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ACTA 2020/07 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia 29 d’octubre de dos mil vint. Essent les vint-i-una  hores, des del 
servei de videoconferència LOCALRETMEET, en sessió pública i extraordinària, de primera 
convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup JxCAT-JUNTS), amb 
l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  

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

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

Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Raquel Pueyo Barberà  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 
Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 

Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 
 
Actua de Secretari, el Vice-Secretari,  Sr. Jesús Luño Garcia. 
 

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: 
 
1.- PRP 2020/787 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, PER TAL D’AGRUPAR EN UN SÒL SECTOR SUBd-9 “NEGRALS 

NORD” ELS SECTORS: SUBd-9A “ELS NEGRALS NORD I” I SUBd-9B “NEGRALS NORD II”. 
APROVACIÓ PROVISIONAL.  
 
El Sr. Pere Garrofé Cirés dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme Extraordinària en la sessió celebrada el dia 26 
d’octubre de 2020, amb el contingut següent: 
 

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2020 va aprovar inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, PER 
TAL D’AGRUPAR EN UN SÒL SECTOR SUBd-9 “NEGRALS NORD” ELS SECTORS: SUBd-9A “ELS 
NEGRALS NORD I” I SUBd-9B “NEGRALS NORD II”, en els termes i abast establerts en la 
documentació tècnica redactada 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. 
 
La fonamentació de la modificació ha quedat a bastament definida en la documentació tècnica 
aprovada inicialment, i en l’Informe Jurídic lliurat per Secretaria General en data 9 de juliol de 2020, 
així com en el propi text de l’acord adoptat pel Ple [16/07/2020].  
 
Així doncs, l’únic objecte de la modificació aprovada inicialment és el següent: 
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“... agrupar en un sòl sector SUBd 9 “Negrals Nord” els dos sectors diferents que el POUM 
vigent delimita com a SUBd 9a “Negrals Nord” i SUBd 9b “Negrals Nord” per tal de facilitar-
ne la seva tramitació.” 

 
En la documentació de la modificació s’acrediten les raons que justifiquen l’oportunitat i conveniència 
de la modificació. Així, s’exposen a bastament tant al punt 6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ADOPTADA de la memòria de la modificació, com al punt 4 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA del 
document comprensiu, amb un llistat d’arguments que aconsellen la modificació fins i tot des del 
punt de vista dels propietaris dels terrenys. 
 

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.  

 
Atenent a la legislació vigent, en l’aprovació inicial s’indica, expressament, la procedència de 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, 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. 

 
- 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. 

 
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. 145, de 29 de juliol 
de 2020, en el diari Segre de Lleida del dia 28 de juliol de 2020 i en  la web municipal 
www.mollerussa.cat. 

 

- 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 indicant que, atenent a la documentació aportada “es pot 
concloure que la proposta no es un supòsit d’avaluació ambiental estratègica simplificada dels 
previstos a la DA 8a. 6.b) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, i, per tant, es pot prosseguir la 
seva tramitació.” 

 

http://www.mollerussa.cat/
http://www.mollerussa.cat/
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- Informes sectorials: Han estat sol·licitats Informes a la Direcció General d’Infraestructures i 
Mobilitat (Carreteres) i al Departament d’Empresa i Coneixement (Direcció General d’Indústria i 
Direcció General de Comerç). La sol·licitud s’ha efectuat mitjançant el Departament de Territori i 
Sostenibilitat [Serveis Territorials a Lleida]. Els informes, tal i com ha informat aquest 
Departament, han estat sol·licitats en data 12 d’agost de 2020. Indicar al respecte que, 
conforme es disposa en l’article 85.5 del TRLU, els informes s’han d'emetre en el termini d'un 

mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. El termini màxim, però, no pot superar 
els dos mesos. 
Respecte dels informes sol·licitats, han estat emesos dins el termini màxim (2 mesos), tan sols 
el corresponent a la Direcció General de Comerç, el qual s’ha emès en sentit FAVORABLE. No 

consta que s’hagin lliurat els informes sol·licitats a la Direcció General d’Infraestructures i 
Mobilitat (Carreteres), i al Departament d’Empresa i Coneixement (Direcció General d’Indústria). 
Això, no obstant, no és una circumstància impeditiva de la tramitació de l’expedient. En aquest 

cas, és d’aplicació allò que s’estableix a l’article 80 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques i article 50.bis de de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Aquests preceptes estableixen que si l'informe hagués de ser emès per una 
Administració Pública diferent de la que tramita el procediment amb vista a expressar el punt de 
vista corresponent a les seves competències respectives, i transcorregués el termini sense que 
aquell s'hagués emès, es podran prosseguir les actuacions.  

 
- 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 han estat presentada les al·legacions següents: 
 

 Al·legació presentada pel Sr. Jaume Llombart Costa, representat per Pablo Simarro Dorado, 
(Registre d’Entrada 2020/9087, d’11 d’agost). 

Les al·legacions que han estat formulades (punts tercer i quart de l’escrit d’al·legacions), 
substancialment s’argumenten com a motius de la disconformitat amb la finalitat de la modificació 
de POUM impulsada per l’Ajuntament, l’oposició al canvi de sistema d’actuació ja que es considera 

més beneficiós el sistema d’iniciativa particular de compensació o concertació que el de cooperació. 
S’al·lega igualment que en el sistema d’iniciativa particular, són aquests els que poden decidir al 
respecte dels ritmes, pressupostos, contractes i persones que desenvoluparan els diferents 
instruments d’ordenació i urbanització exigides per la legislació sectorial. 

 
Altrament, l’al·legació presentada no inclou cap argument que sustenti la seva oposició a l’agrupació 
en un sòl sector (SUBd 9) dels dos sectors (SUBd-9a i SUBd-9b) definits al POUM vigent. 

 
Finalment, la persona al·legant exposa “Que havent per presentat aquest escrit, sigui admès i en 
llurs mèrits, és mantinguin per formulades les al·legacions incloses en aquest plec, per manifestada 
la meva oposició als acords de l’Ajuntament sobre la modificació puntual del planejament, i s’acordi 
desenvolupar els sectors SUBd-9a i SUBd-9b, del POUM de Mollerussa, de forma separada i pel 

sistema d’iniciativa particular de compensació o concertació, tal i com està previst al planejament 

urbanístic vigent”. 
 
L’escrit d’al·legacions ha estat objecte de sengles informes, Tècnic i Jurídic, en els quals es posa de 
manifest el següent: 
 
.../... en relació a l’escrit d’al·legacions que, amb número de registre 2020/9087, ha presentat pel 
Sr. Pablo Simarro Dorado, actuant en representació de Jaume Llombart Costa, [presentat dins del 

període d’exposició publica] corresponent a la modificació del POUM referida a l’encapçalament 
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d’aquest escrit, i un cop valorat el seu contingut, ha lliurat Informe en el qual es posa de manifest 
els extrems següents: 
 
1. A l’escrit d’al·legacions es sol·licita: 
 
“Que havent per presentat aquest escrit, sigui admès i en llurs mèrits, és mantinguin per formulades 

les al·legacions incloses en aquest plec, per manifestada la meva oposició als acords de l’Ajuntament 
sobre la modificació puntual del planejament, i s’acordi desenvolupar els sectors SUBd-9a i SUBd-9b, 
del POUM de Mollerussa, de forma separada i pel sistema d’iniciativa particular de compensació o 
concertació, tal i com està previst al planejament urbanístic vigent”. 

 
2. Als punts tercer i quart de l’escrit d’al·legacions, en els quals s’argumenten els motius de la 
disconformitat amb la finalitat de la modificació de POUM impulsada per l’Ajuntament, s’exposa 

l’oposició al canvi de sistema d’actuació ja que es considerada més beneficiós el sistema d’iniciativa 
particular de compensació o concertació que el de cooperació. 
S’al·lega igualment que en el sistema d’iniciativa particular, són aquests els que poden decidir al 
respecte dels ritmes, pressupostos, contractes i persones que desenvoluparan els diferents 
instruments d’ordenació i urbanització exigides per la legislació sectorial. 
 
3. Altrament, l’al·legació presentada no inclou cap argument que sustenti la seva oposició a 

l’agrupació en un sòl sector (SUBd 9) dels dos sectors (SUBd-9a i SUBd-9b) definits al POUM vigent. 
 
A aquest respecte cal recordar que l’únic objecte de la modificació aprovada inicialment és el de: 
 
“... agrupar en un sòl sector SUBd 9 “Negrals Nord” els dos sectors diferents que el POUM vigent 
delimita com a SUBd 9a “Negrals Nord” i SUBd 9b “Negrals Nord” per tal de facilitar-ne la seva 

tramitació.” 
 

En cap punt del document es fa referència al canvi de sistema d’actuació, tant és així que a la 
memòria de la modificació, i més concretament, al punt 7. ORDENACIÓ PROPOSADA on s’incorpora 
la proposta de la fitxa aplicable al desenvolupament del nou sector, a l’epígraf a) del punt 4. 
Condicions de gestió es diu: 
 

“a. El Pla parcial establirà els polígons que consideri oportuns, a fi i efecte de garantir la urbanització 
i transformació de tot el sector que s’executarà pel sistema de reparcel·lació, dins de les modalitats 
d’iniciativa privada previstes per la legislació urbanística vigent, ja sigui per compensació o per 
concertació.” 
 
En la documentació de la modificació s’acrediten les raons que justifiquen l’oportunitat i conveniència 
de la modificació. Així, s’exposen a bastament tant al punt 6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ADOPTADA de la memòria de la modificació, com al punt 4 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA del 
document comprensiu, amb un llistat d’arguments que aconsellen la modificació fins i tot des del 
punt de vista dels propietaris dels terrenys. 
 
La proposta de modificació es justifica en atenció a: 

 

- Coherència amb el model de planejament 
- Funcionalitat dels sistemes urbanístics 
- Optimització de les infraestructures a implantar 
- Simplificació de la gestió privada 
- Economia administrativa 
- Possibilitat de divisió en polígons d’actuació 
 

Concretament en allò que fa a la simplificació privada, es diu que: 
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“El desenvolupament de cada un dels sectors previstos, ambdós pel sistema de compensació 
urbanística, suposa la creació de dos juntes de compensació diferents, cada una de les quals amb els 
seus òrgans de gestió i de decisió, que haurien de redactar els respectius instruments de 
planejament (pla parcial d’ordenació), d’urbanització (projecte d’urbanització) i de gestió (projecte 
de compensació i/o reparcel·lació). 
 

Per tal de donar compliment als objectius de coherència en l’ordenació expressats als punts 
anteriors, cada un dels equips redactors (no tenen per que ser el mateix) haurien de tenir en compte 
les decisions d’ordenació i d’urbanització de l’altre, cosa que indefectiblement comportaria un 
allargament de terminis en la redacció dels documents, si més no pel que fa als plans parcials i als 

projectes d’urbanització.” 
 
Al punt 3 [INTERÉS PÚBLIC] de la memòria de la modificació, s’enumeren les raons que en aquest 

cas el justifiquen: 
 
- Coherència amb el model de planejament proposat pel POUM i que la modificació no solament no 

varia, si no que simplifica. 
- Integració i major funcionalitat dels sistemes urbanístics, evitant-ne la seva dispersió i afavorint 

el seu caràcter estructurant. 
- Optimització de les infraestructures a implantar, facilitant la seva implantació i funcionament i 

abaratint-ne la seva construcció. 
- Simplificació de la gestió privada eliminant la duplicació d’òrgans de gestió i documents tècnics. 
- Racionalització i economia dels actes administratius, escurçant tramitacions i terminis. 
 
Respecte a l’al·legació, centrada exclusivament en el canvi de sistema, entenem que difícilment es 
pot oposar a una qüestió que la proposta de modificació puntual no proposa, ja que es manté el 

sistema de gestió urbanística de reparcel·lació, dins de les modalitats d’iniciativa privada previstes 
per la legislació urbanística vigent, ja sigui per compensació o per concertació.” 

 
Les Conclusions d’ambdós Informes (Tècnic i Jurídic), són coincidents: PROCEDEIX DESESTIMAR 
L’AL·LEGACIÓ presentada atenent a les motivacions següents: 

 
- No s’argumenta, en cap cas, cap perjudici que l’agrupació dels sectors suposi pel 

particular. 
- La modificació no inclou cap canvi de sistema d’actuació respecte del que es proposa al 

planejament a modificar. 

 
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. DECLARAR la procedència de continuar la tramitació del procediment de MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, PER TAL D’AGRUPAR 
EN UN SÒL SECTOR SUBd-9 “NEGRALS NORD” ELS SECTORS: SUBd-9A “ELS NEGRALS NORD I” I 
SUBd-9B “NEGRALS NORD II”, malgrat la no emissió, dins el termini legal, dels informes sol·licitats a 

la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat (Carreteres) i al Departament d’Empresa i 
Coneixement (Direcció General d’Indústria). Aquesta continuïtat del procediment es fonamenta en 
allò que es disposa en l’article 80 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de las Administracions Públiques i article 50.bis  de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
SEGON. DESESTIMAR l’al·legació presentada pel Sr. Jaume Llombart Costa, representat per Pablo 
Simarro Dorado, (Registre d’Entrada 2020/9087, d’11 d’agost), per les motivacions exposades en els 
informes tècnic i jurídic, lliurats al respecte, següents: 
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- No s’argumenta, en cap cas, cap perjudici que l’agrupació dels sectors suposi pel particular. 
- La modificació no inclou cap canvi de sistema d’actuació respecte del que es proposa al 

planejament a modificar. 
 
TERCER. APROVAR PROVISIONALMENT la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, PER TAL D’AGRUPAR EN UN SÒL SECTOR 
SUBd-9 “NEGRALS NORD” ELS SECTORS: SUBd-9A “ELS NEGRALS NORD I” I SUBd-9B 
“NEGRALS NORD II”, 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. 
 

QUART. 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/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=25.0&endsAt=27
3.0 

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

presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

02.- PRP 2020/779 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 03, IMPOST SOBRE BÉNS 

IMMOBLES (IBI). 
 
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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 
 
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre béns immobles 
(IBI). 
 
Vistos els informes obrants en l’expedient. 

 
La modificació del tipus de gravamen proposat suposarà un increment del padró fiscal de l’IBI 
Urbana de 486.047,46 €. D’aquest import, es destinarà el 50%, 243.023,73 € a un fons social de 
reactivació econòmica consistent en una línia d’ajuts econòmics adreçats a ajuts socials per la 
ciutadania i subvencions i accions directes pels diferents sectors econòmics afectats per fer front a la 
crisi del Covid19. 

 

Igualment, es crearà una línia de subvencions que consistirà en subvencionar la quantitat equivalent 
al 30% del rebut de l’IBI a aquells propietaris d’habitatges buits (desocupats) que “aportin” aquests 
habitatges a la borsa de lloguer social. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de 
les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=25.0&endsAt=273.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=25.0&endsAt=273.0
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En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 9 (tipus impositiu i quota): 
 
“1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius  
següents: 

 
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,800 % 
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,670 % 
- Béns de característiques especials: 1,300 % 

” 
 
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, així 

com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell 
que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional es 
publicarà en un diari dels de major difusió de la província. 
 

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimi oportunes. 
 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat 
cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present 

expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de 
dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de 

l’aprovació definitiva al BOP. 
 
Tercer.- La modificació de l’ordenança fiscal aprovada començarà a regir el dia 1 de gener de 2021, 
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats, restaran vigents. 

 
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/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=273.0&endsAt=4
781.0 

 
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 Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert 

Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons, Alonso 

Soria i Joan Simeón. 
 

 
03.- PRP 2020/780 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES.- 

 
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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=273.0&endsAt=4781.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=273.0&endsAt=4781.0
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Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries. 
 
Vist l’informe jurídic. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 

 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de 
les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació. 
 

En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 6 (quota tributària): 
 
“2. Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
 
 01. Habitatges:           85,57 

 02. Llocs fixos de venda a la via pública i llocs de venda ambulant 
              en instal·lacions desmuntables:        74,21 
 03. Locals d’aparcament amb capacitat no superior a 10 vehicles:       74,21 
 04. Locals d’aparcament amb capacitat superior a 10 vehicles:   135,37 
 05. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil fins a 50 m2:    55,66 
 06. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil superior a 50 m2:   77,59 

 07. Establiments mercantils:       179,67 
 08. Bars, pubs, cafeteries, restaurants, hotels, fondes i similars:   369,44 

 09. Oficines d'entitats bancàries:       491,70 
 10. Oficines, despatxos professionals i centres oficials:    212,10 
 11. Centres d’ensenyament i escoles de conductors:    247,42 
 12. Cinemes, teatres, sales de ball:       534,97 
 13. Discoteques:         699,26 

 Tarifa reduïda: 
 14. Habitatges, quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns 
              ingressos anuals no superiors al Salari mínim  interprofessional, 
              (25% de la tarifa habitatge):         21,40 
” 
 
Segon.- Suprimir l’apartat 3 de l’article 6 (quota tributària) 

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

 

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

D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat 
cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present 
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expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de 
dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’aprovació definitiva al BOP. 
 
Quart.- La modificació de l’ordenança fiscal aprovada començarà a regir el dia 1 de gener de 2021, i 
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats, restaran vigents. 
 
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/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=4781.0&endsAt=
6979.0 

 
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, tres (3) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors, Joel Bastons, 

Alonso Soria i Joan Simeón i  cinc (5) abstencions dels Sr/Sres.  Regidors/es, Engelbert Montalà, 
Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà. 
 
 

4.- PRP 2020/788 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, PREU PÚBLIC FIRA 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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 

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

 
Vist l’acord del Consell Directiu de la Fira de sessió de data 14 de juliol de 2020. 
 
Vistos els informes obrants en l’expedient 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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

Primer.- Proposar al Ple de l’Ajuntament de Mollerussa donar una nova redacció a l’article 6 (quota 

tributària): 
 
“Els preus, expressats en euros, seran els següents: 
 
 Tarifa primera: FIRA DE SANT JOSEP 

 

- Drets d’inscripció:  175,00 
- Parcel·les 25 m2 recinte exterior:  262,00 
- m2 recinte d’automoció:     12,00 
- m2 pavellons firals:    47,90 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=4781.0&endsAt=6979.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=4781.0&endsAt=6979.0
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- m2 estand pav. firals (no inclou parcel·la):    34,90 
- ¼ pàgina publicitat catàleg oficial:    71,00 
- ½ pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  130,00 
- ½ pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  170,00 
- 1 pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  220,00 
- 1 pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  290,00 

- 1 pàgina a diverses tintes publicitat:  380,00 
- Coberta interior:  450,00 
- Contraportada catàleg oficial:  800,00 
- Cànon de muntatge:      6,95 

- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  240,00 
- Inscripció borsa interpirinenca cereals (*):   70,00 
- Taula borsa interpirinenca cereals:  425,00 

- Sopar nit de l’expositor Sant Josep:   39,00 
- Assegurança recinte exterior:   35,00 
- Assegurança pavellons firals:   64,00 
- Lloguer sales jornades (sala 1 i sala 2): 350,00 
 
 Tarifa segona: AUTOTRAC 
 

- Drets d’inscripció:    56,00 
- m2 recinte exterior:      5,70 
- m2 pavellons firals:     10,75 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  120,00 
- Assegurança recinte exterior:   30,00 
- Assegurança pavellons firals:   42,00 

 
 Tarifa tercera: AUTOTARDOR 

 
- Drets d’inscripció:    56,00 
- m2 recinte exterior:      5,70 
- m2 pavellons firals:     10,75 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  120,00 

- Assegurança recinte exterior:   30,00 
- Assegurança pavellons firals:   42,00 
 
 Tarifa quarta: EXPOCLÀSSIC 
 
- Drets d’inscripció:    35,90 
- m2 pavellons firals:      2,45 

- Cotxe per venda:    29,75 
- Moto per venda:    11,00 
- Entrada pavelló (*):      3,00 
- Assegurança pavellons firals:   43,00 
- Participació trobada motos:   16,00 

- Participació trobada motos anticipada:   13,00 

- Participació trobada motos socis club Mollerussa:   12,00 
- Dinar trobada motos:   22,00 
- Parada d’antiquaris al pavelló 125è aniversari   60,00 

 
 Tarifa cinquena: MOLLERUSSA LAN PARTY 

 
- Drets d’inscripció:    39,00 

- Drets d’inscripció per assistència virtual:   10,00 
- Drets d’inscripció per a estudiants d’informàtica, bonificació 30%:   27,30 
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- Drets d’inscripció per a col·laboradors, bonificació 50%:   19,50 
 
 Tarifa sisena: MOLLERUSSA DRONE PARTY 

 
- Drets d’inscripció pilots:    60,00 
- Drets d’inscripció pilots col·laboradors, bonificació 50%:    30,00 

- Entrada públic general:     2,50 
 

 Tarifa setena: EQUIMOLLERUSSA 
 

- Participació per unitat de cavall (*):    95,00 
- Espai exposició Equimollerussa:  120,00 
 

 
 Tarifa vuitena: GENERAL A TOTES LES FIRES 
 
- Fraccions de llum de 1.100 W monofàsica:  100,00 
- Fraccions de llum de 3.300 W trifàsica:   240,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 1100 w:    46,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 3300 w:   108,00 

- Neteja moqueta estands preu/m2:       2,45 
- Carpa de 3 x 3 (amb tarima):  345,00 
- Carpa de 3 x 4 (amb tarima):  420,00 
- Hostessa (preu per dia):  149,00 
- Hostessa (preu per hora):    22,90 
- Hostessa (mitja jornada):  100,00 

- Estand exterior prefabricat:                                                 segons pressupost 
- Lloguer sala 1/2 pavellons firals fora dates firals:                               120,00 

 
 Tarifa novena: LLOGUER MOBILIARI 
 
- m2 moqueta firal:     7,90 
- m2 tarima:    14,75 

- Cadira blanca:     12,50 
- Cadira director:   32,00 
- Butaca:    29,00 
- Moble prestatgeria:    39,00 
- Prestatge recte 1 x 0,25:    15,50 
- Prestatge inclinat 1 x 0,25:    27,50 
- Frigorífic:    69,00 

- Tamboret:    29,00 
- Taula centre:    29,00 
- Taula despatx:    59,00 
- Taula rodona:    30,90 
- Taula 2 x 0,80:   24,00 

- Taulell de 0,5 x 0,5:    55,00 

- Taulell de 1 x 0,5:    69,00 
- Taulell de 1,5 x 0,5:  105,00 
- Taulell de 2 x 0,5:  140,00 
- Taulell vitrina 1 x 0,5:  125,00 
- Vitrina de 1 x 0,5:  135,00 
- Vitrina de 1 x 1:  192,00 
- Focus pinça 100 w:    50,00 

- Focus quars 300 w:    50,00 
- Endoll:    33,00 
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- Magatzem 1 x 1:    98,00 
- Magatzem 2 x 1:  155,00 
- Magatzem 2 x 2:  225,00 
- Magatzem 3 x 1:  255,00 
- Magatzem 3 x 2:   315,00 
- Metre lineal de paret:    22,00 

- Taules aeroport:   42,00 
 
 Tarifa desena: MERCAT D’ANTIQUARIS I BROCANTERS 
 

- Drets d’inscripció:     3,00 
 
 

(*) IVA inclòs 
 
A tots aquests preus cal afegir, si és el cas, l’IVA vigent.” 
 
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, així 
com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell 

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

previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimi oportunes. 

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

l’aprovació definitiva al BOP. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=6979.0&endsAt=
8238.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per deu (10) 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 i Joan Simeón i  set (7) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, 

Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons 
i Alonso Soria. 
 

 

5.- PRP 2020/789 CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT 

DE 700.000,00 € AMB L’ENTITAT BANC DE SABADELL 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=6979.0&endsAt=8238.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=6979.0&endsAt=8238.0
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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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 
  
Atès que el límit, fixat a l’article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), en el 30% dels recursos corrents liquidats establert per les operacions de crèdit a curt 

termini, es xifra en relació a l'últim exercici liquidat (2019) en 3.860.406,17 €. 
 
Atès que en data 30 d’octubre de 2020 té venciment una operació de crèdit a curt termini per import 
de 700.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària Banc de Sabadell i que no serà possible la seva 

cancel·lació per manca de tresoreria. 
 
Atès que el total d'operacions de tresoreria vigents en aquesta Corporació importa la quantitat de 

2.900.000,00 € segons el següent detall: 
 
ENTITAT                                                          IMPORT       
 
CaixaBank 
Venciment: 21-07-2021    1.500.000,00 
 

Banc Sabadell 
Venciment: 30-10-2020           700.000,00 
 
Banc Santander 
Venciment: 30-11-2020           700.000,00 
         ---------------- 

                            TOTAL:     2.900.000,00 
 

Vista la oferta presentada per Banc de Sabadell. 
 
Vistos els articles 51 i 52 del TRLRHL. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 

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

 
- Crèdit màxim:       700.000,00 € 
- Venciment:        3 mesos  
- Tipus d’interès:                   Fix 0,26% 
- Comissió obertura:                   0% 

- Comissió no disponibilitat:         0,10% anual 

- Intervenció de l’operació:          Secretari de l’Ajuntament 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de 
Mollerussa formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els 
documents necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos menester. 
 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde, a la Interventora i a la Tresorera per disposar conjuntament dels fons 

de l’Ajuntament. 
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Cinquè.- Notificar la formalització d’aquesta operació financera davant la Direcció General de Política 
Financera mitjançant la tramesa de la documentació establerta en la normativa vigent. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=8238.0&endsAt=
9070.0 
 

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, dos (2) vots en contra dels Sr/Sres.  Regidors/es, Joel Bastons i Alonso 
Soria i una (1) abstenció del Sr/Sra.  Regidor/a Joan Simeón 
 
6.- PRP 2020/790 CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, FIRA DE 

MOLLERUSSA, PER IMPORT DE 195.000,00 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK. 

 

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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 
 
Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front als 
pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal funcionament del 
Patronat de Fires de Mollerussa, és necessari la formalització d’una operació de crèdit a curt termini. 
 

Atès que en data 5 de novembre de 2020 té venciment una operació de crèdit a curt termini per 
import de 195.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària CaixaBank i que no serà possible la seva 
cancel·lació per manca de tresoreria. 
 
Examinat l’expedient incoat per a la contractació d’una operació de crèdit a curt termini i trobat 
conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

(TRLRHL). 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vista la millor de les ofertes de condicions financeres presentada. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per import de 195.000,00 €. 
 
Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà en les  condicions següents: 
 

- Entitat:         CAIXABANK 
- Import:         195.000,00 € 

- Venciment:         1 any  
- Tipus d’interès:                                Euríbor 3 mesos + 0,78% 
- Comissió obertura:                           0% 
- Comissió no disponibilitat:                 0,10 % anual 
- Intervenció de l’operació:                  davant notari 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu President, 
Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació del Patronat de Fires de Mollerussa formalitzi el 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=8238.0&endsAt=9070.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=8238.0&endsAt=9070.0
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corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els documents necessaris per 
l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos menester. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=9070.0&endsAt=
10353.0 

 
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, dos (2) vots en contra dels Sr/Sres.  Regidors/es, Joel Bastons i Alonso 
Soria i una (1) abstenció del Sr/Sra.  Regidor/a Joan Simeón 
 
 
7.- PRP 2020/791 CANVI DESTINACIÓ AMORTITZACIÓ PARCIAL OPERACIONS DE CRÈDIT 

A LLARG TERMINI, FINANÇAMENT PLA DE BARRIS, AMB LES ENTITATS BBVA I CAIXABANK 

 

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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 
 
ANTECEDENTS: 
 
L’Ajuntament de Mollerussa va sol·licitar i obtenir la seva inclusió en el Pla de Barris (PdB) amb 

una quantia total de 8.954.690,93 €, d’aquesta quantia la Generalitat de Catalunya aportaria el 

50%. 

 

Pel finançament de les obres inicialment previstes, el Ple de la Corporació en data 01-12-2016 

va aprovar un pla plurianual d’inversions 2017-2018. A la part expositiva de l’acord es fa 

expressa menció a que “en el moment en que es rebi l’aportació de la Generalitat, sigui parcial 

o total, es destinarà íntegrament a l’amortització de l’operació de crèdit”. 

 

Amb data 28-04-2017 el Ple de la Corporació va aprovar la formalització d’una operació de 

crèdit a llarg termini per import de 2.000.000,00 € amb l’entitat BBVA i venciment 31-05-2027. 

 

Amb data 01-02-2018, l’Ajuntament va aprovar la formalització d’una operació de crèdit a llarg 

termini per import de 2.0000.000,00 € amb l’entitat CaixaBank i venciment a 31-03-2028. 

 

En data 06-05-2020 s’han rebut 442.742,47 € de subvenció PdB dels quals 296.709,14 € 

originàriament s’havien de destinar a amortització anticipada. 

 

Seguint el criteri de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 

Generalitat de Catalunya, s’ha considerat més oportú sol·licitar a les entitats bancàries citades 

un “canvi de destinació”, és a dir, un canvi de finançament d’amortització de préstec per 

subvenció. 

 

Amb aquesta finalitat es va sol·licitar a les entitats BBVA i CaixaBank l’autorització per a fer 

aquest “canvi de destinació”. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=9070.0&endsAt=10353.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=9070.0&endsAt=10353.0
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L’entitat BBVA va donar el seu vist i plau amb data 01-10-2020. 

 

L’entitat CaixaBank va donar el seu vist i plau amb data 07-10-2020. 

 

Les dos entitats limiten l’acceptació a la quantia total de 296.709,14 €, mantenint les condicions 

contractuals i quadre d’amortització. 

 

El Ple de la Corporació en sessió de data 16-07-2020 va aprovar la modificació de crèdit 

06/2020, suplement de crèdits, que inclou entre altres la següent modificació: 

 

Suplement de crèdits: 

13-0110-9130002 BBVA-60100910 – Pla de Barris  148.354,57 

13-0110-9130006 CAIXABANK 31581540103 – PdB  148.354,57 

 

Finançament: 

75082    GENCAT – PLA DE BARRIS   296.709,14 

 

Vist l’informe d’ Intervenció. 

 

En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.-  Aprovar el canvi de destinació de 296.709,14 € en el sentit d’un canvi de finançament 

d’amortització de préstec per subvenció. 

 

Segon.- Deixar sense efecte la part de la modificació de crèdits 6/2020 finançada amb la partida 

75082 per import de 296.709,14 €. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les entitats bancàries BBVA i CaixaBank als efectes oportuns. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor pel 

seu coneixement i efectes oportuns. 

 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 

 

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 

respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=10353.0&endsAt
=11635.0 

 

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, set (7) vots en contra dels Sr/Sres. Regidors/es, Engelbert 
Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons i Alonso 
Soria i una (1) abstenció del Sr/Sra.  Regidor/a Joan Simeón 
 
 

8.- PRP 2020/804 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2020 CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=10353.0&endsAt=11635.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=10353.0&endsAt=11635.0
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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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 
 

Atès que els crèdits extraordinaris es regulen al RD Legislatiu 2/2001, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/90, de 20 
d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos. 
 
Atès que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90, aquestes modificacions són la modificació del 

pressupost de despeses, mitjançant les quals, s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa 
específica i determinada que no pot demorar-se fins l’exercici següent i per al que no existeix crèdit 

pressupostari. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els mitjans o 
recursos que han de finançar el suplement de crèdit són el romanent líquid de tresoreria, nous o 
major ingressos efectivament recaptats que els previstos al Pressupost o l’anul·lació o baixa de 
crèdits d’altres partides dels pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin 

reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
Els nous ingressos, per import de 6.000,00 euros, venen generats per la resta de donació rebuda el 
21 de juliol de 2020 mitjançant un ingrés al compte bancari del que n’és titular l’Ajuntament de 
Mollerussa per part de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa” per 
import total de 12.500,00 euros per l’acció social “No et quedis a casa”: Programa d’acompanyament 
de les persones de més de 65 anys.  

 
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa ha d’atendre diferents despeses, de caràcter específic i 

determinat, que no es poden demorar per a exercicis posteriors com són: 
 
 

- La despesa derivada de l’habilitació d’una sala d’informàtica per a fer formacions al Casal 
Municipal de la Gent Gran. 

 
- Augmentar l’aportació al Patronat de Fires de Mollerussa. 

 
- S’ha realitzat la despesa corresponent a una càmera de videovigilància per a la gossera 

municipal. 
 

- Cal la substitució de la bomba de recirculació de la caldera de l’edifici de la biblioteca. 
 

- Es proposa l’obra d’adequació d’espais al centre cívic de l’oficina jove del Pla d’Urgell per 
import total de 71.037,76 euros per les anualitats 2020-2021 amb el següent detall: 
 

Exercici 2020 : 36.037,76 euros 

Exercici 2021 : 35.000,00 euros 
 
 

Atès l’article 37 del RD 500/90, segons el qual, aquests expedients han de ser incoats per ordre de 
l’alcalde. 

 
Atesa la base 8a. d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Vist la memòria-proposta del regidor de finances. 
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Vist l’Informe d’Intervenció núm. 196 de data 26 d’octubre de 2020. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdit 10/2020 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Mollerussa sota la modalitat de crèdit extraordinari, amb la conseqüent modificació de l’annex 

d’inversions. 
 

 
  

 
 

NOUS INGRESSOS 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

77002 OBRA SOCIAL LA CAIXA 6.000,00 

TOTAL 6.000,00 
 
Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 del 
TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas, presentar reclamacions davant 
el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin 

presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat definitivament 

 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=11635.0&endsAt
=12554.0 
 

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 

APLICACIÓ IMPORT

02 9200 4100000 40.000,00

03 1300 6260001 1.026,03

03 3371 6230000 6.000,00

11 3321 6230005 3.612,91

11 3370 6220014 36.037,76

86.676,70

BOMBA CIRCULADORA BIBLIOTECA

AMPLIACIÓ OFICINA JOVE

DESCRIPCIÓ

TOTAL

VIDEOVIGILÀNCIA

SALA INFORMÀTICA CASAL AVIS

PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA

APLICACIÓ IMPORT

11 3340 2260904 4.638,94

11 3380 2260909 36.037,76

13 0110 3100000 15.000,00

13 9290 5000000 25.000,00

80.676,70TOTAL

INTERESSOS CURT TERMINI F.S.P.

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

FINANÇAMENT:

BAIXES

DESCRIPCIÓ

PREMIS LITERARIS

FESTES POPULARS

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=11635.0&endsAt=12554.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=11635.0&endsAt=12554.0
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Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan 
Ramon Domingo i Raquel Pueyo, set (7) vots en contra dels Sr/Sres. Regidors/es, Engelbert 
Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons i Alonso 
Soria i una (1) abstenció del Sr/Sra.  Regidor/a Joan Simeón 
 

9.- PRP 2020/783 MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA 

CIUTADANA A L’AJUNTAMENT 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 26 d’octubre de 
2020, amb el contingut següent: 
 
Atesa la necessitat de modificar l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament 

de Mollerussa a instància de l’Alcaldia. 
 
Atès que el Ple del 27 de setembre de 2018 va aprovar inicialment l’esmentada ordenança i que va 
ser publicada íntegrament al BOP núm. 47 del dia 7 de març de 2019. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de 
les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació. 

 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’article 32.2 en els termes següents: 
 
“2. L’Ajuntament de Mollerussa elaborarà un cens de parcel·les buides per identificar totes les 

parcel·les de la ciutat per la seva neteja i conservació. Un cop elaborat aquest cens es comunicarà a 
la propietat que l’Ajuntament procedirà al manteniment de les parcel·les 2 cops l’any aprovant el 
preu del servei a repercutir a la propietat per a la realització dels treballs necessaris. En el cas que la 
propietat no vulgui aquesta prestació d’aquest servei ho haurà de comunicar a l’Ajuntament i en el 
cas de desobediència a l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament 
podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries 
i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.” 

 
Segon. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província de Lleida, per 
un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, 
al·legacions. 
 

Tercer. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran 
objecte de publicació al BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del reglament, que entrarà 

en vigor conforme allò previst a l’article 66.1 del ROAS i la seva vigència es mantindrà entretant no 
s’acordi la seva modificació o derogació expresses. Igualment es publicarà al DOGC un anunci amb la 
referència del BOP en el qual s’hagi publicat íntegrament el text aprovat i es notificarà a 

l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos a l’article 65.3 del 
ROAS. 
 
Quart. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=12554.0&endsAt
=13340.746289 

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

 
 

I sense altres assumpte a tractar, essent les 0 hores i quaranta-dos minuts del dia 30 d’octubre de 

2020, 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 Vicesecretari, que en dóno fe. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081750822dc017550ab87c00049?startAt=12554.0&endsAt=13340.746289
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