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ACTA 2017/10
A la ciutat de Mollerussa, el dia dos de novembre de dos mil disset. Essent les vint-i-una
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió
pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Excussa l’assistència la Regidora Sra. Teresa Ginestà Riera (Grup Socialista).
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, amb
el contingut següent:
“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 a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Donar una nova redacció a l’article 8 (tipus impositiu i quota), apartat “béns
immobles de naturalesa urbana”
“Béns immobles de naturalesa urbana: 0,7108 %”
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/ff8080815ffe01d0015ffe22bbe20003?start
At=28.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
02.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, amb
el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6.4 (quota tributària), epígraf sisè (drets
d’examen oposicions i concursos):
“
1.
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4.
5.
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E:

30,00
25,00
15,00
10,00
5,00

Estan exempts de drets d’examen els supòsits de contractes de durada inferior a 3 mesos.”
Segon. Afegir un nou apartat a l’article 6.4 (quota tributària), epígraf setè (concurrències
públiques):
“Estan exempts de drets d’examen els supòsits de contractes de durada inferior a 3 mesos.”
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.
03.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, PREU PÚBLIC PER RECOLLIR I
RETIRAR VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, amb
el contingut següent:
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“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora del preu públic per
recollir i retirar vehicles de la via pública.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària), epígraf primer.1) (grua
contractada):
“1) Grua contractada:
a) Per cada servei de retirada de vehicles de la via pública,
donat a petició de particulars:

61,16

b) En el supòsit que demanant un servei no s'arribés a efectuar:

61,16

c) Qualsevol altre servei de retirada de vehicle de la via pública:

61,16

En aquestes quotes cal afegir 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.
04.- MODIFICACIÓ
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El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, amb
el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic de la
Fira de Mollerussa.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària):
“Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:


Tarifa primera: FIRA DE SANT JOSEP

-

Drets d’inscripció:
Parcel·les 25 m2 recinte exterior:
m2 recinte d’automoció:
m2 pavellons firals:
m2 estand pav. firals (no inclou parcel·la):
¼ pàgina publicitat catàleg oficial:
½ pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:
½ pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:
1 pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:
1 pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:
1 pàgina a diverses tintes publicitat:
Coberta interior:
Contraportada catàleg oficial:
Cànon de muntatge:
Catàleg oficial:
Promoció sorteig compra d’un vehicle:
Inscripció borsa interpirinenca cereals (*):
Taula borsa interpirinenca cereals:
Sopar nit de l’expositor Sant Josep:
Assegurança recinte exterior:
Assegurança pavellons firals:
Lloguer sales jornades (sala 1 i sala 2):



Tarifa segona: AUTOTRAC

-

Drets d’inscripció:
m2 recinte exterior:

172,00
253,00
11,50
46,00
33,50
69,00
122,50
160,00
210,00
279,00
365,00
422,00
743,00
6,70
0,00
227,00
63,00
394,00
37,00
33,00
61,00
331,50

53,50
5,40
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-

m2 pavellons firals:
Promoció sorteig compra d’un vehicle:
Assegurança recinte exterior:
Assegurança pavellons firals:



Tarifa tercera: AUTOTARDOR

-

Drets d’inscripció:
m2 recinte exterior:
m2 pavellons firals:
Promoció sorteig compra d’un vehicle:
Assegurança recinte exterior:
Assegurança pavellons firals:



Tarifa quarta: EXPOCLÀSSIC

-

Drets d’inscripció:
m2 pavellons firals:
Cotxe per venda:
Moto per venda:
Entrada pavelló (*):
Assegurança pavellons firals:



Tarifa cinquena: FIRA EVENTS

-

Drets d’inscripció:
m2 estand pavellons firals (no inclou parc.):
m2 pavellons firals:
m2 moqueta firal:
Cànon de muntatge:
Assegurança pavellons firals:



Tarifa sisena: ”LO VERMUTET”

-

Tapa:
Vermut:
Refresc:
Cervesa “canya”:



Tarifa setena: MOLLERUSSA LAN PARTY

-

Drets d’inscripció:
Drets d’inscripció amb bonificació del 30 %:
Drets d’inscripció amb bonificació del 50 %:



Tarifa vuitena: MOLLERUSSA DRONE PARTY

-

Drets d’inscripció pilots:
Drets d’inscripció amb adquisició d’un drone i curs d’iniciació:
Entrada públic general:
Preu venda samarreta:

10,20
115,30
29,00
40,50

53,50
5,40
10,20
115,30
29,00
40,50

35,70
2,35
28,50
10,70
3,00
41,00

45,00
32,00
10,20
7,70
6,70
60,00

1,50
1,50
1,50
1,50

30,00
21,00
15,00

20,00
500,00
2,00
25,00
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Tarifa novena: MERCAT D’ANTIQUARIS I BROCANTERS

-

Drets d’inscripció:



Tarifa desena: GENERAL A TOTES LES FIRES

-

Fraccions de llum de 1.100 W monofàsica:
Fraccions de llum de 3.300 W trifàsica:
Lloguer quadre magnetotèrmic 1100 w:
Lloguer quadre magnetotèrmic 3300 w:
Neteja moqueta estands preu/m2:
Carpa de 3 x 3 (amb tarima):
Carpa de 3 x 4 (amb tarima):
Hostessa (preu per dia):
Hostessa (preu per hora):
Hostessa (mitja jornada):
Estand exterior prefabricat Algeco MB:
Estand exterior prefabricat Algeco MC:



Tarifa onzena: LLOGUER MOBILIARI

-

Estand modular:
M2 moqueta firal:
m2 tarima:
Cadira blanca:
Cadira director:
Butaca:
Moble prestatgeria:
Moble opuscles:
Prestatge recte 1 x 0,25:
Prestatge inclinat 1 x 0,25:
Frigorífic:
Tamboret:
Taula centre:
Taula despatx:
Taula rodona:
Taula 2 x 0,80:
Taulell de 0,5 x 0,5:
Taulell de 1 x 0,5:
Taulell de 1,5 x 0,5:
Taulell de 2 x 0,5:
Taulell vitrina 1 x 0,5:
Vitrina de 1 x 0,5:
Vitrina de 1 x 1:
Focus pinça 100 w:
Focus quars 300 w:
Focus quars 500 w:
Endoll:
Magatzem 1 x 1:
Magatzem 2 x 1:
Magatzem 2 x 2:
Magatzem 3 x 1:

3,00

96,00
232,00
44,00
105,00
2,35
331,50
402,00
144,00
22,50
97,00
1.571,00
1.290,00

32,00
7,60
14,00
12,50
31,00
29,00
39,00
34,50
15,00
26,80
68,00
29,00
29,00
57,00
30,50
22,50
53,00
68,00
102,00
137,00
120,00
131,00
187,00
49,00
46,00
63,00
31,00
95,00
145,00
217,00
250,00
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-

Magatzem 3 x 2:
Porta sencilla:
Metre lineal de paret (1 cara):
Metre lineal de paret (2 cares):
Taules aeroport:

305,00
52,00
20,50
32,00
41,00

(*) IVA inclòs
A totes aquestes tarifes cal afegir, si és el cas, l’IVA vigent.”
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe01d0015ffe22bbe20003?start
At=345.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
05.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ ACADÈMIA”
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, amb
el contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 5 d’octubre de 2017 va aprovar inicialment el
projecte de l’obra “urbanització C/ Acadèmia”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb un
pressupost d’execució per contracta de 161.891,15 €, essent el pressupost general per
import de 176.178,39 €.
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Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), i l’ordenança fiscal de contribucions especials, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Atès que l’obra “urbanització C/ Acadèmia” té aquesta consideració perquè s’inclou en una de
les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article
34 TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de
l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització C/ Acadèmia”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL
per l'execució de l'obra “urbanització C/ Acadèmia”, l’establiment i exigència de les quals es
legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon. Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de
l'obra “urbanització C/ Acadèmia”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
Tercer. Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com
segueix:
Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris;
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

176.178,39
88.089,19
88.089,20
44.044,60
44.044,60

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja
que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
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Quart. Establir com a mòduls de repartiment els metres lineals de façana dels immobles, la
seva superfície i el seu volum edificable, d'acord amb l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de
l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials.
Cinquè. Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin
executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Sisè. Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
document que obra en l’expedient.
Setè. Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
podent constituir-se en associació administrativa de contribuents.
Si es produeixen reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la Corporació abans d’aprovar
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.
Si no es produeixen reclamacions, l’acord es considerarà aprovat definitivament i es
publicarà en el BOP.
Vuitè. Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Novè. Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al
començament de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar
les obres (per l’import en més o en menys del cost real).
Desè. En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de
contribucions especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i
demés disposicions concordants.”
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/ff8080815ffe01d0015ffe22bbe20003?start
At=560.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i dotze 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.

