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ACTA 2015/09 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-nou d’octubre de dos mil quinze. Essent les vint-i-una 
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona 
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra. Dolors Bargalló Vidal   (Grup CiU) 
Sra.  Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sr. Xavier Roure Greoles   (Grup CiU) 
Sra.  Mònica Segues Llombart  (Grup CiU) 
Sr. Joan Ramon Domingo Colla  (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró   (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (Grup CIU) 
Sra.  Griselda Soteras Bergadà   (Grup CiU). 
Sr.  Engelbert Montalà Pla   (Grup ERC) 
Sra. Montse Garcia Miralles   (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà   (Grup ERC) 
Sra. Teresa Ginestà Riera   (Grup Socialista) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup Socialista) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 
Actua com a Secretari Acctal el Sr. Jesús Luño i Garía [Interventor de Fons] per absència del 
titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
 
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.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL A LA SERRA. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Dolors Bargalló dona compte al Ple de la proposta 
de Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“En data 26.02.2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament 
el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En la data 29.06.2009 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. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i oportunitat de la modificació 
puntual del POUM vigent, la qual té per objecte el desenvolupament del Parc de la Serra amb 
l’ordenació de les activitats existents i facilitant la ubicació de nous usos que complementen 
el caire educatiu i esportiu de l’àmbit, mantenint l’espai com a un reserva natural del 
municipi.  
 
El POUM vigent delimita un àmbit de Pla Director per tal d’ordenar i regular aquesta zona, 
determinant una ordenació orientativa de sòl destinat a equipament i a Parc territorial en el 
que s’estableix que, entretant no es desenvolupi aquest darrer, no es podrà edificar en 
aquest tipus de sòl. En conseqüència i, per tal de possibilitar la ubicació de nous usos i 
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equipaments en aquest àmbit, la modificació proposa un canvi de classificació d’aquest sòl 
com a sistema d’equipaments generals en sòl no urbanitzable, i la definició de la figura del 
Pla especial per al seu desenvolupament. Així mateix, s’estableix que el sòl classificat com a 
equipament tindrà la consideració de sistema urbanístic general o local de caràcter vinculant, 
possibilitant la construcció dels equipaments d’interès públic que es considerin necessaris. 
 
L’abast de la modificació plantejada es troba definida en la documentació tècnica redactada 
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals 
de l’Ajuntament de Mollerussa.  
 
En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés 
documentació que consta en l’expedient, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS:   
 
Primer. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL AL 
PARC DE LA SERRA, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica redactada 
pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, d’acord amb allò disposat als 
articles 85.1 i 96 del TRLU, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com els articles 
117 i 107 i següents del RLU. 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’art. 85 
apartats 5 i 7 del TRLU i a l’art. 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i a l’òrgan ambiental competent 
per a què realitzi la decisió prèvia d’avaluació ambiental. 
 
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert 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. 
 
Cinquè. 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 la proposta, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà  del grup municipal ERC-AM manifesta que seguiran en la 
línia que porta el grup en tot el tema que suposa la relació amb la ubicació -que no en la 
construcció- de la pista d’atletisme. Per tant el seu vot serà desfavorable ja que entenen que 
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la ubicació no és l’adequada. Afirmen ser conseqüents amb el que han anat dient en els 
últims mesos. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que se segueix amb el tràmit de la modificació urbanística 
per tal d’implantar l’ús de la pista de l’atletisme. Des d’Urbanisme recomanen que es 
modifiqui el Pla especial, no que es desenvolupi, sinó que s’identifiqui i es modifiqui el pla 
perquè contempli aquest àmbit com a futur pla especial i en el nomenclàtor d’ aquestes 
modificacions. 
 
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, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras 
Teresa Ginesta i Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) vots en contra, dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà. 
  
02.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 05/2015 PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació.   
 
Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de crèdits núm. 5/2015, per una quantia total de 38.426,64 
amb el següent resum: 
 
DESPESES 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  38.426,64 
 
PARTIDA        CONCEPTE                                                     IMPORT  
9200.2279904  FEMEL 37.404,44 
9200.1600800  ASSISTÈNCIA MÈDIC - FARMACÉUTICA 162,00 
9200.6260001  EQUIPS PER TRACTAMENT D’INFORMACIÓ  860,20 
                                                                 TOTAL. . . . . . . . .  38.426,64 
 
TOTAL DESPESES MODIFICACIÓ DE CRÈDIT    38.426,64 
 
FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS 162,00  
 
PARTIDA        CONCEPTE                                                                  
IMPORT  
9200.1600000  SEGURETAT SOCIAL  162,00 
                                                                 TOTAL. . . . . . . . . .  162,00 
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MAJORS INGRESSOS   38.264,64  
 
PARTIDA        CONCEPTE                                               IMPORT  
34901 M2  RECINTE EXTERIOR  37.404,44 
34914 M2  PAVELLONS FIRALS EXPOCLASSIC  460,20 
                                                       TOTAL. . . . . . . . . .  38.264,64 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT              38.426,64 
 
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 la proposta, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà  del grup municipal ERC-AM afirma que el seu grup valora 
molt positivament la reunió del Patronat i que se’ls expliqués i s’admetessin els errors pel 
que fa a la Fira Events. Valoren molt positivament que els diguessin que una cosa com 
aquesta no tornaria a passar i per això el grup ERC-AM va atorgar la confiança en la votació 
al director de la Fira, Sr. Poldo Segarra. Volen demanar al president de la Fira que, com a 
portador de la cartera de Promoció Econòmica, vetlli una mica per aquesta finalitat ja que la 
Fira és un aparador. Li demanen iniciativa, lideratge i compromís dia a dia en tot el que és la 
Fira. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, segueix amb el punt de l’ordre del dia que és la modificació de 
crèdits núm. 5 del Patronat. Aquesta modificació és de 38.000€ i gran part d’aquest import 
sorgeix de l’acord amb FEMEL. L’alcalde, atès el compromís adquirit en la Comissió 
Informativa, incorporarà aquesta modificació al pressupost inicial de 2016. També comenta 
que els Consells Directius són per això, per parlar, per explicar, per identificar les coses 
positives, les coses que s’han de millorar. Amb aquesta voluntat es convoquen i amb aquesta 
voluntat ho seguiran fent. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
03.- SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ, EN 10 ANYS, DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE 
L’ESTAT, LIQUIDACIÓ DEFINITIVA EXERCICI 2013. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“El Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de 
les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, en la seva disposició 
addicional desena estableix que el reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de les 
entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a 
l’exercici 2013 podrà fraccionar-se per un període de 10 anys. 
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La aplicació d’aquest fraccionament requereix presentació de la sol·licitud per les entitats 
locals, que haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació Local i es remetrà per 
l’Interventor al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb 
firma electrònica amb anterioritat a l’1 de novembre de 2015. 
 
La liquidació definitiva, exercici 2013, de la participació en tributs de l’Estat és la següent: 
 
Participació total: 2.633.281,69 
Entregues acompte: 2.725.458,60 
 ----------------- 
Total a reintegrar:   - 92.176,91 
 
L’aplicació efectiva d’aquesta ampliació s’iniciarà amb l’entrega a compte de la participació 
en tributs de l’Estat del mes de gener de 2016, essent a partir de llavors els reintegraments 
mensuals aplicables els que resultin de dividir l’import a reintegrar 120 mensualitats. Amb 
això, la finalització prevista pel fraccionament de la devolució del PIE, exercicis 2013, és amb 
el reintegrament del desembre de 2025. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa compleix amb tots els requisits establerts a l’apartat 3 de la 
citada disposició desena del RDL 17/2014:  
 
- Haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants de la 

corporació local corresponent a 2014. 
 
- Previsió de complir a 31 de desembre de 2015 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

i amb el límit de deute públic establert als articles 51 i 53 TRLRHL (110 %). 
 
- Període mitjà de pagament no supera en més de 30 dies el termini màxim establert en la 

normativa de morositat d’acord amb el període mig de pagament a proveïdors. 
 
L’import de la mensualitat resultant de l’aplicació del RDL 17/2014 és de 768,14 €. 
 
Vist l’informe de l’Interventor i en base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la sol·licitud de devolució en 10 anys (120 mensualitats) de la liquidació de 
la participació en tributs de l’Estat, exercici 2013. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al departament d’Intervenció perquè aquesta sol·licitud 
es presenti mitjançant medi telemàtic (plataforma MINHAP) i amb la firma electrònica de 
l’Interventor abans del dia 1 de novembre de 2015.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
04.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
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“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles. 

 
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 al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 8 (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: 0,7208 % 
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,6700 % 
- Béns de característiques especials: 1,3000 %  

 
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 la proposta, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Municipal Popular, manifesta que el seu vot serà en 
contra de modificar el coeficient del 0,68 al 0,72 perquè està convençut que ara no és el 
moment, tot considerant que l’IBI de Mollerussa té un valor cadastral alt, i també el moment 
precari de moltes famílies. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Municipal Socialista, manifesta que en aquest 
expedient hi ha tres variables que alteren la norma de l’Impost de Béns Immobles. Per una 
part, hi ha un major ingrés provinent dels 400 casos, aproximadament, detectats per part de 
la revisió del cadastre com es va explicar als mitjans de comunicació, de noves 
construccions, que no estaven declarades per tant això representa per l’Ajuntament un 
muntant de 130.000€. La segona variable és que hi ha dues partides a la baixa. Una 
provinent de la revisió a la baixa dels valors de les finques que amb l’aprovació del POUM es 
van considerar com a urbanitzables i per tant era una reivindicació, una realitat justa, de 
tornar-les a passar a rústiques perquè la situació ha canviat i no tenia raó de ser aquesta 
valoració. Durant uns anys hi ha hagut majors ingressos provinents d’aquesta qualificació i 
ara doncs, n’hi ha menys. I la tercera és aquest plus que va aplicar l’Estat que se suposa que 
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era per la situació de crisi que tots els Ajuntaments patien. Representava cada any un major 
ingrés en l’IBI, però en aquest moment l’Estat deixa d’aplicar-lo perquè considera que els 
ajuntaments han superat en part la situació precària, cosa que representa una pèrdua de 
185.000€. La Sra. Ginestà s’adreça a l’alcalde quan diu que no s’apuja realment. Certament 
l’Ajuntament deixa de perdre diners però, al ciutadà,se li apujarà en els casos que passen del 
0,68 al 0,72i considera que si durant aquests anys hi ha hagut major ingrés, el que cal fer és 
tornar a re condicionar els pressupostos i adaptar-los a aquest import. La Sra. Ginestà afirma 
no que votaran en contra perquè ja van tractar aquest assumpte, però creu que l’Ajuntament 
hauria de tenir accions clares per a col·lectius desafavorits. Donen un vot de confiança de 
cara als pressupostos que s’han d’aprovar al mes vinent i entenen que aquest major ingrés 
servirà per crear partides noves i accions concretes que en el futur volen parlar amb 
l’alcalde. Per tant –diu- el seu pronunciament en la votació serà l’abstenció, no tant pel 
desacord total amb la proposta que es presenta, però sí pel compromís d’establir unes línies 
clares d’ajuts. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup Municipal ERC-AM, entén la davallada en el padró 
de 2016 que afecta les finances de l’Ajuntament, però diu que ells van plantejar una 
proposta d’acord on suggerien una modificació dels tipus impositius de l’Ordenança fiscal de 
l’Impost sobre Béns Immobles; no posaven –diu- cap quantitat; la proposta era per posar-se 
una mica d’acord en tant que intentaven compensar aquesta baixada dels tipus d’impositius 
sobre els Béns Immobles amb la modificació a l’alça de l’ICIO i com que no sabien quin tipus 
d’ingrés es rebia per l’ICIO, tampoc no podien proposar índex numèrics; reitera que la 
proposta era per posar sobre la taula i començar a parlar de l’assumpte, perquè l’IBI afecta 
el conjunt de la ciutadania, el gran conjunt de la ciutadania. Entenen que no només afecta al 
25% dels rebuts, però creuen que hi ha d’altres impostos que no afecten a aquest conjunt de 
la ciutadania. Creuen que als ciutadans de Mollerussa, principals afectats i principals 
contribuïdors no se’ls hauria de castigar impositivament, sobretot en  època en què aquests 
tipus d’impostos pressionen molt. El Sr. Montalà proposava tocar-ne altres. Com que es 
planteja una pujada d’aquests rebuts del 28% [del 0,67 al 0,72%], hi votaran en contra. 
Creuen que hi ha altres maneres de no tocar l’economia domèstica dels ciutadans. El Sr. 
Montalà diu que van incloure dins de la proposta d’acord de l’Ordenança fiscal les 
bonificacions en els vehicles, però com que no hi ha cap punt en l’ordre del dia que modifiqui 
aquesta Ordenança, els agradaria remetre’ls-la i intentar explicar, als regidors, que el grup 
ERC-AM mirava d’incloure unes exempcions i bonificacions per als vehicles elèctrics. Voldria 
saber si estarien d’acord a aplicar aquest tipus de bonificacions en els vehicles híbrids i 
elèctrics. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, fa en primer lloc unes consideracions generals sobre el tema de 
l’IBI. Mollerussa a l’any 2015 i també a l’any 2016 continua estan immersa en un Pla d’Ajust. 
Aquest Pla d’Ajust, que es va aprovar per unanimitat, fixava uns volums d’ingressos i unes 
mesures a adoptar entre les quals  figuraven, la no rebaixa d’impostos, reduir el capítol I de 
personal, reduir el capítol II de despesa corrent i prioritzar el pagament a proveïdors i les 
amortitzacions que, no les inversions. L’alcalde diu que això es tingui clar, perquè quan 
s’està en un Pla d’Ajust, la política econòmica de l’Ajuntament de Mollerussa està fixada no 
tan sols pel 2015 sinó que està fixada en un quadrant que s’ha de mantenir i que cada 
vegada que hi ha un Ple, es van passant els informes trimestrals de seguiment i execució 
d’aquest Pla d’Ajust. L’Estat, via Pressupostos generals, va imposar una mesura  temporal 
d’aplicar un segon tipus impositiu sobre l’IBI, en aquest cas de Mollerussa el 0,72%, amb 
l’argument que els Ajuntaments necessitaven tenir més ingressos per poder fer front als 
pagaments a proveïdors i també a les obligacions financeres. Aquesta mesura provisional ha 
durat fins al 2015 i ara en els pressupostos del 2016 ja no hi figura, per tant, si no es fa res, 
l’Ajuntament de Mollerussa torna automàticament al tipus impositiu del 0,68%. Aquesta 
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coexistència dels dos tipus impositius ha fet que es tinguin uns volums d’ingressos constants 
en el temps, en aquest concepte que ha estat part de la base fixa dels ingressos que han 
motivat el compliment i l’execució d’aquest Pla d’Ajust. Si a tot això s’hi afegeix el descens 
del padró xifrat en 150.000€, motivat com s’ha dit pel canvi de classificació tributària dels 
terrenys urbanitzables no desenvolupats que passen a tenir la consideració de rústica, 
l’Ajuntament es troba, “de facto”, si no fa res de cara al 2016, amb la següent realitat: si 
amb el tipus impositiu del 0,68 es té menys recaptació en base al 2015 de 185.000€, si s’hi 
suma la reducció del padró de 150.000€, de cop i volta hi ha un menys ingrés de 335.000€ i 
encara està en període d’al·legacions la revalorització cadastral que s’estima en uns 
130.000€; és a dir, que la recaptació se situaria en uns 205.000€ de menys. Però si es té en 
compte que l’execució del cobrament se situa aproximadament en el 95% tindríem una 
diferència de 232.237€. Seria –diu l’alcalde- una situació que no es podria mantenir i més 
estant immersos en un Pla d’Ajust on no es poden fer accions que de manera voluntària 
provoquin perjudici a les arques municipals. Si es té en compte que el 72% dels rebuts ja 
tenen el tipus del 0,72%, unificar el tipus del 0,68 al 0,72 només afectaria al 28% dels 
rebuts. Si es fa el càlcul amb el 0,72%, ajustant el cobrament a la base d’execució del 95% i 
tenint en compte l’expressat anteriorment, l’any 2016 l’Ajuntament té menys ingressos que 
el 2015, quantificats al voltant de 16.356 €. L’alcalde conclou dient que aquesta unificació 
del tipus no suposa en cap cas més ingressos per l’Ajuntament de Mollerussa i per tant, no 
és una regularització ni és una modificació per recaptar més; és una unificació per intentar 
deixar de cobrar el menys possible, per poder mantenir la línia de sanejament econòmic i 
perquè l’Ajuntament de Mollerussa pugui anar complint amb els últims exercicis. Cal tenir 
present –diu l’alcalde- l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, el límit 
d’endeutament i també el tema del pagament a de proveïdors [trenta dies]. També explica el 
seu malestar i el de veïns de Mollerussa per la regularització o simulació del cadastre. Ha 
parlat personalment amb el cadastre i els ha demanat hora perquè vinguin a Mollerussa i 
facin una sessió tècnica per aclarir aquests criteris, criteris que han portat a obrir prop de 
400 expedients i en molts casos més d’un expedient a un mateix titular. Recalca, també, que 
l’Ajuntament de Mollerussa, amb la sensibilitat d’atendre i escoltar la gent, ha estat el primer 
de la demarcació de Lleida que ha aconseguit fer un canvi de classificació tributària perquè 
terrenys urbanitzables es consideressin [fiscalment] rústics. Això ha estat fruit de moltes 
reunions i gestions internes a Lleida i fins i tot a Madrid, a la Direcció General del Cadastre, 
per intentar solucionar anomalies existents en el POUM de 2009, quan va classificar terrenys 
rústics com a urbanitzables. Igual com es va fer llavors, es tindrà aquesta actitud activa per 
intentar que el Cadastre atengui i entengui les al·legacions que se li fan dels diferents 
expedients de Mollerussa i es dedicaran esforços per continuar ajudant la gent. Per tant, 
comenta l’alcalde, només que els Pressupostos Generals de l’Estat del 2016 haguessin 
mantingut aquesta doble imposició o s’hagués compensat la manca d’ingressos en aquells 
municipis que encara són dins d’un Pla d’Ajust, només en aquest supòsit, es podria plantejar 
la congelació del 100% de l’impost o unificar-lo al 0,68%. Pel que fa a la proposta de 
rebaixar l’IBI i l’impost de vehicles i pujar l’ICIO, si es fa això els comptes no sortirien perquè 
implicaria rebaixar l’impost de vehicles mig punt –del 2 a l’1,5- que significarien 218.000€ 
menys; a més, la proposta de reduir l’IBI i unificar-lo al 0,68%, representaria una rebaixa 
dels ingressos de 232.000€; per tant, d’entrada els ingressos minvarien en 450.000€. 
Tampoc no se sap concretament quin increment podria tenir l’ICIO però se suposa que si es 
dobla s’estaria al voltant dels 41.000€, ja que el 2015 estava en 20.848€. Amb tot això no 
s’arriba a compensar la davallada de 450.000€. Tot plegat comportaria hipotecar el 
pressupost de 2016. Per tant, l’alcalde veu que si es mantenen els plantejaments de baixar 
el tipus al 0,68% i, tal com proposa el Grup ERC-AM, afegir-hi aquestes altres rebaixes, 
s’hauria de compensar la baixada en altres aspectes perquè sigui coherent; és a dir, de quins 
serveis, de quin personal o de quina despesa s’ha de prescindir, perquè si no és així el 
plantejament no acaba de ser rigorós. S’arriba al Ple de les ordenances i dels impostos i és 
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fàcil demanar que s’abaixin els impostos, i diu que, al seu entendre, s’interpreta més com 
una acció de manual d’oposició que no com una acció real de proposta seriosa. L’alcalde diu 
que la proposta que fa és una proposta absolutament coherent amb el Pla d’Ajust. La línia 
econòmica que porta l’Ajuntament està complint tos els indicadors amb la màxima 
sensibilitat ja que quan ha calgut donar resposta i fer actuacions perquè l’impost sigui més 
just, s’ha fet. L’Ajuntament ha incidit en el valor cadastral perquè no ho podia fer en el tipus, 
si s’abaixa el valor cadastral sense baixar l’impost, es podia compensar amb el rebut de l’IBI. 
Això és el que s’ha intentat fer, però ara de cop i volta sorgeixen unes variables noves, una 
és el fet que no es contemplés com a mesura temporal el que havia quedat com una 
constant i que havia proporcionat ingressos importants i l’altra, que no es pogués compensar 
la davallada del padró amb 150.000€. Això és el que l’alcalde demana al Sr. Simeón, que es 
puguin mantenir aquests ingressos fruit de la decisió en els pressupostos de l’Estat i agraeix 
al partit dels socialistes els seu posicionament per responsabilitat i per intentar articular 
propostes per minimitzar l’impacte de la crisi pel que fa a la pobresa de la gent. Insta a ERC 
a fer un plantejament en què la desconeixença no sigui una excusa perquè l’impacte 
econòmic sigui més greu. De tota manera, si durant el 2016 s’agafa una dinàmica econòmica 
que permeti no estar tan encotillats a l’hora de definir unes línies matrius -recorda que en els 
últims 4 anys hi ha hagut una rebaixa de més d’1.000.000€ en el capítol I de personal i més 
d’1.500.000€ en despesa corrent- es podria tancar el Pla d’Ajust. Però qualsevol cosa que 
afecti aquest ajust estructural podria fer trontollar alguns plantejaments o serveis que tenim 
avui. L’alcalde creu que el que cal fer, tot i respectant les posicions de tothom, és intentar 
que, ara que l’Ajuntament se n’està sortint perquè compleix tots els preceptes que li van 
marcar, és continuar amb aquesta línia econòmica, adaptar les disfuncions no previstes i 
encarar econòmicament la legislatura amb la tranquil·litat que la càrrega impositiva i fiscal 
no creixi o com a mínim sigui el menys danyosa possible. Cal aconseguir que la impositiva i 
d’ingressos es pugui mantenir ja que després, pel que fa la tema de la participació 
d’ingressos de l’Estat, tots els diners que es reben de fora van vinculats a la pressió fiscal 
que s’aplica al municipi. Per tant, de vegades el fet d’una menys pressió fiscal també porta 
implícit no només ingressar més dels ciutadans sinó també menys de les diferents entitats, 
amb la qual cosa són tot vasos comunicants que cal mantenir de la millor manera possible. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón afirma que seran fidels al Pla d’Ajust però que no estan rebaixant 
res. Si es manté el 0,68% en 3.237 rebuts se sumarien uns 39.000€ que caldria que se’n fes 
càrrec l’Ajuntament. Això és el que ell planteja i ser fidel al Pla d’Ajust sense rebaixar i si 
alguna cosa es fa diferent és canviar la valoració cadastral de 210 rebuts que passarien a 
pagar menys. 
 
L’alcalde respon que els números no són així. Ho podrien ser en el 28% però si es passa tota 
la magnitud al 68% és quan hi ha un ingrés de menys de 185.000€, a més dels 150.000€ de 
menys ingrés de canvi de padró per tant al final queda en menys 335.000€.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà fa quatre puntualitzacions sense -diu- cap ànim de polèmica. 
Manifesta que cal explicar les coses sense dir mitges veritats. No cal dir als ciutadans que es 
congela l’impost, perquè no és cert. Es fa una pujada per compensar aquesta pèrdua, per 
tant s’ha d’explicar clar. Diu que parlen de coherència i que hi està d’acord, perquè el seu 
grup també ha governat. Manifesta que ara hi ha un Pla d’Ajust però abans hi havia plans de 
sanejament que també s’heretaven. En un exercici, hi havia un pla de sanejament fet i es va 
impedir apujar l’IPC dels servei bàsics com són l’aigua i les escombraries, i a més la Llei diu 
que s’ha de recuperar el cost del servei, cosa que se’ls va privar i pujava la quantitat de 
400.000€. Motiu pel qual es va produir un desajust al pressupostos que –diu- recorda molt 
bé i això és el que determina la seva abstenció, perquè entenen molt bé aquesta realitat. 
Creu que no es pot dir als ciutadans que la qualificació dels terrenys rústics urbanitzables del 
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POUM van ser una anomalia perquè no és cert. En el moment en què es va fer, i afirma que 
tots van participar en la redacció del Pla Urbanístic, els mateixos propietaris volien que fossin 
urbanitzables perquè hi havia perspectives de venda d’aquests terrenys i una pressió 
urbanística evident. Ve un canvi de realitat que potser ningú ens esperava i fa que es demani 
un canvi de qualificació perquè la realitat social és una altra, però això no vol dir que sigui 
una anomalia, sinó que s’ha adaptat a la realitat actual. La Sra. Ginestà deixa constància de 
la seva alegria en sentir parlar de coherència. Afirma que l’experiència li dóna aquesta visió i 
es ratifica en la seva postura. 
 
L’alcalde explica que el que ha fet que els urbanitzables aprovats en el POUM es convertissin 
en una anomalia és la realitat del fet. No vol dir amb això que quan s’aprova el POUM ja són 
anòmals, sinó que aquestes parcel·les no tenen expectatives de desenvolupar-se, la qual 
cosa porta a l’anomalia de la qual s’està parlant i sobre la qual s’ha de fer front. També cal 
dir que en la majoria de ciutadans de Mollerussa, se’ls congela l’IBI. S’ha congelat el 72% 
dels rebuts que signifiquen més de 8.000 rebuts. Pel que fa al tema del compliment i de la 
coherència, cada Equip de Govern, en el seu moment gestiona el més coherent i responsable 
possible. Les circumstàncies són les que són i gràcies a l’acord de tot l’Ajuntament, en el 
passat mandat s’ha pogut fer front i tancar el Pla de Sanejament a 31 de desembre de 2014. 
Ara s’està en vies de complir amb el Pla d’Ajust i avançar el seu tancament. Si es pot tancar 
el 2016 no es tancarà el 2017, d’aquesta manera l’Ajuntament es podrà alliberar d’una 
càrrega i de complir uns paràmetres sobre els quals no sempre s’hi està d’acord però que 
calia fer per rebre els ajuts o evitar la intervenció. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà manifesta que no són desconeixedors de les xifres que han 
proposat en la modificació de l’Ordenança fiscal número 3. Se les han estudiades i saben el 
que se’ls proposa, per tant no és la desconeixença. Pel que fa a la rebaixa de mig punt, no 
ho han proposat ells sinó que ho planteja l’alcalde. Diuen que és una proposta on es parla 
dels percentils que es vulguin. Si són 180.000€ caldria mirar de quina altra manera es 
podrien buscar, sigui via ICIO amb 40.000€ o via algun altre impost per no haver de 
molestar el conjunt de la societat de Mollerussa. Creu que hi ha d’haver altres alternatives i 
es poden parlar. Si no n’hi ha cap més altra que pujar l’IBI als ciutadans de Mollerussa, es 
quedaran així, però el seu grup creu que se’n poden buscar. No demanen que es busquin ara 
sinó que s’asseguin per buscar altres maneres de solucionar aquest problema i que no afecti 
el conjunt de la ciutadania on més pes ha tingut la crisi. El Sr. Montalà no creu que estigui 
plantejant quimeres sinó que proposa trobar altres tipus de solucions. 
 
L’alcalde deixa clar que no són només 185.000€, sinó que són aquests més els 150.000€ de 
baixa de padró i la simulació de la regularització que se’n va al voltant dels 130.000€ però 
cal veure si és efectiva o no. Llavors, no hi ha cap impost o taxa a Mollerussa que apujant-la 
pugui compensar aquesta derivada. Deixa clar que no és un tema de voluntat sinó que s’han 
fet totes les simulacions percentils possibles i només és possible fent aquesta unificació. No 
es pot fer res més després dels ajustos del capítol I i II, el que porta a tenir aquest 
plantejament. Totes les alternatives s’han buscat i s’està actuant per donar resposta i 
mantenir les prestacions a Mollerussa. S’ha pensat també amb l’impost de construcció que 
semblava un element per compensar però és només 20.000€. Si s’anés al màxim de 
recaptació es podria compensar. Només es podria compensar si darrera de l’estratègia 
econòmica hi hagués una estratègia de re dimensionament o de tancament o de mirar de fer 
accions molt contundents en els capítols I i II que vol dir despesa de personal i despesa 
corrent. Diu l’alcalde que se’n pot parlar perquè hi ha temps, hi ha la sort que a l’octubre 
s’aproven les ordenances i es revisen els impostos. Si no s’hagués tret el doble tipus 
impositiu en els pressupostos de l’Estat es podrien plantejar que només amb la baixa del 
padró i amb l’increment de la simulació quedaria més o menys taula rasa, però amb aquesta 
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variable cal anar a un únic tipus i aquesta és la font principal d’ingressos. Si Mollerussa és 
cara o barata es pot comparar amb ciutats capitals de comarca i es veurà si la revisió 
cadastral que es va fer al 2013 va ser beneficiosa o no. En altres ciutats han abaixat el tipus 
però es va fer la revisió en plena bombolla immobiliària, l’any 2006 o 2007. El plantejament 
que fa l’Ajuntament de Mollerussa és intentar mantenir, no recaptar més. L’alcalde recalca 
que no s’han tingut majors ingressos durant anys, no eren majors ingressos si el que es 
tenia previst era ingressar deu, major ingrés hagués estat ingressar-ne dotze. No es tracta 
d’això sinó que han canviat les magnituds per això l’alcalde demana als regidors que tinguin 
clares aquestes magnituds a l’hora de plantejar cara al futur per com s’articulen les partides 
pressupostàries. Creu que a data d’avui és l’única manera de garantir els ingressos a no ser 
que hi hagi altres propostes molt més restrictives. Si es volen articular propostes cal 
mantenir un ritme d’ingressos per poder fer front a noves propostes o acords polítics de caire 
social. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras, 
tres (3) vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i 
Narcís Romà, i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta i Alonso 
Soria i Joan Simeón. 
 
05.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 
Prèviament a la lectura de la proposta el Sr. Alcalde manifesta que el debat dels punts 05 i 
06 de l’Ordre del Dia, s’efectuarà conjuntament, donada la vinculació que representen, si be 
la votació serà per separat. Seguidament, per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier 
Roure dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 
Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el 
contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre béns 
construccions, instal·lacions i obres. 
 
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 al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Suprimir l’apartat d) de l’apartat 3 de l’article 1 (fet imposable). 
 
Segon. Afegir un nou apartat d) a l’article 4.2 (bonificacions): 
 
“d) Bonificació del 90 % per les obres d’adequació d’accés i supressió de barreres 
arquitectòniques.” 
 
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 
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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 la proposta, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, en el sentit anteriorment exposat, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Montse Garcia, del grup municipal ERC-AM diu que estan totalment d’acord 
en totes les bonificacions de les taxes que es facin per adequar els accessos i per suprimir 
barreres arquitectòniques ja que entenem que aquestes obres estan destinades directament 
a millorar i facilitar la vida de les persones i de les famílies amb membres que tenen 
mobilitat reduïda. Creuen que aquestes accions de sensibilització en part de la nostra 
població són molt positives i per això, hi votaran a favor. 
 
L’alcalde Marc Solsona afirma que ja s’està bonificant al 100% però tal com estava redactat 
en l’anterior Ordenança no quedava tan clar i podria estar subjecte a interpretació. Per tant, 
el que s’ha fet és adaptar l’escrit perquè no es tinguin dubtes pel que fa a la supressió de 
barreres arquitectòniques. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, TAXA PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa Especial de Comptes, en 
la sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 10, taxa reguladora de les llicències 
urbanístiques. 
 
Vist l’informe d’Intervenció; atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la 
nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la 
seva aplicació. En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Suprimir l’apartat 2 de de l’article 2 (fet imposable). 
 
Segon. Donar una nova redacció a l’article 7.2 (exempcions i bonificacions): 
 
“2. Les obres d’adequació d’accés i supressió de barreres arquitectòniques gaudiran d’una 
bonificació del 100% en la taxa per llicències urbanístiques.” 
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Tercer. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el 
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini 
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament 
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar 
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que es donen per reproduïdes les intervencions i 
manifestacions exposades en el punt anterior. 
 
07.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, TAXA PER TRAMITACIÓ 
D’ACTIVITATS I OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per 
tramitació d’activitats i obertura d’establiments. 
 
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 al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat d) de l’article 2 (fet imposable): 
 
“d) Emetre informes de control en determinats procediments d’acord amb la legislació 
vigent.” 
 
Segon. Donar una nova redacció a l’apartat 4 de l’epígraf primer, article 6 (quota tributària): 
 
“4. Procediment per a l’atorgament de llicències d’obertura d’establiments regulada al ROAS 
o per normativa de caràcter sectorial, per activitats innòcues, comunicació d’activitats i 
declaracions responsables.” 
 
La resta d’aquest apartat 4 no es modifica. 
 
Tercer. Afegir un apartat 8 a l’epígraf primer, article 6 (quota tributària): 
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“8. Altres procediments:  150,00 €” 
 
Quart. Afegir un apartat 5 a l’article 7 (beneficis fiscals): 
 
“5. S’aplicarà una bonificació del 50% per a aquelles entitats i/o associacions sense ànim de 
lucre”. 
 
Cinquè. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el 
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini 
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament 
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar 
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
08.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries. 
 
Vist l’informe d’Intervenció; atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la 
nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la 
seva aplicació. En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 5 (exempcions i bonificacions): 
 
“1. S’aplicarà una bonificació del 25% en la tarifa d’habitatge als obligats tributaris que 
acreditin la condició de família nombrosa. 
 
Aquesta bonificació no serà compatible pels habitatges amb tarifa reduïda”. 
 
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 
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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 la proposta, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Municipal Socialista, diu que en principi la 
modificació que es proposa és una nova bonificació en un tram de la població. Aquesta taxa 
ja contempla una tarifa reduïda quan el subjecte o la unitat familiar acrediti que no supera el 
salari mínim interprofessional i, per tant, paga només el 25% d’aquesta tarifa, i ara s’hi 
introdueix una bonificació del 25% en la tarifa d’habitatge als obligats tributaris que acreditin 
la condició de família nombrosa. La Sra. Ginestà manifesta que no estan en desacord amb 
aquestes bonificacions però entenen que ja hi ha diverses bonificacions per a aquests casos a 
l’Ajuntament. Pel que fa a la bonificació per família nombrosa considera que hauria de 
figurar, també, un màxim d’ingressos de la unitat familiar perquè no pel fet de ser família 
nombrosa s’ha de tenir dret a una bonificació del 25% dels rebuts, ja que podria ser que el 
subjecte sigui milionari. Si en els casos de precarietat familiar han de presentar un màxim 
d’ingressos, en el cas de famílies nombroses també caldria presentar-ho. Es podria donar el 
cas d’una família monoparental amb un sol fill que tingui més problemes econòmics que 
famílies amb tres o quatre fills. Per tant –afirma- estan d’acord amb aquestes bonificacions 
però demanen a l’equip de govern que les estudiï i posi uns ingressos màxims per accedir a 
aquests ajuts. En aquest cas estaran d’acord amb aquesta mesura. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que està totalment d’acord amb les intervencions i 
només vol fer un parell de matisos. Comenta que les bonificacions no són acumulables, és a 
dir una és per renda i és el 75% i l’altra és per família nombrosa i és el 25%. Per altra 
banda, l’alcalde explica que es poden estudiar les propostes per corregir bonificacions i 
entoma el guant a la proposta d’incorporar un topall, tot i que entén que segurament agafarà 
un sector minoritari. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, PREU PÚBLIC FIRA DE 
MOLLERUSSA. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic de la 
Fira de Mollerussa. 
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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 al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària): 
 
“Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents: 
 
• Tarifa primera: FIRA DE SANT JOSEP 
 
- Drets d’inscripció:  163,00 
- Parcel·les 25 m2 recinte exterior:  240,00 
- m2 recinte d’automoció:     10,90 
- m2 pavellons firals:    43,00 
- m2 estand pav. firals (no inclou parcel·la):    32,00 
- ¼ pàgina publicitat catàleg oficial:    66,00 
- ½ pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  116,00 
- ½ pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  153,00 
- 1 pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:  200,00 
- 1 pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:  265,00 
- 1 pàgina a diverses tintes publicitat:  348,00 
- Coberta interior:  402,00 
- Contraportada catàleg oficial:  707,00 
- Cànon de muntatge:      6,32 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  217,00 
- Inscripció borsa interpirinenca cereals (*):   60,00 
- Taula borsa interpirinenca cereals:  375,00 
- Sopar nit de l’expositor Sant Josep:   35,00 
- Assegurança recinte exterior:   31,00 
- Assegurança pavellons firals:   58,00 
- Lloguer sales jornades (sala 1 i sala 2): 315,00 
 
• Tarifa segona: AUTOTRAC 
 
- Drets d’inscripció:    51,00 
- m2 recinte exterior:      5,10 
- m2 pavellons firals:       9,80 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  110,00 
- Assegurança recinte exterior:   27,60 
- Assegurança pavellons firals:   38,25 
 
• Tarifa tercera: AUTOTARDOR 
 
- Drets d’inscripció:    51,00 
- m2 recinte exterior:      5,10 
- m2 pavellons firals:       9,80 
- Promoció sorteig compra d’un vehicle:  110,00 
- Assegurança recinte exterior:   27,60 
- Assegurança pavellons firals:   38,25 
 
• Tarifa quarta: EXPOCLÀSSIC 
 
- Drets d’inscripció:    34,00 
- m2 pavellons firals:      2,20 
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- Cotxe per venda:    27,50 
- Moto per venda:    10,20 
- Entrada pavelló (*):      3,00 
- Assegurança pavellons firals:   38,25 
 
• Tarifa cinquena: FIRA EVENTS 
 
- Drets d’inscripció:   42,84 
- m2 estand pavellons firals (no inclou parc.):   30,60 
- m2 pavellons firals:     9,55 
- m2 moqueta firal:     7,29 
- Cànon de muntatge:     6,32 
- Assegurança pavellons firals:    57,12 
 
• Tarifa sisena: ”LO VERMUTET” 
 
- Tapa:     1,00 
- Vermut:     1,00 
- Refresc:     1,00 
- Cervesa “canya”:     1,00 
 
• Tarifa setena: Generals a totes les fires 
 
- Fraccions de llum de 1.100 W monofàsica:    91,00 
- Fraccions de llum de 3.300 W trifàsica:   220,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 1100 w:    42,00 
- Lloguer quadre magnetotèrmic 3300 w:   100,00 
- Neteja moqueta estands preu/m2:      2,20 
- Carpa de 3 x 3 (amb tarima):  315,00 
- Carpa de 3 x 4 (amb tarima):  382,00 
- Hostessa (preu per dia):  137,00 
- Hostessa (preu per hora):    21,40 
- Hostessa (mitja jornada):    92,00 
- Estand exterior prefabricat Algeco MB:                                                  1.190,00 
- Estand exterior prefabricat Algeco MC:                                                  1.227,00 
 
• Tarifa vuitena: Lloguer mobiliari 
 
- Estand modular:     30,60 
- M2 moqueta firal:     7,30 
- m2 tarima:    13,40 
- Cadira blanca:     11,80 
- Cadira director:   29,60 
- Butaca:    27,50 
- Moble prestatgeria:    36,70 
- Moble opuscles:    32,65 
- Prestatge recte 1 x 0,25:    14,30 
- Prestatge inclinat 1 x 0,25:    25,50 
- Frigorífic:    65,00 
- Tamboret:    27,50 
- Taula centre:    27,50 
- Taula despatx:    55,00 
- Taula rodona:    29,00 
- Taula 2 x 0,80:   21,00 
- Taulell de 0,5 x 0,5:    50,50 
- Taulell de 1 x 0,5:    65,00 
- Taulell de 1,5 x 0,5:    98,00 
- Taulell de 2 x 0,5:  131,00 
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- Taulell vitrina 1 x 0,5:  115,00 
- Vitrina de 1 x 0,5:  125,00 
- Vitrina de 1 x 1:  178,50 
- Focus pinça 100 w:    47,00 
- Focus quars 300 w:    43,50 
- Focus quars 500 w:    60,00 
- Endoll:    29,00 
- Magatzem 1 x 1:    90,00 
- Magatzem 2 x 1:  138,00 
- Magatzem 2 x 2:  207,00 
- Magatzem 3 x 1:  238,00 
- Magatzem 3 x 2:   290,00 
- Porta sencilla:    49,00 
- Metre lineal de paret (1 cara):    19,50 
- Metre lineal de paret (2 cares):    30,60 
- Taules aeroport:   39,00 
 
(*) IVA inclòs 
 
A totes aquestes tarifes cal afegir, si és el cas, l’IVA vigent.” 
 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.  Durant el 
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini 
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament 
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar 
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
10.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, PREU PRIVAT PER DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA I COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I ALTRES. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora del preu privat per 
distribució d’aigua i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues. 
 
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 al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf primer de l’article 6 (quota tributària): 
 
“La quota tributària, expressada en euros, consistirà en la quantitat resultant d’aplicar la 
tarifa següent: 
 
Epígraf primer.-  Consum d'aigua:  
 
ABONATS SENSE COMPTADOR 
 
Quota Fixa 
Habitatges i petits consumidors:  16,18 €/ut. consum/mes                    

                                                                 
ABONATS AMB COMPTADOR 
 
Quota fixa de servei:         5,38 €/ut. consum/mes  
 
Tarifa de subministrament 
 
Ús domèstic:  

- Fins a 10 m3./ut. consum/mes:    0,4143 €/m3 
- Més de 10 a 30 m3./ut. consum/mes:    0,6827 €/m3 
- Més de 30 m3./ut. consum/mes:    1,0677 €/m3 

 
Ús industrial:        0,7061 €/m3 
 
Tarifa reduïda: 
Habitatges quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns ingressos anuals no superiors 
al salari mínim interprofessional, hauran de satisfer el 50% de la quota que correspongui. 
 
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 la proposta, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Municipal Socialista, demana en primer lloc un 
aclariment sobre l’increment del cost del tram baix de consum. Aquest no era del 0,8% o de 
l’1,30% sinó del 12%. Se li va dir que, a la taxa, calia sumar-hi el 0,04 del cànon. Per tant la 
pregunta que planteja és si aquest any també s’aplicarà aquest cànon de l’ACA als rebuts. 
Recalca que aquest és el seu dubte. 
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L’alcalde respon que en l’actual rebut, si es mira el preu d’aigua per metre cúbic, ja hi ha 
incorporada la suma del preu de la taxa més el de l’ACA. Per això quan parlava de 
l’increment era del 0,8%. Ara a l’Ordenança, ja s’hi incorpora el 0,0407€ metre cúbic que 
posa l’ACA i al rebut ja surt conjuntament. 
 
La Sra. Teresa Ginestà pregunta si aquest apartat ja no figurarà a l’Ordenança actual i el 
0,4143 és el percentatge final que pagarà el veí. 
 
L’alcalde manifesta que pe evitar  mals entesos en el redactat de l’Ordenança, s’incorpora en 
el muntant de forma unificada; quan es diu que passa del 0,4111 a 0,4143 és per 
l’increment del 0,8% que es fixa a la proposta. 
 
La Sra. Teresa Ginestà considera que l’increment del consum és 1,30% i no el 0,8%. En tot 
cas, exposa, el que els interessa és que l’increment no sigui d’un 12%. Això –afirma- és el 
que els preocupava; indica que el vot del grup socialista serà favorable. 
 
El Sr. Montalà expressa que esperava aquest aclariment en la modificació de l’ordenança per 
saber on s’incloïa el cànon de l’ACA.  
 
Finalment l’alcalde reitera que l’increment és el 0,8% i que si la Sra. Ginestà ho vol, ho 
poden comptar junts.  
 
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 assumptes a tractar, essent les vint-i-dues hores i cinc 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. 
 
 


