00 512,00 0,00 -1.024,00 0,00 0,00 0,00 512,00 3,01%

Ejecución trimestral realizada (acumulada) 

(*)
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 (*) Cuantificación respecto al año anterior 

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, con los datos trimestrales a suministrar 
(“Ejecución trimestral realizada, acumulada) se pretende tener conocimiento de lo que se está 
realizando en este año 2020 en base a lo realizado en el ejercicio 2019.  

No se dispone de informe correspondiente a medidas concretas aplicadas relacionadas con el 

personal tanto del Ayuntamiento o en relación a posibles ahorros/desahorros relacionados con 

medidas adoptadas en los diversos capítulos de gastos, pero se está en fase de elaboración de un 
plan de saneamiento y de un plan económico-financiero. 

En base a lo anterior y a la información que consta en el expediente, la desviación que se obtiene 
comparando la estimación anual con el dato del Plan de ajuste es del -313,33%, es decir, no se 
cumpliría.  

No obstante, el cumplimiento/incumplimiento del plan de ajuste vendrá determinado por las 
obligaciones reconocidas acumuladas y por los derechos reconocidos totales al final del ejercicio 

2020 según los datos que se incluyeron en el plan de ajuste inicial. 

  

3.- Información de avales recibidos del sector público a 30/06/2020:  

No se han recibido avales.  

 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos 
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores a 30/06/2020: 

Se ha cumplido con la obligación de actualización de información de la CIR-Local. 

 

5.- Información sobre la deuda comercial a 30/06/2020: 

La deuda comercial a 30/06/2020, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de  
pago, procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en 1.373,41 M euros (1.373.410 
 euros), aunque el importe de la obligaciones pendientes de pago es mayor a este importe. 

Descripción medida de gastos
Dato del plan 

de ajuste

Ajustes 

acumulados 

en 

ejercicios 

anteriores

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección 

anual 2020 

estimada 

(*)

Ajustes 

acumulados 

hasta el 

presente 

ejercicio

Desviación 

de la 

estimación 

anual / 

plan de 

ajuste

Ahorro en capítulo 1 del Pto 

consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 

5, y 6)

923,00 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,00 3,03%

Ahorro en capítulo 2 del Pto 

consolidado (medidas 7, 9, 10, 

12, 13, 14 y 15 )

0,00 -2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.013,00 0,00%

Ahorro en capítulo 4 del Pto 

consolidado (medida 8)
0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00%

Ahorro en capítulo 6 del Pto 

consolidado (medida 11)
0,00 -1.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.546,00 0,00%

Ahorro en otras medidas de gasto 

(medida 16)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

    De ellas (medida 16) otras 

medidas de gasto corriente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    De ellas (medida 16) otras 

medidas de gasto no corriente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHORRO TOTAL GENERADO 

POR LAS MEDIDAS relativas a 

gastos CORRIENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahorro total generado por las 

medidas relativas a Gastos
923,00 -1.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.969,00 -313,33%

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)
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(En miles de euros) 

Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2020 

Año 

2019 

Ejercicios 

Anteriore

s 

Obligaciones 

reconocidas 

pendtes de pago 

clasificadas por 

antigüedad 

1er. 

trimestr

e 

2do. 

trimestr

e 

3er. 

trimestr

e 

4to. 

trimestr

e 

Capítulo 2 
484,47 88,20 0,00 0,00 670,23 0,03 1.242,9

3 

Capítulo 6 1,18 0,00 00,00 0,00 129,30 0,00 130,48 

Otra deuda 

comercial 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 
88,20 0,00 0,00 0,00 799,53 0,03 1.373,4

1 

 

Ante los datos que se obtienen de la contabilidad y especialmente de ejercicios anteriores se inicia 

un proceso de comprobación de las obligaciones reconocidas que realmente se encuentran 

pendientes de pago. 

L’Ajuntament de Mollerussa ha cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre 

cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones. 

6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente a 30/06/2020: 

No se han realizado operaciones con derivados y esta intervención no tiene conocimiento de la 

existencia de actos, resoluciones o sentencias de la que se pueden derivar gasto o menos ingresos 

para el Ajuntament, que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos previstos. 

7.-Finalización del Plan de ajuste: 

Este no es el último informe de seguimiento al entender que el plan no ha llegado a su término. 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2915.0&endsAt=

2942.0 

12.- MOCIONS 
 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que ha estat presentada una Moció, que és la següent: 
 
MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES PRESES I 

PRESOS POLÍTIC, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE 

L’AMNISTIA DE TOTES ELLES   

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2915.0&endsAt=2942.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2915.0&endsAt=2942.0
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Seguidament es dóna lectura a la Moció, procedint-se al seu debat i votació: 
 
12.1.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES PRESES I 

PRESOS POLÍTIC, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE 

L’AMNISTIA DE TOTES ELLES . 

 
És dóna compte al Ple de la següent Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Mollerussa: 
 
 “MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES PRESES I PRESOS 

POLÍTICS, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE L'AMNISTIA DE TOTES 
ELLES 

 
El Tribunal Suprem ha revocat l'aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a la presidenta 
Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més que forma part de la causa 
general contra l'independentisme. Malgrat que la llei estableix que és l'Audiència provincial la 
competent en relació als permisos i l’aplicació del reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal 
Suprem hi ha intervingut de forma contundent. 

 
Un nou atac a la independència judicial a l'Estat Espanyol, que també podria tenir efectes sobre la 
resta de presos i preses polítiques, perquè l’alt tribunal insisteix en considerar-se competent per 
resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és. De fet, l'Audiència de Barcelona ha acatat 
aquesta imposició del Tribunal Suprem, apartant-se dels casos i enviant-los els recursos de la 
Fiscalia presentats contra el 100.2 de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, i Joaquim Forn. 
 

En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau atorgat per les 
juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s'està fent del Dret Penal i del Dret Penitenciari 
per part deis representants del Ministeri Públic i d'un Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia 

jurisprudència, ha comportat suspendre directament el règim atorgat a les preses i presos polítics. 
 
Davant d'aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar venjança contra 
demòcrates, que estan patint la repressió d'un estat demofòbic, patriarcal, que persegueix ciutadans 

i ciutadanes que es manifesten pacíficament, representants institucionals, i que vulnera els seus 
drets fonamentals de forma insistent. Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la 
Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de 
forma successiva han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i policials 
indignes. 
 

Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de treballar, des 
de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es pugui fer sentir sense 
restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens reafirmem, novament, en 
expressar el suport a totes les persones que estan patint la repressió a casa nostra. Ens reafirmem 
en la defensa del dret a l'autodeterminació i en el nostre dret de lluitar per esdevenir un estat 
independent de l'estat espanyol. I reivindiquem l'amnistia per a totes les persones que pateixen la 
repressió, entenent que no se'ls pot atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s'ajusti a la 

democràcia i a la seva essència, la que sempre defensarem. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l'article 100.2 emesa 
pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament Carme Forcadell el passat 23 de 
juliol com de les impròpies interpretacions que esta efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa 

ais drets penitenciaris de les preses i presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau 
atorgat pels organismes competents i una greu restricció deis seus Drets i Llibertats Fonamentals. 
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SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l'amnistia per a totes elles, de 
manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, es faci efectiu el retorn 
de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat deis presos i preses polítiques. 
 
TERCER. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar el compromís 
de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves expressions, així com la 

pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política, sempre de forma pacífica. 
 
QUART. Reivindicar, una vegada més, el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en 
tractats internacionals. 

 
CINQUE. Fer arribar aquest acord a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, a L'Associació de Municipis per la Independència, ais grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència del govern espanyol.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les intervencions 
següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2942.0&endsAt=
4094.0 

 
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, un (1) vot en contra del Sr. Regidor Joan Simeón i  dos (2) abstencions 
dels Sr/Sres.  Regidors/es, Joel Bastons, Alonso Soria. 
 

13.- PRP 2020/605 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 9 de juliol 
de 2020 i el 31 d’agost de 2020, i que es corresponen als números 2020/372 al 2020/525. 
 
Decret Núm. 2020/372, 9  de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-204-2020. 

 

Decret Núm. 2020/373, 9 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIO PADRONS FISCALS, EXERCICI 2020, DE LES TAXES ESCOMBRARIES, 
CLAVEGUERAM, ENTRADES I GUALS, CEMENTIRI. 
 
Decret Núm. 2020/374, 9 de juliol de 2020.  
ASSUMPTE: APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS PER LES DESPESES EN CONCEPTE 

D’APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE JUNY. EXPEDIENT 1025-3-

2020 

Decret Núm. 2020/375, 9 de juliol de 2020.  
Assumpte: CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL EXPEDIENT AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI NETEJA DELS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA. LOT 6: ESPAIS EXTERIORS. 
 

Decret Núm. 2020/376, 9 de juliol de 2020.  

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2942.0&endsAt=4094.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=2942.0&endsAt=4094.0
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Assumpte: Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-202-2020. 
 
Decret Núm. 2020/377, 9 de juliol de 2020.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 

Decret Núm. 2020/378, 9 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESA I ORDENACIÓ DE PAGAMENT. 

Decret Núm. 2020/379, 9 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-203-2020. 

 
Resolució Núm. 2020/380, 9 de juliol de 2020.  
Assumpte: PROPOSTA NOMENAMENT ACCIDENTAL DEL SR. MANUEL CIVÍS LLOVERA, COM A 
SECRETARI I DEL SR. JESÚS LUÑO GARCIA, COM A VICESECRETARI, AMBDÓS DE L’AJUNTAMENT 
DE MOLLERUSSA. 

 
Resolució Núm. 2020/381, 10 de juliol de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: NETEJA CAMP DE TREBALL DE LA 
GENERALITAT 2020 
 
Resolució Núm. 2020/382, 10 de juliol de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ADEQUACIÓ I LEGALITZACIÓ DE 

LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL BAR DEL TEATRE DE L’AMISTAT. 
 
Resolució Núm. 2020/383, 13 de juliol de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES. 
 

Decret Núm. 2020/384, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: MODIFICACIONS CONTRACTUALS DE DEDICACIÓ MONITORES DE NATACIÓ. PERSONAL 

LABORAL INDEFINIT NO FIX. PISCINES D’ESTIU 2020.  

Decret Núm. 2020/385, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-215-2020. 
  
Decret Núm. 2020/386, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI NETEJA DELS EDIFICIS I 
ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. LOT 6: EQUIPAMENTS VARIS. LAVABOS 
MERCAT SETMANAL. 

 
Decret Núm. 2020/387, 14 de juliol de 2020.  

Assumpte: CONTRACTACIÓ PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A BRIGADES D’OBRES I SERVEIS. 

ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS D’ATENCIÓ EXTERNA. 
 
Decret Núm. 2020/388, 14 de juliol de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-214-2020. 
  

Decret Núm. 2020/389, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ FACTURA I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

Decret Núm. 2020/390, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-218-2020. 
 
Decret Núm. 2020/391, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-212-2020. 
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Decret Núm. 2020/392, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

Decret Núm. 2020/393, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-213-2020. 
 

Decret Núm. 2020/394, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-211-2020. 
 

Decret Núm. 2020/395, 14 de juliol de 2020. 
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-207-2020. 
 
Decret Núm. 2020/396, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: CONTRACTACIÓ PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A BRIGADES D’OBRES I SERVEIS. 

ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS D’ATENCIÓ EXTERNA. 

Decret Núm. 2020/397, 14 de juliol de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD CONCESSIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS AL SR. MANUEL CIVÍS 
LLOVERA, PER A OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.   
 
Decret Núm. 2020/398, 15 de juliol de 2020.  
Assumpte: PAGAMENT DE LES INDEMNITZACIONS PROCEDENTS PER RAÓ DE L’OCUPACIÓ DIRECTA 
DELS TERRENYS SITUATS AL SECTOR SUBD-15 “PARTIDA DEL CODÍS 1”, DESTINATS A LA 

CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EDUCATIU D’ENSENYANÇA SECUNDÀRIA PER PART DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 

Decret Núm. 2020/399, 15 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-209-2020. 
 

Decret Núm. 2020/400, 15 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2020/401, 15 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE FACTURES  I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Resolució Núm. 2020/402, 16 de juliol de 2020.  

Assumpte: SOL·LICITUD INFORMACIÓ PÚBLICA. 

 
Decret Núm. 2020/403, 17 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-223-2020. 
 
Decret Núm. 2020/404, 17 de juliol de 2020.  
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN MATÈRIA 

D’ARRANJAMENT DE CAMINS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. 

 
Decret Núm. 2020/405, 17 de juliol de 2020.  

Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT 

A LES DESPESES DERIVADES DE LA CAMPANYA AGRÀRIA 2020. 
 
Decret Núm. 2020/406, 17 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-222-2020. 
 

Decret Núm. 2020/407, 17 de juliol de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-208-2020. 
 
Decret Núm. 2020/408, 17 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-201-2020. 
 
Decret Núm. 2020/409, 17 de juliol de 2020.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-8-2020. 

 
Decret Núm. 2020/410, 17 de juliol de 2020.  

Assumpte : APROVACIÓ FACTURES I ORDENAR EL PAGAMENT. 

 
Decret Núm. 2020/411, 17 de juliol de 2020.  
Assumpte : APROVACIÓ DE FACTURES I ORDENAR EL PAGAMENT.  
 
Decret Núm. 2020/412, 17 de juliol de 2020.  

Assumpte : APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENT.  
 
Decret Núm. 2020/413, 20 de juliol de 2020.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-4-2020 
 
Decret Núm. 2020/414, 20 de juliol de 2020.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ PERMÍS DE NAIXEMENT SR. FIGUEREDO PARISÉ, René. [PERIODES 4 a 

6]. 
 

Decret Núm. 2020/415, 20 de juliol de 2020.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-4-2020 
 

Resolució Núm. 2020/416, 20 de juliol de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: DESINSECTACIÓ DE MOSQUITS AL 

PARC DE LA SERRA DE MOLLERUSSA.  
 
Resolució Núm. 2020/417, 20 de juliol de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE CONCERT DE LA COBLA REUS JOVE, QUE 
ACTUARÀ DINS EL CICLE NITS D’ESTIU EL PROPER 24 DE JULIOL. 
 

Resolució Núm. 2020/418, 21 de juliol de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA “JUMANJI: 
SIGUIENTE NIVEL” A CÀRREC DE L’EMPRESA CIRCUIT URGELLENC S.A. 
 
Decret Núm. 2020/419, 21 de juliol de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’ IMPRESSIÓ TRÍPTICS CONCURS VESTITS DE 
PAPER. 

 
Decret Núm. 2020/420, 21 de juliol de 2020.  
Assumpte: AL·LEGACIONS A L’ACORD DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES 

SUBVENCIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020-2024. 
 
Decret Núm. 2020/421, 21 de juliol de 2020.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

Decret Núm. 2020/422, 22 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-227-2020. 
 
Decret Núm. 2020/423, 22 de juliol de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PAVELLÓ 125è ANIVERSARI 
PER TOTS ELS DIVENDRES DE 24 DE JULIOL A 25 DE SETEMBRE DE 2020. EXPEDIENT 1599-146-
2020. 
 
Decret Núm. 2020/424, 22 de juliol de 2020.  
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE 

LA CULTURA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LLEIDA PER A L’ANY 2020. 
  
Decret Núm. 2020/425, 22 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-230-2020. 

Decret Núm. 2020/426, 22 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-229-2020. 

 

Resolució Núm. 2020/427, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: PROPOSTA NOMENAMENT ACCIDENTAL DEL SR. JESÚS LUÑO GARCIA, COM A 
VICESECRETARI, DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.  
 
Decret Núm. 2020/428, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: DECRET D’INICI DE L’EXPEDIENT DE RUÏNA TÈCNICA I ECONÒMICA DEL BLOC D  DEL 

GRUP SANT ISIDORI. 

Decret Núm. 2020/429, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESA I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 
Decret Núm. 2020/430, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESA I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 
Decret Núm. 2020/431, 23 de juliol de 2020.  

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2020/432, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A L’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A LA INSTAL·LACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA RÀPIDA PER AL VEHICLE 
ELÈCTRIC EN EL MARC DEL PLA D'ACCIÓ PER AL DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE 
RECÀRREGA PER ALS VEHICLES ELÈCTRICS A CATALUNYA (PIRVEC 2016-2019). 

 
Decret Núm. 2020/433, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: DECRET D’INICI DE L’EXPEDIENT DE RUÏNA TÈCNICA I ECONÒMICA DEL BLOC B DEL 
GRUP SANT ISIDORI 

 
Decret Núm. 2020/434, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD LLIBRERIA SARRI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR UNA 

PARADA DE VENDA DE LLIBRES DAVANT DEL SEU ESTABLIMENT A LA PL. MAJOR NÚM. 24, DURANT 

LA DIADA DE SANT JORDI 2020.  
 
Decret Núm. 2020/435, 23 de juliol de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD LLIBRERIA DALMASES SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER POSAR 
DUES PARADES DE VENDA DE LLIBRES AL C/JACINT VERDAGUER NÚM. 5 I 6, DURANT LA DIADA DE 

SANT JORDI 2020.  
 
Decret Núm. 2020/436, 23 de juliol de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: SOL·LICITUD FARMÀCIA TORRES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER FER ÚS DE LA 
VIA PÚBLICA DAVANT DEL SEU ESTABLIMENT A L’AVINGUDA DEL CANAL NÚM. 9, EL DIA 24 DE 
JULIOL DE 2020  

 
Decret Núm. 2020/437, 24 de juliol de 2020.  
Assumpte: RENUNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SRA. SERRANO MEMBRADO, SARA, A LA RELACIO 

LABORAL AMB L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 

Decret Núm. 2020/438, 27 de juliol de 2020.  
Assumpte: PROPOSTA NOMENAMENT DE LA SRA. ISABEL ANAYA QUIRÓS COM A INTERVENTORA 

ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.   
 
Decret Núm. 2020/439, 27 de juliol de 2020.  

Assumpte: DESIGNACIÓ DEL SR. XAVIER ESTÉVEZ TENIENTE, VOCAL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
COM A TÈCNIC ESPECIALITZAT EN LA MATÈRIA DE TRESORERIA. 

 
Decret Núm. 2020/440, 28 de juliol de 2020.  
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A FER FRONT 
A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL 
CURS 2018-2019  

 
Decret Núm. 2020/441, 28 de juliol de 2020.  
Assumpte: DECRET NOMINA JULIOL 2020.  
 
Decret Núm. 2020/442, 29 de juliol de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-234-2020. 

 
Decret Núm. 2020/443, 30 de juliol de 2020.  

Assumpte: SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ PÚBLICA. 
 
Resolució Núm. 2020/444, 3 d’agost de 2020.  
Assumpte: 1431-77-2020 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:  
MATERIAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL PER L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE REBAIX DE LES 

VORERES DEL C. FERRAN PUIG. 
 

Decret Núm. 2020/445, 4 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT RETRIBUCIÓ. ESCOLA BRESSOL “ LA QUITXALLA”. PERÍODE 

9 A 30 DE JUNY DE 2020. 

Decret Núm. 2020/446, 4 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT RETRIBUCIÓ. ESCOLA BRESSOL “ EL NIU”. PERÍODE 9 A 30 

DE JUNY DE 2020. 

Decret Núm. 2020/447, 4 d’agost de 2020.  

Assumpte: APROVACIO DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

Decret Núm. 2020/448, 4 d’agost de 2020.  

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

Decret Núm. 2020/449, 4 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT RETRIBUCIÓ. ESCOLA BRESSOL “ EL PARA-SOL”. PERÍODE 9 

A 30 DE JUNY DE 2020. 

Decret Núm. 2020/450, 4 d’agost de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-239-2020. 
 
Decret Núm. 2020/451, 4 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ FACTURES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

Decret Núm. 2020/452, 4 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT INDEMNITZACIÓ DANYS SUSPENSIÓ DE CONTRACTE COM A 

CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19. ESCOLA BRESSOL PARA-SOL. PERÍODE MAIG DE 2020. 

Decret Núm. 2020/453, 4 d’agost de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-236-2020. 
 
Decret Núm. 2020/454, 4 d’agost de 2020.  
Assumpte: PAGAMENT A JUSTIFICAR. EXP. 1659-187-2020. 

Decret Núm. 2020/455, 4 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ FACTURES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

Decret Núm. 2020/456, 4 d’agost de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-235-2020. 
 
Decret Núm. 2020/457, 5 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA SOBRE ELS 
IMMOBLES TITULARITAT DE CAIXABANK SA, FINQUES REGISTRALS 5941 I 5940, DE MOLLERUSSA. 

 
Decret Núm. 2020/458, 5 d’agost de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-242-2020. 

 
Decret Núm. 2020/459, 5 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS PER LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA A LES 
SESSIONS DELS ORGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIO QUE FORMEN PART ELS CARRECS 
ELECTES, CORRESPONENTS AL MES DE JUNY. 

 
Decret Núm. 2020/460, 5 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-250-2020. 
 
Decret Núm. 2020/461, 5 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-251-2020.  
 

Decret Núm. 2020/462, 7 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ FACTURES I ORDENAR EL PAGAMENT. 
 
Decret Núm. 2020/463, 7 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT RETRIBUCIÓ. ESCOLA BRESSOL “LA QUITXALLA”. JULIOL DEL 

2020. 
 

Decret Núm. 2020/464, 7 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT RETRIBUCIÓ. ESCOLA BRESSOL “EL PARA-SOL”. JULIOL DEL 
2020. 
 
Decret Núm. 2020/465, 7 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT RETRIBUCIÓ. ESCOLA BRESSOL “ EL NIU”. JULIOL DEL 2020. 

 
Decret Núm. 2020/466, 7 d’agost de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Resolució Núm. 2020/467, 10 d’agost de 2020.  
Assumpte: 1403-178-2020 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSTITUCIÓ DE 
COLUMNA AL CARRER ANGEL ROSELL DE MOLLERUSSA. 
 

Resolució Núm. 2020/468, 10 d’agost de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: MATERIAL PER A LA 
BRIGADA MUNICIPAL PER L’EXECUCIÓ DE TREBALLS A VARIS CARRERS DE MOLLERUSSA. 
 

Decret Núm. 2020/469, 10 d’agost de 2020.  
Assumpte: PROPOSTA NOMENAMENT DEL SR. XAVIER ESTEVEZ TENIENTE COM A TRESORER 
ACCIDENTAL. 

 
Decret Núm. 2020/470, 10 d’agost de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 
22 D’AGOST DE 2020. 
 
Decret Núm. 2020/471, 10 d’agost de 2020.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-7-2020. 

 
Decret Núm. 2020/472, 10 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.07.2020 a 31.07.2020). 
 
Decret Núm. 2020/473, 12 d’agost de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA- A.T. PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA 

AUTORITZACIÓ PER UNA PARADA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL TOTS ELS DIMECRES DEL 
MES D’AG2OST I EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2020. 

 
Decret Núm. 2020/474, 12 d’agost de 2020.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-9-2020. 
 
Decret Núm. 2020/475, 12 d’agost de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-277-2020. 
 
Decret Núm. 2020/476, 13 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-278-2020. 
 
Decret Núm. 2020/477, 13 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-275-2020. 

 
Decret Núm. 2020/478, 13 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2020/479, 13 d’agost de 2020.  

Assumpte: SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL 

DIA 31 D’AGOST DE 2020. 
 
Decret Núm. 2020/480, 13 d’agost de 2020.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2020/481, 13 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-280-2020. 

 
Decret Núm. 2020/482, 14 d’agost de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2020/172. 
 
Decret Núm. 2020/483, 14 d’agost de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD SR. DAVID MIRANDA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR 

UNA ACTUACIÓ MUSICAL EL DIA 16 DE JULIOL DE 2020. 

Decret Núm. 2020/484, 17 d’agost de 2020.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 

Decret Núm. 2020/485, 17 d’agost de 2020.  

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2020/486, 17 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ FACTURES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2020/487, 17 d’agost de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-281-2020. 
 

Decret Núm. 2020/488, 17 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT INDEMNITZACIÓ DANYS SUSPENSIÓ DE CONTRACTE COM A 

CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19. ESCOLA BRESSOL EL NIU. PERÍODE MAIG DE 2020. 

Decret Núm. 2020/489, 18 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT INDEMNITZACIÓ DANYS SUSPENSIÓ DE CONTRACTE COM A 

CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19. ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA. PERÍODE MAIG DE 2020. 

Resolució Núm. 2020/490, 19 d’agost de 2020.  

Assumpte: PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA PER A 
VEHICLES ELÈCTRICS. APROVACIÓ DEFINITIVA 

 
Decret Núm. 2020/491, 19 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-286-2020. 

 
Decret Núm. 2020/492, 19 d’agost de 2020.  
Assumpte: RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SRA. SURROCA CENARRO, MARIONA, A LA CONDICIÓ DE 
FUNCIONÀRIA INTERINA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. [TAG SERVEIS TÈCNICS RLT 128]. 

EXP 2990-9-2020. 
 

Decret Núm. 2020/493, 19 d’agost de 2020.  
Assumpte: MATRIMONI CIVIL EXPEDIENT 1238-10-2020. 
 
Decret Núm. 2020/494, 20 d’agost de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-240-2020. 
 

Decret Núm. 2020/495, 20 d’agost de 2020.  
Assumpte: CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I MOLLERUSSA COMERCIAL ASSOCIACIÓ 
DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL URBÀ I 
EL FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS COMERCIAL I DE SERVEIS. 

 

Decret Núm. 2020/496, 20 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-238-2020. 

 
Decret Núm. 2020/497, 20 d’agost de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS PER LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA A LES 
SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ QUE FORMEN PART ELS CÀRRECS 
ELECTES, CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL. 

 
Decret Núm. 2020/498, 20 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS PER LES DESPESES EN CONCEPTE 

D’APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL. EXP. 1025-4-2020. 
 
Resolució Núm. 2020/499, 21 d’agost de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: REPARACIÓ AIRES CONDICIONATS 

2ª PLANTA AJUNTAMENT.  
 
Decret Núm. 2020/500, 21 d’agost de 2020.  

Assumpte: APROVACIÓ I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS PER LES DESPESES EN CONCEPTE 
D’APORTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL. EXP. 1025-4-2020. 
 
Decret Núm. 2020/501, 24 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT INDEMNITZACIÓ DANYS SUSPENSIÓ DE CONTRACTE COM A 

CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19. ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA. PERÍODE 1 A 8 DE JUNY DE 

2020. EXPEDIENT 1754-56-2020. 

Decret Núm. 2020/502, 24 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-283-2020. 
 
Decret Núm. 2020/503, 24 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ I PAGAMENT INDEMNITZACIÓ DANYS SUSPENSIÓ DE CONTRACTE COM A 

CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19. ESCOLA BRESSOL EL NIU. PERÍODE 1 A 8 DE JUNY DE 2020. 

EXPEDIENT 1754-54-2020. 

Decret Núm. 2020/504, 24 d’agost de 2020.  

Assumpte: LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
Decret Núm. 2020/505, 24 d’agost de 2020.  
Assumpte: AUTORITZACIÓ PERMÍS DE NAIXEMENT SR. PASTÓ LLOBERA, Ricard. [PERIODE 2] 
 
Resolució Núm. 2020/506, 24 d’agost de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSTITUCIÓ I INSTAL·LACIÓ 

CENTRALETA PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE. 
 
Decret Núm. 2020/507, 26 d’agost de 2020.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

  

Decret Núm. 2020/508, 26 d’agost de 2020.  
Assumpte: APROVACIÓ FACTURES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 

Decret Núm. 2020/509, 26 d’agost de 2020.  
Assumpte : CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB DE FUTBOL JOVENTUT 
MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE 
BASE. 
 

Decret Núm. 2020/510, 26 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-290-2020. 

 

Decret Núm. 2020/511, 27 d’agost de 2020.  



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-293-2020. 
 

Decret Núm. 2020/512, 27 d’agost de 2020.  
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA ATORGADA PER FUNDACIÓN BANCARIA 

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BALCELONA, “LA CAIXA” PEL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT DE 

LES PERSONES DE MÉS DE 65 ANYS “NO ET QUEDIS A CASA”. 

 

Decret Núm. 2020/513, 27 d’agost de 2020.  
Assumpte: ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS RESERVADES A SECRETARIA GENERAL, EN FAVOR DE 

VICESECRETARIA. 
 

Decret Núm. 2020/514, 27 d’agost de 2020.  

Assumpte: CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA 
QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE A LA CIUTAT. 
 
 
Decret Núm. 2020/515, 27 d’agost de 2020.  
Assumpte: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A BIBLIOTEQUES I SALES DE LECTURA, 

ANUALITAT 2020, DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. 
 
Decret Núm. 2020/516, 27 d’agost de 2020.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 

Decret Núm. 2020/517, 28 d’agost de 2020.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 
Decret Núm. 2020/518, 30 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-287-2020. 

 
Decret Núm. 2020/519, 30 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-288-2020. 

 
Decret Núm. 2020/520, 30 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-289-2020. 

 
Decret Núm. 2020/521, 30 d’agost de 2020.  
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE LA CANDIDATA SRA. YOLANDA GARCÍA MARTÍ, COM A 
PROFESSOR/A TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ 

AL TREBALL (PTT). 2020/2023 
 

Decret Núm. 2020/522, 30 d’agost de 2020.  
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  DE L’EXPEDIENT 2334-292-2020. 

 

Resolució Núm. 2020/523, 31 d’agost de 2020.  
Assumpte: 1403-181-2020 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI DE 
DESBROSSAMENT DEL PARC DE LA SERRA. 
 

Resolució Núm. 2020/524, 31 d’agost de 2020.  
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: TALA D’ARBRE DE GRANS 
DIMENSIONS AL CARRER POMPEU FABRA DE MOLLERUSSA. 
 
Decret Núm. 2020/525, 31 d’agost de 2020.  
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    

 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4094.0&endsAt=
4103.0 
 

14.- PRECS I PREGUNTES 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4103.0&endsAt=
7718.6379557 
 

PRECS: 

 
El Sr. Simeón fa els següents precs: 
 

1. El Sr. Alcalde cregui en la separació de poders.  
2. Que els 207 dies de pagament de proveïdors a la Fira i els 147 dies de pagament de 

proveïdors de l’Ajuntament no es transformin en 365 dies. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4108.0 

 
 
El Sr. Bastons fa els següents precs: 
 

1. Es demana que es recuperi l’activitat cultural a la ciutat, fa dos setmanes mirant la 

programació del diari Segre, vam veure la programació del cinema d’altres municipis que 
están oberts, i el que demanem és que s’estableixi un pla cultural potent amb música, 
poesia, teatre, tot respectant les mesures de la Covid. 

2. Seguint la conferència de l’Alcalde, es va reconèixer que hi ha un problema d’escombraries 
que es vol solucionar posant càmeres de vigilancia. Fa un any es va acordar una pujada de 
l’ordenança d’escombraries, es recicla menys i hi ha un servei deficitari. Es proposa la solució 

de fer una campanya informativa de la recollida voluminosa, amb agents cívics. 
3. El Club de Fútbol Mollerussa va jugar un amistós amb l’Igualada, no es van confinar els 

jugadors de l’Igualada i en canvi els jugadors del Mollerussa si, es demana que s’actuï i 
defensi el Club. 

4. Que l’Av. Ermengol V es troba en un estat molt deteriorat, rajoles en mal estat, es demana 
fer una actuació per qüestions de seguretat. 

5. El carril bici de Mollerussa, és important amb la nova realitat dels patinets elèctrics de 

recuperar el carril bici i ampliar-lo, el nostre grup votaria a favor per una ciutat més 
sostenible.  

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4142.0 

 
La Sra. Carné  fa els següents precs: 
 

1. En relació als immigrants que están en situació irregular i per poder tenir l’informe 

d’arrelament social, donat que amb el tema de la Covid la formació per aconseguir els 
permisos ha quedat parada, es demana que l’Ajuntament es promoguin de nou els cursos a 
fi de poder tramitar-se posteriorment els permisos corresponents.  

2. En relació a la zona del half, darrera del Para-sol i de la Quitxalla, està en mal estat hi ha 
papers, deixalles i molt sovint la Policia hi ha d’anar per baralles, es demana es prenguin les 
mesures que facin falta.  

3. Pel que fa als terrenys urbans sense edificar hi ha gramínies i brutícia, fins i tot terrenys de 
l’Ajuntament, aquest setmana s’han tret part de gramínies però la neteja que s’està fent en 
un cop a l’any o dos, és insuficient. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4094.0&endsAt=4103.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4094.0&endsAt=4103.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4103.0&endsAt=7718.6379557
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4103.0&endsAt=7718.6379557
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4108.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4142.0
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4482.0 

 
PREGUNTES: 
 
El Sr. Simeón fa les següents preguntes: 
 

- El tema escombraries és el tema del dia, es pregunta per la neteja del lateral de la pista 
d’Atletisme, és un espai que es podria netejar amb la Brigada, tema que ja fa molt de temps 
que es demana. 

Hi ha un abocament incontrolat a la Serra i es permet que s’hi aboqui, el solar ara és de 
titularitat municipal. 
Estem a un milió de deute amb la recollida d’escombraries ? Mollerussa està en una situació 
una mica decadent (olors que es desprenen a l’estiu...). 

- El sistema de jardineria no funciona i ara hi haurà un tècnic.  Es pregunta si es vol retallar un 
20 % en totes les contractes de l’Ajuntament, però es voldria retallar aquest 20 % en la 
qualitat de vida de la gent? 

- En la xerrada que va fer l’Alcalde, es va informar de l’adquisició del local de la Caixa de 
Pensions per 270.000 euros, si ho sumem amb la compra i les obres del pis de dalt, s’hagués 
pogut fer d’una altra manera, si s’hagués creat una unitat d’equipaments. 

- Fem una defensa a favor de SOREA, perquè l’aigua és de qualitat.  A excepció d’un detall 

que s’hauria de subsanar: l’obra d’arranjament al lateral dret del Canal en direcció a Golmés, 
s’ha fet amb grava i s’hauria de tornar a esfaltar. 

- El 2011 es va proposar i rebre  1 milió de SOREA d’interès zero i tornar-ho en 20 anys i 
SOREA anava retornant del cànon 70.000 euros cada any, però ara  al 2019 només es 
retornen 570 euros. Per què és així ? 

- Fer Junta de Portaveus. 

- Les 400 cartes de reclamació de deutes no es fan per què l’Ajuntament està sense diners per 
fer l’enviament? 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4625.0 

 
El Sr. Bastons fa les següents preguntes: 

 
1. Tenim 2,6 milions d’euros del deute en factures per pagar, segons el RD aprovat al Congrés 

de Diputats,  hi ha mesures de caràcter extraordinari, en l’article 11 es permet per permetre 
pagar i cancel·lar operacions de crèdit, de quina quantitat es disposa per a poder fer 
pagaments ? 

2. Davant de Mercadona hi ha un solar que aparquen i provoquen soroll i escombraries, es 
pensa prohibir l’aparcament en la zona ? Revisada l’ordenança de seguretat vial entenc que 

no hi poden estar els camions però pensa prendre accions ? 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=5345.0 
 
 

El Sr. Montalà fa la següent pregunta: 
 

1. Fer incís en la recollida de brossa, perquè tenim un model i se’ns planteja una vigilància i nosaltres com 
hem dit en altres plens entenem que si el model és bo, no caldria, volem que s’intenti d’estudiar el model 
de porta a porta, que no costaria tan com posar càmeres. 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=5506.0 

 
Respostes Sr. Alcalde: 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4482.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=4625.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=5345.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=5506.0
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=5575.0 
 

 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i nou minuts, per Ordre del Sr. Alcalde 
es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel president, 

juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040174b0cece65016d?startAt=5575.0

