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ACTA 2018/01
A la ciutat de Mollerussa, el dia u de febrer de dos mil divuit. 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,
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Excussa l’assistència la regidora Sra. Immaculada Casanella Miró (Grup CiU).
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, 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.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 (11/2017).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
11/2017 celebrada el dia 30 de novembre de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=7.0&endsAt=21.0
02.- INFORME DE L’ALCALDIA

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=21.0&endsAt=204.0
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03.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I
JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP.
01/2017. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I REQUERIMENT DE
DOCUMENTACIÓ.
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 31 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Antecedents:
I. Per acord plenari de data 27 de juliol de 2017, es va aprovar l’expedient de contractació
del SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL
MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2017, mitjançant el procediment obert, l’oferta
econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació i regulació harmonitzada. Així
mateix, es van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen el procediment.
II. Mitjançant un anunci inserit en el BOP de Lleida núm. 156 del dia 11.08.2017, al BOE
núm. 195 del dia 16.08.2017, al DOUE DO S: 2017/S 149-309403 del dia 05.08.201, i al
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa des del dia 21.08.2018, es va anunciar
la convocatòria de l’esmentada licitació i es va establir el termini de 40 dies naturals des de
la data d’enviament de l’anunci de licitació a la Comissió Europea per a la seva publicació,
perquè els licitadors presentessin les seves propostes.
III. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en la data 24.10.2017 s’efectuà l’acte
d’obertura dels SOBRES NÚM. 1 i la qualificació de la documentació administrativa de les
proposicions presentades. La Mesa va declarar admeses les següents propostes atès que
totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a l’article 146 del
TRLCSP: LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT, SL, TECNOLOGIA I REGS, SL i UTE SERBONIU,
SL-ILERSIS.
IV. Complimentats els requeriments d’esmena de documentació efectuats a determinats
licitadors, en la data 02.11.2017 la Mesa de contractació és va reunir en primer lloc per
declarar admeses les pliques presentades per les empreses UTE URBASER, SA-ASPROS,
CESPA,SA, EULEN, SA i, posteriorment va tenir lloc l’acte públic d’obertura dels SOBRES
NÚM. 2 que contenen la documentació avaluable mitjançant un judici de valor, i es va
sotmetre a la seva valoració per part dels serveis municipals competents.
V. La Mesa de contractació, en la sessió de data 07.11.2017, a acordar qualificar les
irregularitats formals presentades per part de LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT, SL i
TECNOLOGIA I REGS, SL no esmenables amb la conseqüència que la proposta tècnica no
seria objecte de valoració. Així mateix, va advertir a les empreses licitadores UTE URBASER,
SA-ASPROS i EULEN, SA que la Mesa hauria de procedir a la seva exclusió del procediment,
per incompliment dels requisits formals establerts per a la valoració dels criteris
d’adjudicació, en contret la clàusula 7 del Títol II del PCAP, si en el moment de l’obertura
dels sobres núm. 3 es constatava que incloïen determinada documentació.
VI. En la data 13.12.2017, la Mesa de contractació va donar a conèixer el resultat de la
valoració realitzada en relació als criteris subjectius per aplicació dels criteris establerts a la
clàusula 2 del Títol II del PCAP, i va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 3 que contenen
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la documentació ponderable de forma automàtica, sotmetent les propostes que a l’avaluació
dels serveis municipals competents.
VII. La Mesa de contractació, reunida en la sessió de data 22.12.2017, i davant les
al·legacions presentades enfront l’acord de la Mesa celebrada el dia 07.11.2017, les va
resoldre estimant parcialment les presentades per part de TECNOLOGIA I REGS, SL, no
estimant les presentades per part de LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT, SL i estimant les
presentades per la UTE URBASER, SA-ASPROS i EULEN, SA. Així mateix, va atorgar la
puntuació definitiva a la documentació tècnica ponderable mitjançant un judici de valor,
conforme l’informe tècnic de valoració emès, i va sotmetre la documentació continguda en
els SOBRES 3, a la valoració dels Serveis municipals competents, a l’objecte de la
comprovació de la seva adequació a allò establert als PCAP i PPT i la seva avaluació conforme
els criteris de valoració automàtica establerts en el PCAP i document annex de “Criteris
d’adjudicació”.
VIII. En la data 24.01.2018, s’efectuà reunió interna de la Mesa de contractació en la que es
va procedir a atorgar la puntuació final de tots els criteris d’adjudicació de les propostes, i es
va proposar la classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació i l’adjudicació del
contracte a favor de la proposta econòmicament més avantatjosa, a l’òrgan de contractació.
IX. En la data 31.01.2018, s’ha reunit novament la Mesa de contractació i s’ha acordat
revisar la puntuació atorgada al criteri D.2. SUBCONTRACTACIÓ AMB UN CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL O EMPRESES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL, atorgant la puntuació de 0 punts a
tots els licitadors que han presentat un compromís de subcontractació, atès que els manca la
documentació o part de la documentació que es requereix a la clàusula 7 del Títol II del PCAP
pel que fa referència a la subcontractació. Així mateix, s’ha la Mesa ha fet una nova proposta
de classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació i s’ha proposat a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a favor de la proposta econòmicament més
avantatjosa.
Fonaments de dret:
L’article 151, apartats 1 i 2 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), així com la
clàusula 11 apartats 7 i 8 del PCAP que regulen el present procediment, estableixen que
l'òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que
no hagin estat declarades desproporcionades o anormals (...), i requerirà a l'empresa
licitadora que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a què, dins del
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs
establerts a l’article 146 del TRLU.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, dels informes i demés
documentació que consta en l'expedient, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent ACORD:
Primer. DECLARAR vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i regulació harmonitzada del contracte
que té per objecte el SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I
ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2017.
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Segon. CLASSIFICAR, per ordre decreixent de puntuació, les proposicions presentades per
part dels licitadors que han participat en el procediment de contractació de la forma següent:

A

B.1.

B.2.

B.3

B.4

C

D.1

D.2

E.2

E.3

3 13,25

0,34

1,00 87,046

0

3 13,29

0,34

1,00 84,515

1 0,857

0

0 12,01

1,00

1,00 83,575

40 25,17 1,664 0,588 0,286

1 0,429

0

3 10,44

0,30

0,50 83,377

40 25,17 1,664 0,588 0,286

0 0,429

0

1

0

0

0 69,137

1 1,286

0

0 12,14

1,00

1,00 56,712

URBASERASPROS

40 25,17

0

0 0,286

1

3

0

CESPA,SA

40 25,17

0

0 0,286

1 0,429

EULEN, SA
SERBONIUILERSIS

40 25,17 1,664 0,588 0,286

LLEIDATANA

TECNOLOGIA 40

0

0

0 0,286

D.3

E.1

TOTAL

Tercer. PROPOSAR l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del contracte que
té per objecte el SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2017 a favor de la UTE URBASER-ASPROS, atès
que ha formulat l’oferta econòmicament més avantatjosa per aplicació dels criteris de
valoració establerts a la clàusula 2 del Títol II del PCAP que regeixen el contracte, en els
termes següents:
1. Preu anual del servei: 297.520,66 € (IVA exclòs)
2. Execució de les següents millores, en els termes presentats en la proposta:
Millora
Millora
Millora
Millora

B.1.:
B.2.:
B.3.:
B.4.:

Servei de recollida de restes de jardineria
Zona 15 - Carrer de Mossèn Cirera
Zona 83 - Mercadona
Zona 9 - Carretera del Palau

3. Criteris socials:
a.

Contractació i adscripció a l’execució del contracte de 28 treballadors/res que es
troben en situació de risc d’exclusió social, amb una durada mínima de contracte de
6 mesos a jornada completa o l’equivalent a jornades parcials, durant els 4 anys de
vigència del contracte.

b.

Adscripció a l’execució del contracte de 5 treballadors que es troben en situació de
risc d’exclusió social, amb tres mesos d’antiguitat i a jornada completa.

Quart. REQUERIR a la UTE URBASER-ASPROS en qualitat de licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a què presenti en el termini de deu dies hàbils
a comptar des del següent al que rebi el requeriment, la documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs per a contractar amb l’administració assenyalats la clàusula
8 del Títol II del PCAP.
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors que han participat en el
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procediment de contractació, amb indicació que aquest és un acte de tràmit no definitiu en
via administrativa i no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de
conformitat amb allò establert a l’article 40.3 del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Sisè. DELEGAR a la Junta de Govern local, la competència contractual per a procedir a
l’adjudicació del contracte, sempre i quan es doni compliment adequat al requeriment
efectuat a l’empresa licitadora.”
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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=204.0&endsAt=1040.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

04.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE
LA VILA CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2.
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Antecedents:
I. El Projecte d’obres té com a objecte la re urbanització dels carrers que conformen la Vila
closa de Mollerussa, la plaça de l’Ajuntament i la Plaça Pla d’Urgell, els quals es troben dins
de l’àmbit del Pla de Barris Fase 2a. El projecte de configuració arquitectònica ha estat
redactat per l’arquitecta Cristina Clotet Torres, amb el NIF núm. 4769542-F, i el projecte
específic de reforma de l’enllumenat públic, per part de per l’enginyer industrial Xavier
Arqués Grau, amb núm. de col·legiat 8.280 i l’enginyera tècnica industrial Teresa Núñez
Gòdia, amb núm. de col·legiada 19.090-OI, el projecte específic d’instal·lacions per part de
l’empresa TEMAX ENGINYERIA, SL, i l’estudi de seguretat i salut per part de David Graus
Robinat per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per a contracta
ascendeix a la quantia de 2.418.186,64 € IVA inclòs.
II. En la data 26 de gener de 2018 s’ha emès l’informe tècnic favorable per part de Carles
Guerrero Sala, arquitecte dels Servies tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de responsable tècnic de les actuacions promogudes dins de l’àmbit del Pla de
barris, de conformitat amb allò establert a l’art. 36 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el ROAS i l’art. 125 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP.
Fonaments de dret:
I. Amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
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refós de la Llei de contractes del sector públic. A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la
Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència
municipal s’ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local.
II. Segons allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra d’inversió té la
consideració d’obra local ordinària de re-urbanització. La documentació necessària és la d’un
projecte d’obra local ordinària i ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala
l’article 24 del ROAS i, si s’escau, la documentació addicional que assenyala l’article 25 del
ROAS.
III. Atès que l’esmentat projecte no ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals,
aquests l’han d’examinar i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i
prescripcions que regulin la matèria, de conformitat amb allò establert a l’article 36 del
ROAS.
IV. El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal.
V. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a
informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació
sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
VI. Segons l’atribució de competències establerta a la Disposició addicional segona apartat
segon del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, correspon al Ple la
competència com a òrgan de contractació per a l’aprovació del projecte d’obres.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2. El projecte de configuració
arquitectònica ha estat redactat per l’arquitecta Cristina Clotet Torres, amb el NIF núm.
4769542-F, i el projecte específic de reforma de l’enllumenat públic, per part de per
l’enginyer industrial Xavier Arqués Grau, amb núm. de col·legiat 8.280 i l’enginyera tècnica
industrial Teresa Núñez Gòdia, amb núm. de col·legiada 19.090-OI, el projecte específic
d’instal·lacions per part de l’empresa TEMAX ENGINYERIA, SL, i l’estudi de seguretat i salut
per part de David Graus Robinat per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de 2.418.186,64 € IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
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Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.
Quart. Les obres incloses en aquest projecte es finançaran a través de contribucions
especials. El criteri de repartiment de la base imposable serà idèntic per a cadascuna de les
places i carrers subjectes a contribucions especials que integren aquest projecte.
Cinquè. Establir una moratòria per un termini mínim de dos anys durant el qual no es
concediran llicències urbanístiques per a les obres que suposin la implantació de
nous serveis tècnics o infraestructures urbanístiques a la via pública, o l’ampliació
d’aquells ja existents al carrer objecte de les obres de re urbanització, una vegada
hagi estat aprovat definitivament el projecte d’urbanització.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d64468016132acae3e0008?startAt
=1040.0&endsAt=1088.0
05.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FONS D’HABITATGES DE
LLOGUER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Vista la iniciativa de l’Ajuntament de Mollerussa de redactar i aprovar un Reglament regulador
del fons d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament de Mollerussa.
De conformitat amb el que estableix l’article 133 de la llei 39/2015, es va sotmetre
l’esmentada iniciativa a consulta prèvia mitjançant un anunci publicat a la web de
l’Ajuntament de Mollerussa mitjançant el mòdul electrònic E-tauler, amb la finalitat de que
els subjectes i les organitzacions mes representatives potencialment afectades per la futura
norma opinessin en un termini de 10 dies hàbils sobre els següents aspectes:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

L’esmentada iniciativa es va sotmetre a consulta prèvia durant els dies 30/11/2017 al
19/12/2017 sense que s’hagués presentat cap consideració pels subjectes i les
organitzacions mes representatives potencialment afectades per la futura norma.
Atès l’exposat, s’ha redactat la proposta de Reglament regulador del fons d’habitatges de
lloguer social de l’Ajuntament de Mollerussa.
Vista la legislació aplicable, especialment, la Llei 18/2007 del Dret al Habitatge i els arts.
22.2.d, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985; 162.2 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local
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de Catalunya, 60 a 66 del Reglament d'Obres, Activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
així com l’informe de Secretaria, es proposa al Ple d'adoptar el següent acord:
Primer. Aprovar Reglament regulador del fons d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament de
Mollerussa, que s’adjunta com a annex.
Segon. Exposar aquest acord al públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis
inserits en el BOP, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions i reclamacions
que considerin convenients.
Tercer. En el cas de que no es presentin al·legacions ni reclamacions esdevindrà
definitivament aprovat el reglament esmentat, procedint-se a la publicació del seu text íntegre
en el BOP.
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=1088.0&endsAt=1231.0
06.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA (2018).
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“L’any 2010 l’Ajuntament de Mollerussa va presentar sol·licitud de subvenció a la
convocatòria d’ajuts previstos a la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, amb la voluntat de dur a terme tot un
seguit d’actuacions planificades que permetessin el desenvolupament urbanístic, social i
econòmic del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa. En data 22 de juny de 2010, el
conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre aprovar el
projecte i el 29 de juliol del mateix any l’Ajuntament de Mollerussa va acceptar la subvenció
atorgada. Finalment, el 18 d’octubre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament per al desenvolupament
del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa.
Al llarg d’aquests set anys d’execució del pla, les circumstàncies econòmiques han variat
molt significativament com a conseqüència de la crisi econòmica, fet que ha forçat a les
administracions públiques a replantejar l’execució no només dels projectes d’intervenció
integral, sinó del mateix funcionament ordinari de les administracions per tal d’assegurar la
seva solvència i preservar els principals serveis que proporcionen a la ciutadania.
En aquest context, l’Ajuntament de Mollerussa ha hagut de fer un esforç per mantenir viu el
pla de barris. Malgrat tot, actuacions que suposaven una major càrrega econòmica s’han
hagut d’endarrerir a l’espera d’unes millors perspectives econòmiques que permetin dur-les a
terme; és el cas de totes aquelles intervencions que preveien una reforma urbanística.
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En base a aquesta situació, es va atorgar per Resolució del President de la Comissió de
Gestió del Fons de foment del programa de barris, de data 11 d’abril de 2017, una pròrroga
excepcional, que permet l’execució d’actuacions fins el 31 de desembre de 2018 i la
modificació del pla financer i l’estratègia i prioritat d’algunes actuacions del projecte.
En l’actualitat, a conseqüència de l’evolució de les necessitats de l’àmbit d’actuació del
Projecte d’intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori, es considera adient
plantejar noves modificacions al pla financer i a les actuacions. Les modificacions previstes
mantenen l’equilibri pressupostari entre els camps del Projecte d’Intervenció aprovat, tal
com requereix l’apartat 2 de l’article 15, del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, modificat pel Decret 53/2012, de 22 de maig i es
plantegen d’acord amb el detall següent:
1. Modificar i incorporar noves actuacions al Camp 1 “Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds”, donat que al desenvolupar-se els projectes, s’ha vist que les fitxes de les
actuacions no responien a la solució de les problemàtiques d’alguns dels carres. Les
actuacions modificades són:
1.01.01 “Vianalització de la Vilaclosa 1a fase” que preveu una inversió de 1.666.186,74€.
S’ha modificat l’àmbit d’actuació, incorporant carrers i places de l’anterior actuació 1.02.01 i
la Plaça Major de l’actuació 1.04.01. Ja que es preveu donar una solució constructiva
unificada.
1.02.01 “Vianalització de la Vilaclosa 2a fase” que preveu una inversió de 768.824,81€.
L’àmbit d’actuació s’ha limitat a la plaça de l’Ajuntament i als carrers adjacents: baixada de
la plaça de l’Ajuntament i un petit tram de carrer Ferrer i Busquets per donar una solució
constructiva uniforme.
1.04.01 “Vianalització de la Vilaclosa 3a fase” que preveu una petita inversió de 19.774,57€.
L’àmbit d’actuació correspon a la plaça de Pla d’Urgell, aquesta actuació està condicionada en
el temps, ja que requereix d’una sèrie d’actuacions paral·leles.
1.07.01 “Vianalització del carrer Ciutat de Lleida” redueix el seu pressupost, passant de la
previsió inicial de 111.375,00€ a 96.550,57€. S’ha adaptat la fitxa a les necessitats reals de
l’àmbit després de la redacció del projecte.
1.08.01 “Reurbanització i semivianalització del carrer Onze de Setembre” de la previsió
inicial de 278.437,50€ es redueix el pressupost a 156.249,97€. També, s’ha adaptat la fitxa
a les necessitats reals de l’àmbit després de la redacció del projecte.
1.09.01 “Reurbanització dels carrers Estrella i Santa Cristina” que preveu una inversió de
290.590,62€. Aquesta variació i increment de dotació és conseqüència de la necessitat
d’adoptar solucions per a resoldre problemes d’inundabilitat i de la xarxa de clavegueram.
1.11.01 “Reurbanització de l'Avinguda Catalunya” es redueix el seu pressupost,
d’1.100.000,00€ a 608.617,70€, ja que no es necessari executar una important actuació que
es preveia a la xarxa de clavegueram. S’ha adaptat la fitxa a les necessitats reals de l’àmbit
després de la redacció del projecte.
1.13.01 “Reforma del Carrer Acadèmia” es preveu un pressupost de 179.643,87€, ja que es
necessària la substitució de la xarxa de clavegueram i d’abastament d’aigua. S’ha adaptat la
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fitxa, que es va incorporar en la darrera modificació del projecte, a les necessitats reals de
l’àmbit.
Les actuacions que preveuen un increment pressupostari obtenen el finançament de les
actuacions 1.03.01 “Reforma Carrer Balmes”, 1.05.01 “Construcció d'una nova zona verda”,
1.06.01 “Nou mobiliari urbà” 1.07.01 “Vianalització del carrer Ciutat de Lleida”, 1.08.01
“Reurbanització i semivianalització del carrer Onze de Setembre”, 1.10.01 “Reurbanització
del Carrer Fleming i Carrer Sant Roc”, 1.11.01 “Reurbanització de l'Avinguda Catalunya,
1.12.01 “Reurbanització de la Ronda Sant Pere” i 1.14.01 “Reforma Carrer Ponent”, ja que a
l’executar alguns dels projectes, s’ha pogut ajustar els pressupostos i les necessitats
d’actuació.
S’afegeix una nova actuació:
1.15.01 “Obertura i urbanització de la travessia de Domènec Cardenal” que preveu una
inversió de 333.188,70€ a executar a l’anualitat del 2018 per tal de poder obrir el carrer cap
a l’Avinguda del Canal i poder urbanitzar-lo, ja que aquest és l’únic carrer de l’àmbit
d’actuació que encara no ho està.
2. Traspàs de fons a l’actuació 5.03.01
“Eficiència energètica en edificis públics” de les
actuacions 5.01.01 “Carrils i infraestructures per a bicicletes” i 5.04.01 “Reubicació i
ampliació dels punts de recollida selectiva de residus”. Donat que l’Ajuntament ha decidit
impulsar activament actuacions d’estalvi i eficiència energètica en edificis públics. L’actuació
compta ara amb una previsió de 141.734,89€.
3. Modificació de l’actuació “7.03.01 Mediació per a la integració i cohesió social”. L’actual
situació ha posat de manifest el creixent envelliment de la població de la zona del Pla de
Barris i, per aquest motiu, es necessari continuar amb l’actuació i ampliar-ne l’execució
d’accions cap a aquest col·lectiu, no varia la inversió prevista al pla financer.
En virtut de quant s’ha exposat, i considerant la procedència de la modificació de les
actuacions del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa
aprovat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar les modificacions de les actuacions i del pla financer, la qual cosa no
comporta un augment de despesa i manté l’equilibri entre els camps d’actuació d’acord amb
el projecte d’intervenció integral.
Segon. Aprovar la memòria justificativa dels canvis i les fitxes de les actuacions que figuren
en l’expedient.
Tercer. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats, sense perjudici de les facultats de gestió atribuïdes per Decret de
l’Alcaldia núm. 348/2015 de 22 de juny a l’àrea de Pla de Barris.”
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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=1231.0&endsAt=1754.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

07.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. RECLASSIFICACIÓ DELS LLOCS
DE TREBALL: SECRETARIA GENERAL (RLT 001), INTERVENCIÓ DE FONS (RLT 003) i
TRESORERIA (RLT 004).
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“La Plantilla de Personal vigent (aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 30 de
novembre de 2017), en allò referent a les places reservades a funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional, en classifica i cataloga les següents:
-A- FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL
A-1 Subescala Secretaria:
A 1.1: Categoria Superior.
Denominació
Subgrup
Secretaria General
A1

Nombre de places
1

A-2 Subescala Secretaria-Intervenció:
A 2.1: Categoria Secretaria-Intervenció.
Denominació
Subgrup
Vicesecretaria
A1

Nombre de places
1

A-3 Subescala Intervenció – Tresoreria
A 3.1: Categoria Superior.
Denominació
Subgrup
Interventor/a
A1
Tresorer/a
A1

Nombre de places
1
1

TOTAL FUNCIONARIS HABILITACIÓ ESTATAL

4

En la relació de llocs de treball (RLT), les indicades places, resten estructurades i definides
[conforme llur classificació] de la forma següent:
A- FUNCIONARIS HABILITACIÓ ESTATAL
A-1 SUBESCALA SECRETARIA:
A 1.1: Categoria Superior. Subgrup A1:
N
Unitat
Denominació del Lloc
001
Secretaria
Secretaria General

Subgrup
A1

CD
29

CE
36

A-2 SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ
A 2.1: Categoria Secretaria-Intervenció. Subgrup A1:
N
Unitat
Denominació del Lloc
Subgrup
002
Secretaria
Vicesecretaria
A1

CD
29

A-3 SUBESCALA INTERVENCIÓ-TRESORERIA

CE
32
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A 3.1: Categoria Superior. Subgrup A1:
N
Unitat
Denominació del Lloc
003
Intervenció
Interventor
004
Tresoreria
Tresorer

Subgrup
A1
A1

CD
29
22

CE
32
--

NOMENCLÀTOR
N
CD
CE

Número d'ordre en la RLT
Complement de Destinació
Complement Específic

A data actual, de les quatre (4) places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, consten com a vacants, les corresponents a Secretaria General (RLT 001),
Intervenció de Fons (RLT 003) i Tresoreria (RLT 004), les quals han estat cobertes
provisionalment, mitjançant les modalitats següents:
RLT 001
RLT 003
RLT 004

Secretaria General
Intervenció de Fons
Tresoreria

Comissió de Serveis a favor del Sr. GARCIA JIMÉNEZ, Antoni
Habilitació a favor del Sr. LUÑO GARCIA, Jesús
Habilitació a favor de la Sra. NIUBÓ SERRANO, Núria

És a dir, únicament el RLT 002, Vicesecretaria, ha estat cobert amb caràcter definitiu [per la
modalitat de concurs], i ocupada actualment en propietat pel Funcionari d’Habilitació
Nacional, Sr. CIVÍS LLOVERA, Manel.
Tal i com figura en la Memòria i els antecedents que s’incorporen a l’expedient de la seva
raó, aquesta situació de provisionalitat en les places de Secretaria General, Intervenció de
Fons i Tresoreria, no és procedent que perduri en el temps, motiu pel qual es considera
adient que puguin gaudir, a la major brevetat possible, d’una estabilitat.
És convenient fer constar els extrems següents:
1) Els llocs de treball de Secretaria i d’Intervenció, que fins el 1998, havien estat
classificades en la classe segona, categoria entrada, foren objecte de reclassificació a la
classe primera, categoria superior (Resolució de la Direcció Gral. d’Administració Local, de 3
de setembre de 1998, DOGC 2745, de 16 d’octubre).
2) Com a conseqüència de l’esmentada reclassificació, i en virtut de l’aplicació automàtica
de l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, fou creada la plaça de Tresoreria,
reservada a funcionari/ària d’habilitació estatal, i classificada com a classe única, per
Resolució de la Direcció Gral. d’Administració Local, de 25 d’octubre de 1999, DOGC 3059,
de 19 de gener.
La motivació per actuar en aquest sentit, i que així consta en l’acord del Ple de reclassificació
adoptat el 30 de juliol de 1998, fou la següent:
[...] en aquells municipis on es donin característiques especials, com ara increments notables de
població en èpoques de l’any, o en els quals hi concorrin les condicions de centre de comarca,
localització d’activitats, acció urbanística important, o altres circumstàncies anàlogues, les Corporacions
Locals podran sol·licitar a la Conselleria de Governació que classifiqui els llocs reservats a Funcionaris
d’Administració Local amb Habilitació Estatal en una classe superior.
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[...] el municipi de Mollerussa reuneix condicions objectives suficients que justifiquen la classificació dels
llocs de treball de Secretaria i d’intervenció en classe primera [...]

Aquest acord fou acompanyat d’una Memòria de l’Alcaldia amb els criteris justificatius dels
requisits necessaris perquè els llocs de treball de Secretaria i d’Intervenció de l’Ajuntament
de Mollerussa siguin classificats de classe primera.
En el decurs dels darrers anys, s’ha constatat que la reclassificació dels llocs de treball
esmentats no ha cobert les expectatives, i les places s’han mantingut vacants en no haver-se
optat a cobrir-les definitivament [propietat], malgrat han estat incloses en els distints
concursos generals convocats anualment.
Per aquesta raó i les altres que venent motivades en la Memòria justificativa, s’ha
considerant convenient proposar la reclassificació de les mateixes a una categoria inferior, ja
que d’aquesta manera hi poden optar un major nombre de possibles interessats. En tot cas,
es important fer constar el fet que el municipi de Mollerussa té una població inferior a 20.000
habitats, i que per tram de població les indicades places haurien de ser classificades en la
classe segona, categoria entrada.
Atenent, doncs, a quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia, sotmet a la consideració del Ple que,
en desplegament de les facultats legalment atribuïdes, ACORDI:
Primer. Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari, i la Relació de Llocs de
Treball, de l’Ajuntament de Mollerussa, consistent en la reclassificació dels Llocs de Treball
de Secretaria General (RLT 001), Intervenció de Fons (RLT 002) i Tresoreria (RLT 004), i
classificar-los de categoria entrada [classe segona] en els termes següents:
Secretaria General:
•
Subescala Secretaria.
•
Categoria Entrada
•
Forma de provisió: concurs
Intervenció de Fons
•
Subescala Intervenció tresoreria.
•
Categoria Entrada
•
Forma de provisió: concurs
Tresoreria
•
Subescala Intervenció tresoreria.
•
Categoria Entrada
•
Forma de provisió: concurs

La relació de Llocs de Treball de Secretaria General, Intervenció de Fons i Tresoreria, a
resultes de la modificació i aprovació definitiva de la reclassificació indicada, restarà com
segueix:
A- FUNCIONARIS HABILITACIÓ ESTATAL
A-1 SUBESCALA SECRETARIA:
A 1.1: Categoria Entrada. Subgrup A1:
N
Unitat
Denominació del Lloc
001
Secretaria
Secretaria General

Subgrup
A1

CD
29

A-3 SUBESCALA INTERVENCIÓ-TRESORERIA

CE
36
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A 3.1: Categoria Entrada. Subgrup A1:
N
Unitat
Denominació del Lloc
003
Intervenció
Interventor
004
Tresoreria
Tresorer

Subgrup
A1
A1

CD
29
22

CE
32
--

Segon. L’aprovació de la modificació de la plantilla de personal i la Relació de Llocs de
Treball [RLT] per a l’exercici 2018, relativa a la reclassificació dels Llocs de Treball de
Secretaria General (RLT 001), Intervenció de Fons (RLT 002) i Tresoreria (RLT 004), serà
objecte de publicació reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini
de trenta dies. De no presentar-se reclamacions o al·legacions, l’acord s’entendrà amb
caràcter definitiu sense necessitar d’ulteriors pronunciaments de la Corporació.
Tercer. Un cop adoptat l’acord definitiu pel Ple, o en el cas que assoleixi aquest caràcter, es
remetrà a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya l’expedient
aprovat, amb la inclusió de tota la documentació que s’indica en l’article 30.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, als efectes de llur tramitació, i la sol·licitud de modificació de la classificació
dels llocs de treball indicats, juntament amb la Memòria justificativa.”
---------------------Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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08.- APROVACIÓ PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DE D’ASSETJAMENT EN
L’ÀMBIT LABORAL
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“El protocol en matèria d’assetjament és obligatori per als supòsits d'assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe, conforme al que preveu l'article 48.1 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (d’ara endavant,
LOIEDH).
En aquest sentit, l’article 7 de la LO 3/2007, configura la definició de l’assetjament sexual i
per raó de sexe. I al costat d’això, el seu article 7.3. posa l’èmfasi en què «es considerarà en
tot cas discriminatori l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe».
L’article 48.1 de la LOIEDH, sobre mesures específiques per prevenir l'assetjament sexual i
l'assetjament per raó de sexe a la feina, preveu que: “Les empreses han de promoure
condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar
procediments específics per prevenir los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que
puguin formular els qui n’hagin estat objecte”.
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A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes prescriuen
que les administracions públiques han de promoure les condicions de treball que evitin
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Per la seva banda i la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista estableix al seu article 5 tercer, que un del Àmbits en que la violència masclista és
pot manifestar és el laboral, afegint que consisteix en la violència física, sexual o psicològica
que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de
treball i de l'horari laboral si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies:
assetjament per raó de sexe i assetjament sexual.
L’Ajuntament de Mollerussa, a través de la Regidoria de Règim Intern i Igualtat, va elaborar
el 2n Pla intern d’igualtat d’oportunitats, el qual fou aprovat en la sessió del Ple de
l’Ajuntament del dia 1 de juny de 2017. Aquest Pla preveu el desplegament de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i donar compliment al marc
legal vigent, i de forma singular a la Disposició Addicional 7a del RDLEG 5/2015, de 30
d’octubre, per qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP).
El 2n Pla intern d’igualtat d’oportunitats, recull 22 accions a emprendre de les quals la
número 19 preveu garantir un entorn segur, saludable i eliminar o disminuir els riscos, amb
perspectiva de gènere per a prevenir, detectar i afrontar les actituds discriminatòries,
l’assetjament sexual, per raó de sexe i l’assetjament laboral.
En virtut de quant s’ha exposat; vista la proposta presentada per l’Àrea de Règim Intern i
Igualtat; considerant adient el Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit
laboral, atès que respon als objectius marcats el 2n Pla intern d’igualtat en allò referent a les
garanties d’igualtat de tracte i no discriminació, el Ple Ordinari, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar el Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral,
conforme el document redactat per la Regidoria de Règim Intern i Igualat, acord amb la
representació sindical del personal municipal, a fi i efecte de donar compliment a l’acció núm.
19 del II Pla intern d’igualtat d’oportunitats, en els termes i abast que s’han indicat en
l’expositiu d’aquest acord.
Segon. Aprovar els models DOCUMENTS INSTRUMENTALS normalitzats associats per a la
tramitació de la comunicació, assessorament o denúncia interna en cas d’assetjament en
l’àmbit laboral. No obstant, els modelatges i circuits normalitzats seran, en tot cas,
susceptibles d’adequació a la casuística que es trobi l’ajuntament i atenent a la naturalesa
dels distints expedients que es tramitin, de manera que el criteri d’actuació sigui el
suficientment flexible per a adaptar el contingut essencial dels tràmits a la diversitat que es
presenti.
Tercer. Donar trasllat d’aquestes acords als Serveis municipals competents per al seu
compliment i observança.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=1856.0&endsAt=2084.0
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 DE CRÈDITS 03/2018. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
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 31 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
Vistos els informes emesos per Intervenció.
Atès que l'expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, plenament justificades,
D'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent
ACORD:
Primer.
Aprovar la modificació de crèdits núm. 03/2018, per una quantia total de
39.606,98 € el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT

05

3232

6220005 Paviment poliesportiu col.legi I.Peraire

10.560,00

10

1640

6250004 Escales cementiri

11

3321

6230005 Bomba circuladora Biblioteca

5.921,44
1.512,50

12

3420

6220004 Accessos pista atletisme

8.913,55

12

3420

6230015 Aigua calenta Camp de Futbol

3.340,39

12

3420

6230016 Vàlvules termostàtiques Piscina coberta

5.356,42

12

3420

6320003 Impermeabilització cisternes Piscina coberta

4.002,68

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:
PARTIDA
05

3230

CONCEPTE
2120000 Conservació edificis

IMPORT
5.280,00

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

06

1710

2279900 Jardineria

12

3420

2120000 Conservació edificis

29.046,98
5.280,00

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2084.0&endsAt=2390.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

10.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ AV. CATALUNYA”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 25 de gener de 2017 va aprovar inicialment
el projecte de l’obra “urbanització Av. Catalunya”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb
un pressupost d’execució per contracta de 542.971,56 €, essent el pressupost general per
import de 608.617,70 €.
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 Av. Catalunya” 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 Av. Catalunya”.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 Av. Catalunya”, 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 Av. Catalunya”, 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 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

608.617,70
304.308,85
304.308,85
152.154,43
152.154,43

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.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2390.0&endsAt=2391.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

11.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ PL. MANUEL BERTRAN”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que en sessió plenària de data 1 de febrer de 2018 està prevista la aprovació inicial del
projecte de l’obra “urbanització Pl. Manuel Bertran”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb
un pressupost d’execució per contracta de 692.266,17 €, essent el pressupost general per
import de 738.065,81 €.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que l’obra “urbanització Pl. Manuel Bertran” 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 Pl. Manuel Bertran”.
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 Pl. Manuel Bertran”, 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 Pl. Manuel Bertran”, 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 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 75%:
Contribucions Especials 25%:

738.065,81
369.032,91
369.032,91
276.774,68
92.258,23

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.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2391.0&endsAt=2392.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

12.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ PL. MAJOR”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que en sessió plenària de data 1 de febrer de 2018 està prevista la aprovació inicial del
projecte de l’obra “urbanització Pl. Major”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb un

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

pressupost d’execució per contracta de 274.400,84 €, essent el pressupost general per
import de 290.242,04 €.
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 Pl. Major” 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 Pl. Major”.
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 Pl. Major”, 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 Pl. Major”, 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 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 75%:
Contribucions Especials 25%:

290.242,04
145.121,02
145.121,02
108.840,77
36.280,26

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2392.0&endsAt=2393.0
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)
______

13. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ VILACLOSA T”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que en sessió plenària de data 1 de febrer de 2018 està prevista la aprovació inicial del
projecte de l’obra “urbanització C/ Vilaclosa T”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb un
pressupost d’execució per contracta de 99.303,17 €, essent el pressupost general per import
de 105.771,85 €.
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/ Vilaclosa T” 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/ Vilaclosa T”.
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/ Vilaclosa T”, 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/ Vilaclosa T”, 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:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

105.771,85
52.885,93
52.885,92
26.442,96
26.442,96

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.
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.”

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2393.0&endsAt=2394.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

14.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ VILACLOSA L”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que en sessió plenària de data 1 de febrer de 2018 està prevista la aprovació inicial del
projecte de l’obra “urbanització C/ Vilaclosa L”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb un
pressupost d’execució per contracta de 72.262,67 €, essent el pressupost general per import
de 77.002,76 €.
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/ Vilaclosa L” 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/ Vilaclosa L”.
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/ Vilaclosa L”, l’establiment i exigència de les quals es

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ Vilaclosa L”, 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 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

77.002,76
38.501,38
38.501,38
19.250,69
19.250,69

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.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2394.0&endsAt=2395.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

15.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ VILACLOSA”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que en sessió plenària de data 1 de febrer de 2018 està prevista la aprovació inicial del
projecte de l’obra “urbanització C/ Vilaclosa”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb un
pressupost d’execució per contracta de 234.526,19 €, essent el pressupost general per
import de 249.755,53 €.
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/ Vilaclosa” 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització C/ Vilaclosa”.
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/ Vilaclosa”, 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/ Vilaclosa”, 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 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

249.755,53
124.877,77
124.877,76
62.438,88
62.438,88

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.
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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2395.0&endsAt=2396.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

16.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ JACINT VERDAGUER”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que en sessió plenària de data 1 de febrer de 2018 està prevista la aprovació inicial del
projecte de l’obra “urbanització C/ Jacint Verdaguer”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris,
amb un pressupost d’execució per contracta de 16.060,29 €, essent el pressupost general
per import de 17.080,65 €.
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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ Jacint Verdaguer” 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/ Jacint Verdaguer”.
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/ Jacint Verdaguer”, 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/ Jacint Verdaguer”, 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 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

17.080,65
8.540,33
8.540,32
4.270,16
4.270,16

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.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=2396.0&endsAt=2397.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

17.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ BAIXADA PL. AJUNTAMENT”
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

“Atès que en sessió plenària de data 1 de febrer de 2018 està prevista la aprovació inicial del
projecte de l’obra “urbanització C/ baixada Pl. Ajuntament”, inclosa en l’àmbit del Pla de
Barris, amb un pressupost d’execució per contracta de 52.517,99 €, essent el pressupost
general per import de 55.926,89 €.
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/ baixada Pl. Ajuntament” 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/ baixada Pl. Ajuntament”.
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/ baixada Pl. Ajuntament”, 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/ baixada Pl. Ajuntament”, 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 50%:
Base imposable:

55.926,89
27.963,45
27.963,44

Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

13.981,72
13.981,72

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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

18.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PER IMPORT DE
DESTINADA AL FINAÇAMENT D’OBRES DEL PLA DE BARRIS, 2018

2.000.000,00

€

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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“ANTECEDENTS
En la partida 10.1533.6110000 del Pressupost General, exercici 2018, existeix consignació
per import total de 2.000.000,00 € per inversions incloses dins del Pla de Barris.
Vist l’informe de valoració ofertes econòmiques, sota les condicions establertes a la Resolució
de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats
de les comunitats autònomes i entitats locals, i Resolució de 8 de gener de 2018, de la
Direcció General del Tresor, per la que s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de
juliol de 2017, la oferta més favorable per a la corporació és la següent:
Entitat: CaixaBank
-

Import:
Venciment:
Interès:
Comissions:
Intervenció de l’operació:

2.000.000,00 €
10 anys
Euribor a 1 mes + 1,05%
0%
Secretari de l’Ajuntament

Tipus resultant: 0,681%

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 36.2 del RD 500/90, de
desenvolupament de la Llei, les despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de
crèdit.
L’Ajuntament de Mollerussa té el pressupost de l’exercici corrent aprovat.
El Pressupost General, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, no s’ajusta al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 19.3 del
TRLGEP, la qual cosa posa de manifest la seva necessitat de finançament.
De conformitat amb l’article 53 del TRLRHL, l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del
Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, aquesta
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operació de crèdit requerirà la prèvia autorització de la Direcció General de Política Financera
de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe de l’Interventor favorable a la concertació d’aquesta operació de crèdit.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb
l’entitat CaixaBank per un import de 2.000.000,00 €, per finançar les despeses d’inversió
incloses al Pla de Barris, exercici 2018.
Segon. Aprovar la proposta de finançament de l’entitat bancària Caixabank, que s’adjunta
com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Concepte
Data oferta
Import
Termini
Amortització
Liquidació interessos
Liquidació amortització
Referència tipus d'interès
Tipus d'interès
Diferencial oferta
Tipus resultant

CaixaBank
24-01-18
2.000.000,00
10 anys
2+8
mensual
mensual
Euribor 1M
-0,369
1,05
0,681

Valors d'Euribor Banc d'Espanya a data 24-01-18
Tercer. Sol·licitar l’autorització preceptiva de l’operació de crèdit a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Quart. Facultar a l’Alcalde, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa
formalitzi els corresponents contractes 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 la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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19.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS O DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES CULTURALS
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 29 de gener de 2018, amb
el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per prestació
de serveis o de realització d’activitats administratives culturals.
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. Afegir un nou epígraf (epígraf setè) en l’article 5 (quota tributària):
“

•

Epígraf setè: pack entrades Museu Vestits de Paper, Espai Cultural dels
Canals d’Urgell i Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana:
1. Abonament de 2 experiències:
2. Abonament de 3 experiències:

5 € (MVP/ECCU)
7 € (MVP/ECCU/Estany)

L’entrada tindrà una validesa de 6 mesos a fi de que si no es pot fer la visita en un sol dia
dels dos museus, es tindrà mig any per realitzar-la.
“
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
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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.
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20.- MODIFICACIÓ
MOLLERUSSA

ORDENANÇA

FISCAL

NÚM.

29,

PREU

PÚBLIC

FIRA

DE

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 29 de gener de 2018, 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 del Director de la Fira de Mollerussa de proposta de modificació del preu públic
dels drets d’inscripció a la Mollerussa Drone Party.
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 la tarifa vuitena de l’article 6 (quota tributària):
“ Tarifa vuitena: MOLLERUSSA DRONE PARTY
-

Drets d’inscripció pilots:
Drets d’inscripció dels pilots col·laboradors:
Entrada públic general:

40,00
20,00
2,00”

Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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21.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de dues Mocions, que
són les següents:
21.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER
EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL.
ESMENA, presentada del Grup Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates).
21.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE
REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS.
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Seguidament es dona lectura a les distintes Mocions, procedint-se al seu debat i votació:

21.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT
DE LES ESCOLES BRESSOL.
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
incorporant la esmena presentada pel Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates):
“MOCIÓ PER DEMANAR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES
BRESSOL.
Atès que en l'àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, s'ha procedit a
l'anul·lació de l'aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol
de les més contraproduents per preservar el dret a l'educació, la igualtat d'oportunitats, la convivència i
la diversitat.
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Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens
locals.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 2012-2013 quan
la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució passant a ser els
ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol
municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17%
restant es finança a través de les diputacions)
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per
alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017
recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir un finançament de
les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i
s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest
mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.
Atès que les diputacions, a requeriment de la Generalitat, ja han estat, durant aquests anys incorporant
en els seus pressupostos una partida corresponent al pagament de 875 € per alumne i any , atenent en
part les necessitats dels municipis.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la Generalitat de
Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant la raó a un seguit de
municipis que havien interposat demanda individual i una de col·lectiva(30 municipis) contra la
Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol, unes
aportacions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els
anys 2012 i 2015.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Mollerussa
els acords següents:
1) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment un cop sigui ferma a la
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als ajuntaments que van
presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles
bressol del municipi.
2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC, un
cop sigui ferma, retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles
bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial
des d’aquest consistori al Govem de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió
pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència.
3) Demanar al Govern de la Generalitat que en el futur es faci càrrec de la totalitat del pagament, el que
permetria alliberar així aquest diners dels pressupostos de les diputacions.
4) Instar al Govern de la Generalitat a que un cop la sentència sigui ferma i en el supòsit que aquesta
obligui al pagament del total del deute de 1.300 € per alumne i any entre els anys 2012-2015. La
Generalitat retorni els 875 € que han pagat les diputacions, pagant la resta als ajuntaments, per tal que
les diputacions puguin destinar aquest import a les qüestions que li son pròpies.
5) Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a les altres Diputacions provincials i a la Federació de Municipis de Catalunya i a
les escoles bressol de la província
Mollerussa, 26 de gener de 2018”
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------------------Finalitzada la lectura de l’anterior Moció amb l’esmena incorporada, per ordre de la
Presidència s’inicien les intervencions següents:
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció i l’esmena presentada i és aprovada per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé,
Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras, Teresa
Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón, tres (3) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es,
Engelbert Montalà, Narcís Romà, Montse Garcia.

21.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR
CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS.
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER
ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ
DE LES DESIGUALTATS.
D'acord ¡ a l'empara d'allò previst al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i
reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Amb les seves
polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions,
que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revalorado,
que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió
en funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això,
ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de
Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en
detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions,
sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els
pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els
pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta
per part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha passat de disposar de
66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 milions d'euros, i que si no s'ha esgotat
totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d'euros de l'estat a la Seguretat
Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats
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retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han
necessitat fons per import de 93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al
pagament de les pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP,
en lloc de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir
endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta a terme
pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo,
estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn
de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense
noves aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme
de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018. És a dir, s'esgotarà
10 anys abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la garantia
no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures. Per això és
imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha de considerar
un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposem. Per a
això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el
Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals
i ocupació de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec dels
PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn.
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la
despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de MOLLERUSSA presenta per a la seva
consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent
MOCIÓ
instant el Govern d'Espanya a:
1.

Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura
2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, la Llei
23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'índex de Revaloració del Sistema de
Pensions de la Seguretat Social.

2.

Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord
amb l'lPC.

3.

Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 2^2013, que reduirà les pensions
de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener
de 2019.

4.

Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 2018
aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre d'altres:
a)

b)

5.

Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es
considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a
càrrec dels PGE.
Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la
mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.

Incrementar els ingressos del sistema:
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a)

b)

Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb
ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per
cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous
impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota
la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost
ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social

6.

Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de Reserva a
través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de
fons amb caràcter anual.

7.

Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40%
existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):
a)
b)

8.

Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de
cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes .
Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la
pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a
assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les
dones.

Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte que
implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any, i que
tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.”

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/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=4100.0&endsAt=4903.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras, Teresa Ginestà i
Alonso Soria, i tres (3) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Narcís
Romà i Montse Garcia, i un (1) vot en contra, del Regidor Sr. Joan Simeón.

22.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 52,2a),
del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets de l’alcaldia
dictats entre els dies 17 de novembre de 2017 i 19 de gener de 2018, i que es corresponent
als números 371/2017 a 433/2017, i 001/2018 a 019/2018, següents:
ANY 2017
Decret Núm. 372/2017, 17 de novembre.
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Assumpte: Procés electoral Eleccions al Parlament de Catalunya 2017.
Decret Núm. 373/2017, 17 de novembre.
Assumpte: EMC-021/2017
Decret Núm. 374/2017, 20 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 375/2017, 20 de novembre.
Assumpte: Expedient de contractació menor de serveis: informe de valoració del justipreu
expropiatori de la parcel·la situada a la travessera del carrer Domènec Cardenal, 9 de
Mollerussa. Exp. 42/2017.
Decret Núm. 376/2017, 20 de novembre.
Assumpte: EMC-020/2017.
Decret Núm. 377/2017, 20 de novembre.
Assumpte: Expedient de Pressupost General 2018.
Decret Núm. 378/2017, 22 de novembre.
Assumpte: Modificació de dedicació contractual de diversos llocs de treball de professors/es
col·laboradors de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa amb contracte laboral indefinit
no fix. Curs 2017/2018.
Decret Núm. 379/2017, 22 de novembre.
Assumpte: Modificació de dedicació contractual de diversos llocs de treball de professors/es
col·laboradors de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa amb contracte laboral temporal.
Curs 2017/2018.
Decret Núm. 380/2017, 22 de novembre.
Assumpte: Subvenció Club Bàsquet Mollerussa.
Decret Núm. 381/2017, 22 de novembre.
Assumpte: Subvenció Xafatolls.
Decret Núm. 382/2017, 22 de novembre.
Assumpte: Subvenció Albada.
Decret Núm. 383/2017, 22 de novembre.
Assumpte: Tràmits del procés selectiu per formar part de la borsa de treball de professionals
del lleure per als projectes de l’Àrea de Joventut, Cultura i Festes de l’Ajuntament de
Mollerussa. Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
Decret Núm. 384/2017, 23 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Demòcrates de Mollerussa, en què demanen autorització per utilitzar la
sal 2 de l’Amistat el dia 23 de novembre de 2017.
Decret Núm. 385/2017, 23 de novembre.
Assumpte: Contractació de Personal Col·laborador serveis administratius. Àrea Intervenció.
Auxiliar Administrativa ( Contractació temporal )
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Decret Núm. 386/2017, 23 de novembre.
Assumpte: Serveis extraordinaris personal 23-10-2017 a 17-11-2017.
Decret Núm. 387/2017, 24 de novembre.
Assumpte: Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball
de tècnic/a en informàtica a l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 388/2017, 24 de noviembre.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra.
MOLLO AIXALÀ, Cecilia. (NÚM. EXP. RRP 2017/01).
Decret Núm. 389/2017, 28 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 390/2017, 28 de novembre.
Assumpte: Aprovació del document tècnic d’adequació de terrenys per a destinar-los a
aparcaments públics municipals.
Decret Núm. 391/2017, 29 de novembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses de la Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 392/2017, 29 de novembre.
Assumpte: Aprovació del document d’avaluació de riscos en matèria de seguretat i salut en
les obres de construcció.
Decret Núm. 393/2017, 29 de noviembre.
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra. Roser
Palazón Ondoño.
•
Núm. Exp. RP 2017/13.
•
Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes.
Decret Núm. 394/2017, 30 de novembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de
novembre de 2017.
Decret Núm. 395/2017, 30 de novembre.
Assumpte: Interposició de Recurs Contenciós Administratiu enfront la Resolució del Tribunal
Econòmic Administratiu Regional d’Aragó de 28 de setembre de 2017, desestimatòria de la
reclamació econòmica administrativa 50/00554/2017, relativa a la liquidació practicada per
la Confederación Hidrográfica del Ebro pel cànon de control d’abocaments de l’exercici 2015.
Decret Núm. 396/2017, 4 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud de l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa per fer ús social de les
instal3lacions escolars el dia 5 de desembre de 2017.
Decret Núm. 397/2017, 4 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 398/2017, 4 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2
de l’Amistat el dia 9 de desembre de 2017.
Decret Núm. 399/2017, 4 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Sònia Sanz Cid, en representació de la Coalició Electoral Catalunya
En Comú-Podem, en què demana autorització per muntar una carpa al recinte del mercat
setmanal els dies 6 i 13 de desembre de 2017.
Decret Núm. 400/2017, 5 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Teresa Ginestà Riera, en representació de PSC, en què demana
autorització per muntar una carpa diversos dies durant la campanya electoral.
Decret Núm. 401/2017, 5 de desembre.
Assumpte: Contractació del Sr. Martin Lopez. Gerard, com a personal col·laborador Àrea de
Benestar Social, Ciutadania i Infància: Lloc de treball Auxiliar Tècnic de Joventut.
Decret Núm. 402/2017, 5 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Imma Casanella, en representació de PDeCat, en què demana
autorització per muntar una carpa al recinte del mercat setmanal el dia 13 de desembre de
2017.
Decret Núm. 403/2017, 11 de desembre.
Assumpte: Acceptació de la subvenció pel desplegament del projecte “Treball als barris”
(Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig), Programa D (Accions D1 i D2): Expedient LTB058/17
Decret Núm. 404/2017, 12 de desembre.
Assumpte: Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació
d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat pel pla de barris de Mollerussa. Elevació a definitiu
l’acord d’aprovació inicial i publicació.
Decret Núm. 405/2017, 12 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 406/2017, 12 de desembre.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Ruiz Ramis, Albert, al Contracte Laboral autoritzat per
Decret de l’Alcaldia Núm. 303/2017, de 14 de setembre.
Decret Núm. 407/2017, 13 de desembre.
Assumpte: Serveis extraordinaris personal 18-11-2017 a 12-12-2017.
Decret Núm. 408/2017, 13 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses Sala Teatre l’Amistat. Auxiliar protocol “Concurs Nacional de Vestits de Paper 2017”.
Decret Núm. 410/2017, 14 de desembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses de la Sala Teatre de l’Amistat. Guarda-roba “Concurs Nacional de Vestits de Paper
2017”.
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Decret Núm. 411/2017, 14 de desembre.
Assumpte: Bestreta Patronat Fires de Mollerussa.
Decret Núm. 412/2017, 15 de desembre.
Assumpte: Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
Mercadona, SA per a la instal·lació d’un semàfor ubicat entre la cruïlla de la Ctra. N.II –
Ronda Ponent i la E-23 de Mollerussa.
Decret Núm. 413/2017, 18 de desembre.
Assumpte: Procés selectiu específic per proveir un lloc de treball de l’especialitat de
llenguatge musical de la Borsa de Treball de professors de música de l’Escola Municipal de
Música de Mollerussa (Exp. BTEM 2017/C-02).
Decret Núm. 414/2017, 18 de desembre.
Assumpte: Convocatòria per formar part de la borsa de treball d’auxiliar administratiu a la
Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa.
Relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es.
Decret Núm. 415/2017, 18 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 416/2017, 19 de desembre.
Assumpte: Bestreta reintegrable.
Decret Núm. 417/2017, 20 de desembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador per a la provisió de diversos llocs de
treball de monitors/es per a l’activitat Aventura de Nadal 2017-2018 de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Decret Núm. 418/2017, 22 de desembre.
Assumpte: Convocatòria per formar part de la borsa de treball per a la selecció d’un lloc de
treball de tècnic en informàtica. Relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es i
composició del tribunal de selecció.
Decret Núm. 419/2017, 22 de desembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de
serveis municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 420/2017, 22 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de
serveis municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 421/2017, 22 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea
d’atenció externa i serveis municipals.
Decret Núm. 422/2017, 22 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses de la Sala Teatre de l’Amistat.
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Decret Núm. 423/2017, 22 de desembre.
Assumpte: Subvenció Creu Roja Pla d’Urgell.
Decret Núm. 424/2017, 22 de desembre.
Assumpte: Subvenció Caritas Parroquial Mollerussa.
Decret Núm. 425/2017, 27 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Assemblea Nacional Catalana – A.T. Mollerussa, en què demana
autorització per utilitzar la plaça de l’Ajuntament el dia 27 de desembre de 2017 (Mercat
Setmanal).
Decret Núm. 426/2017, 27 de desembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici del
C/Folch i Torres, 12 de 25230 Mollerussa. Tràmit: atorgament de nou termini.
Decret Núm. 427/2017, 27 de desembre.
Assumpte: Contractació de personal col3laborador Àrea d’Atenció Externa i Serveis
Municipals: Activitats diverses. Projecte Treball als Barris 2017. Programa D. Programes
d’Experimentació Laboral. Acció projecte: DX-01. “Millora de l’accessibilitat al Barri”. Número
d’expedient: LTB-058/17.
Decret Núm. 428/2017, 29 de desembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de
desembre de 2017.
Decret Núm. 429/2017, 29 de desembre.
Assumpte: Aprovació relació de factures 48/17.
Decret Núm. 430/2017, 29 de desembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 22/2017).
Decret Núm. 431/2017, 29 de desembre.
Assumpte: Subvenció Acudam
Decret Núm. 432/2017, 29 de desembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 23/2017)
Decret Núm. 433/2017, 29 de desembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 24/2017 – Transferències de crèdit

ANY 2018
Decret Núm. 001/2018, 03 de gener.
Assumpte: Procés selectiu per cobrir quatre llocs de treball inclosos a l’oferta pública
d’ocupació 2011-amplaició, d’agent de la Policia Local a l’Ajuntament de Mollerussa.
Nomenament funcionari de carrera. [Sra. Garcia Moreno, Míriam].
Decret Núm. 002/2018, 03 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 003/2018, 04 de gener.
Assumpte: Sol·licitud del Sr. David Batista Teixeira, en què demana autorització per vendre
globus durant la Cavalcada de Reis.
Decret Núm. 004/2018, 03 de gener.
Assumpte: Sol·licitud de la Sra. Jennifer de los Àngeles Rivera, en què demana autorització
per vendre globus durant la Cavalcada de Reis.
Decret Núm. 005/2018, 03 de gener.
Assumpte: EMC-001/2018.
Decret Núm. 006/2018, 08 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 007/2018, 08 de gener.
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits Pressupost 2017
Decret Núm. 008/2018, 09 de gener.
Assumpte: Convocatòria per formar part de la borsa de treball d’auxiliar administratiu a la
Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa.
Relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es.
Decret Núm. 009/2018, 15 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. MARTÍNEZ BOLDÚ, Judith.
Primer trimestre de 2018.
Decret Núm. 010/2018, 15 de gener.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis.
Àrea de serveis municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 011/2018, 15 de gener.
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat al carrer Arnaldo Cirili, 4-6
cantonada Pompeu Fabra de 25230 Mollerussa. Tràmit: sol·licitud d’ampliació del termini.
Decret núm. 012/2018, 15 de gener.
Assumpte: Convocatòria per formar part de la borsa de treball per a la selecció d’un lloc de
treball de tècnic en informàtica.
Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses i data de l’exercici pràctic.
Decret Núm. 013/2018, 15 de gener.
Assumpte: Procés selectiu específic per proveir un lloc de treball vacant de l’especialitat de
llenguatge musical de la borsa de treball de professors de música de l’Escola Municipal de
Música de Mollerussa (exp. BTEM 2017/C-02)
Tràmit: Aprovació relació provisional de sol·licituds admeses i excloses
Decret Núm. 014/2018, 17 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 015/2018, 17 de gener.
Assumpte: Declarar deserta la contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per
import de 2.000.000,00 €
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Decret Núm. 016/2018, 18 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sr. PASTÓ LLOBERA, Ricard.
Decret Núm. 017/2018, 18 de gener.
Assumpte: Ampliació de la Borsa de Treball de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa
per a la selecció d’un lloc de treball de socorrista aquàtic.
Decret Núm. 018/2018, 19 de gener.
Assumpte: Sol·licitud Circuit Urgellenc SA, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 20 de gener de 2018
Decret Núm. 019/2018, 19 de gener.
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. CASTELLS CODINA, Marina, al Contracte Laboral
autoritzat per Decret de l’Alcaldia Núm. 322/2017, de 26 de setembre.
--------------------Així mateix, es fa constar que per una errada involuntària s’han omès els números
correlatius dels Decrets de l’Alcaldia, següents: 371/2017 i 409/2017.
El Ple se’n dóna per assabentat.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=4903.0&endsAt=4915.0
23.- PRECS I PREGUNTES

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d64468016132acae3e0008?star
tAt=4915.0
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dos hores i cinquanta 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.

