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ACTA 2019/08 
  
A la ciutat de Mollerussa, el dia dinou de setembre de dos mil dinou. 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 JxCAT-JUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Pere Garrofé Cirés  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Anna Maria Carné Baiget (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Rosalía Carnicé Farré  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Dolors Bargalló Vidal  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Ramon Teixidó Peraire  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Bernat Díaz Faya  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Raquel Pueyo Barberà  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 

Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 
Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 

 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 

Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 

 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.  
 

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la 
necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i que 
considera que són urgents. 
 
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, el Ple, per unanimitat dels 

membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels membres que 
la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes: 
 
CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 
700.000,00€ AMB L’ENTITAT BANC DE SABADELL 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=20.0 

 
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2019 (07/2019). 
 
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 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=20.0
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07/2019 celebrada el dia 25 de juliol de 2019. 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. 

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: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=10.0 

 
 

02.- INFORME DE L’ALCALDIA. 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=56.0&en
dsAt=485.0 

 

 
03.- MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES D’HISENDA I DE RÈGIM 
INTERN I ACCIÓ SOCIAL.- 
  
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa de Règim Intern  i Acció Social Ordinària en la sessió celebrada 

el dia 16 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 

Per acord de ple de 4 de juliol de 2019 es va constituir, entre d’altres la Comissió 

Informativa permanent  de Règim Intern i Acció social i la Comissió Informativa permanent  

de Hisenda 

A la Comissió Informativa Permanent de Règim Intern i Acció social li correspon l’estudi i el 
dictamen previ dels assumptes i/o matèries que, essent competència del Ple, constitueixin 
l’àmbit d’actuació de les Regidories municipals configurades en el Decret de l’Alcaldia 
RES2019/388, en els termes següents: 
 

 BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA I INFÀNCIA; ATENCIÓ EXTERNA i SERVEIS 
MUNICIPALS. 

 RÈGIM INTERN. 
 ENSENYAMENT.  
 SEGURETAT CIUTADANA; CULTURA; MERCATS i FIRES. 
 JOVENTUT; TURISME; PLA DE BARRIS.  

 ESPORTS.  
 FESTES.  
 PARTICIPACIÓ. 
 CONTRACTACIÓ. 
 ALTRES ASSUMPTES NO ATRIBUÏTS EXPRESSAMENT A LES ANTERIORS 

COMISSIONS. 

 

D’acord amb l’esmentat Decret de l’Alcaldia RES2019/388 les matèries relatives a 
contractació corresponen a la comissió d’Hisenda. 
 
Per altra banda, la Comissió Informativa permanent  de Règim Intern i Acció social, s’integra 

pels membres designats pels diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=10.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=56.0&endsAt=485.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=56.0&endsAt=485.0
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proporcionalment a la representativitat d’aquests en l’Ajuntament establint-se en 

conseqüència, la següent assignació de representants per a cada grup: 

 
 Grup Polític JxCAT-JUNTS:    6 membres 
 Grup Polític ERC:        3 membres 

 Grup Polític PSC:        1 membre 
 Grup Polític PP:   1 membre 

 
La relació dels membres que en representació del grup municipal JxCAT-JUNTS composen 

la Comissió Informativa permanent  de Règim Intern i Acció social és la següent:  

 
COMISSIO INFORMATIVA PERMANENT: RÈGIM INTERN I ACCIÓ SOCIAL 
 

Grup Polític JxCAT-JUNTS:    

Sra. Rosalía Carnicé Farré 
Sra. Anna Carné Baiget 
Sr. Pere Garrofé Cirés 
Sra. Dolors Bargalló Vidal 
Sr. Ramon Teixidó Peraire 
Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

 

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària el dia 4 de juliol de 2019 va prendre 

coneixement i acceptació de la renúncia del Regidor Sr. Xavier Roure Greoles, i  en el ple del 

passat 25 de juliol de 2019  la Sra. Raquel Pueyo Barberà va prendre possessió del càrrec de 

regidora de l’Ajuntament de Mollerussa en substitució del senyor Xavier Roure Greoles. 

Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords: 

Primer: Modificar els assumptes  i/o matèries que a la Comissió Informativa Permanent de 

regim intern i acció social li correspon l’estudi i el dictamen previ a l’adopció de l’acord  del 
ple corresponent, en els següents termes: 
 

 BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA I INFÀNCIA; ATENCIÓ EXTERNA i SERVEIS 
MUNICIPALS. 

 RÈGIM INTERN. 
 ENSENYAMENT.  

 SEGURETAT CIUTADANA; CULTURA; MERCATS i FIRES. 
 JOVENTUT; TURISME; PLA DE BARRIS.  
 ESPORTS.  
 FESTES.  

 PARTICIPACIÓ. 
 ALTRES ASSUMPTES NO ATRIBUÏTS EXPRESSAMENT A LES ANTERIORS 

COMISSIONS. 
 
Segon: Modificar els assumptes  i/o matèries que a la Comissió Informativa Permanent de 
Hisenda li correspon l’estudi i el dictamen previ a l’adopció de l’acord  del ple corresponent, 
en els següents termes: 
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 FINANCES 
 CONTRACTACIÓ 

 
Tercer: Modificar els membres que en representació del grup municipal JxCAT-JUNTS 

composaran la Comissió Informativa permanent  de Règim Intern i Acció social, que queda 

fixada en els següents termes: 

Grup Polític JxCAT-JUNTS:    

Sra. Rosalía Carnicé Farré 

Sra. Anna Carné Baiget 
Sr. Pere Garrofé Cirés 
Sra. Dolors Bargalló Vidal 
Sr. Ramon Teixidó Peraire 
Sra. Raquel Pueyo Barberà 

 

Quart. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 

Cinquè. Donar trasllat al Departament d’Intervenció. 

Sisè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 

corporació. 

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/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=485.0&e
ndsAt=717.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon 
Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan 

Simeón, i cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, 
Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà. 
 
04.- ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ENDERROC DEL BLOC A DEL GRUP SANT ISIDORI 

A L’INCASOL.- 

 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa Urbanisme Ordinària en la sessió celebrada el 16 de setembre de 

2019, amb el contingut següent: 

L’Ajuntament de Mollerussa té, d’acord amb la legislació sobre règim local (Decret179/1995, 
de 12 de juny) i la normativa urbanística (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i la 
d’habitatge (Llei 18/2007, de 28 de desembre), entre d’altres, la funció de control de la 
qualitat del parc immobiliari, i, en concret, la competència per dictar ordres d’execució per 
fer complir el deure legal de conservació i rehabilitació vetllar perquè els edificis estiguin en 
condicions d’ús i de salubritat, així com de conservació i seguretat, en garantia de l’interès 

públic de la seguretat de les persones. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=485.0&endsAt=717.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=485.0&endsAt=717.0
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Que l'Institut Català del Sòl, d’acord amb el que estableix la seva llei de creació, Llei 4/1980, 
de 16 de desembre, és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al 

Departament de Territori i Sostenibilitat, sotmesa al règim que s’estableix a l’article 1.b.1) 
del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i a l'article 4.2 del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre. 
 

Que l’Institut Català del Sòl té com a objectiu, d’acord amb l’article 1.5 de la Llei 4/1980, de 

16 de desembre, de creació d’aquest Institut, “la promoció de sòl urbanitzat, el foment de les 
activitats econòmiques i de l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, tot això amb la 
finalitat d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i 
zones verdes, dotacions i equipaments”. 
 
A l’article 3.1. lletres a) i c) de la mateixa Llei 4/1980, s’estableix, entre d’altres, com a 

funcions d’aquest Institut la de programar actuacions de remodelacions urbanes, i  
programar i executar actuacions de rehabilitació de nuclis antics. 
 
Per altra banda, l’article 3.1.s) d’aquesta norma prescriu que una altra funció de l’Institut 
Català del Sòl és “Assessorar, prestar serveis de consultoria, donar suport i redactar 
instruments de planejament i gestió urbanística i projectes d’edificació per a altres subjectes 
públics o privats, mitjançant la contraprestació corresponent (.....)”. En aquest sentit, cal 

recordar que la contraprestació que ha de rebre l’Institut Català del Sòl equivaldrà als costos 
efectius de les tasques que s’efectuïn, sense poder incorporar cap marge de benefici o lucre 
empresarial. 
 

Així mateix, l’article 3.1.t) determina que també serà funció de l’Institut Català del Sòl 
“Qualsevol altra que li sigui encomanada per la llei, el Govern i els ens locals, en els termes 

establerts per la llei present.” 
 
Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, estableixen que la realització d’activitats de caràcter material 
o tècnic de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats 
públiques pot ésser encarregada a d’altres òrgans, organismes o entitats públiques de la 

mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels 
mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme, sense que això suposi la cessió de la titularitat de 
la competència.  
 

 Així mateix, l’article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
preveu que queden excloses de l’àmbit d’aquesta Llei les encomanes de gestió que regula la 
legislació vigent en matèria de règim jurídic del sector públic. 

 

Que l’article 10.5 de la Llei 26/2010 i l’article 11.3 de la Llei 40/2015 determinen que quan 
l’encomana es realitzi entre òrgans i entitats de diferents administracions s’haurà de 
formalitzar mitjançant un conveni.  
 

 Que l’apartat 6 de l’esmentat article 10 de la Llei 26/2010 disposa que “L’òrgan, organisme o 

entitat pública que rep l’encàrrec el pot gestionar directament o pels mitjans que estableixen 
la legislació de contractes del sector públic i, si escau, la normativa de règim local.” 
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Que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, estableix, en el seu article 
8.3, que els ens locals que, per llur dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir 
plenament les competències en matèria d'habitatge poden sol·licitar a les administracions 

d'àmbit territorial superior la prestació d'assistència tècnica, financera i jurídica. Així mateix, 
el mateix article, en el seu apartat 4, disposa que els ens locals la dimensió dels quals els 
dificulti l’exercici eficient de les competències que aquesta llei els atribueix sobre el control 
de la qualitat del parc immobiliari i sobre les activitats de control i sanció, entre d’altres, 
poden encarregar al departament competent en matèria d’habitatge que faci les gestions 
vinculades a aquestes competències, d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic. 

 
Que, en data 15 de novembre de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 7/2018 es va 
resoldre declarar l’edifici anomenat Bloc A del Grup Sant Isidori de Mollerussa, en ruïna 
tècnica i econòmica, ordenant als propietaris el seu enderroc total o, alternativament i si ho 
decidien de forma voluntària, procedir a la rehabilitació del mateix sempre i quan 
s’executessin de forma total les actuacions determinades en l’informe del tècnic del Consell 

Comarcal. En l’esmentat decret s’advertia als propietaris que si no complien els terminis 
atorgats al respecte, l’Ajuntament ordenaria l’enderroc, a costa d’aquests, mitjançant 
l’execució forçosa dels actes administratius. En data 19 de març de 2019 es va complir el 
termini sense que els propietaris hagin presentat el projecte d’enderroc o de rehabilitació 
corresponent, per la qual cosa, en data 13 de juliol de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia 
2019/431, s’ha resolt procedir a l’execució forçosa, mitjançant execució subsidiària, del 
Decret núm. 7/2018. 

 
Que, en data 2 d’agost de 2019, s’ha signat la modificació del conveni de col·laboració 
subscrit, en data 31 d’agost de 2017, entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de conservació del grup 

Sant Isidori, en el sentit d’ampliar el marc de col·laboració entre les parts intervinents també 
a l’execució forçosa, de manera subsidiària, de les obres d’enderroc dels edificis.  

 
Concretament, en virtut d’aquesta modificació de conveni l’Ajuntament de Mollerussa s’ha 
compromès a: 
“d) Per cadascun dels blocs, en el cas que, de manera subsidiària, calgui executar les obres 
d'enderroc, redactarà els corresponents projectes tècnics i n'assumirà la direcció de les 
obres, si bé, mitjançant resolució del Ple de l’Ajuntament, i en aplicació del que disposa 
l'article 8.4 de la Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge, encomanarà la gestió de l’enderroc al 

Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l'Institut Català del Sòl, atesa la manca 
dels recursos tècnics propis suficients de l’Ajuntament i prenent en consideració les funcions 
de l’organisme receptor de l’encàrrec i la seva experiència i expertesa.”  
 
Posteriorment, d’acord amb el que estableixen els articles 10.5 de la Llei 26/2010 i 11.3 de 
la Llei 40/2015, l’encomana de gestió s’haurà de formalitzar mitjançant un conveni en virtut 
del qual es concretin els termes i condicions de la seva execució.” 

 

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Institut Català del Sòl, 
s’ha compromès a: 
 
“e) Portar a terme la gestió de l’enderroc dels edificis per encomana de gestió de 
l’Ajuntament de Mollerussa al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’Institut 

Català del Sòl, mitjançant resolució del Ple, havent-se de concretar els termes i condicions 
d’aquesta gestió mitjançant posterior conveni d’encomana de gestió.” 
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Aquest import no incorpora cap marge de benefici o lucre empresarial sinó que es limita a 
obtenir el corresponent rescabalament dels costos suportats per a la consecució del producte 
final. 

 
Que, per tal de formalitzar l’encomana esmentada a l’apartat precedent, les parts consideren 
adient la subscripció d’un conveni d’encomana de gestió en virtut del qual l’Ajuntament de 
Mollerussa encarregui al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’Institut Català 
del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc A del Grup Sant Isidori de Mollerussa i es 
concretin els termes i condicions de la seva execució, atesa la manca dels recursos tècnics 

propis suficients d’aquell Ajuntament i prenent en consideració les funcions d’aquest Institut i 

la seva experiència i expertesa en aquests tipus de gestió en l’àmbit de la remodelació 
urbana. Tot plegat, a l’objecte de servir l’interès públic de la forma més eficient i operativa 
possible.  
 
D’acord amb l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER: Encomanar a l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc A 
del Grup Sant Isidori de Mollerussa, en els termes previstos en el conveni que es transcriu 
literalment a continuació. 
 
SEGON: Aprovar el conveni d’encomana de gestió en virtut del qual l’Ajuntament de 
Mollerussa encarrega a l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc A 
del Grup Sant Isidori de Mollerussa i es concreten els termes i condicions de la seva 

execució, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
TERCER: Facultar a l’Alcalde per la signatura del conveni en virtut del qual l’Ajuntament de 
Mollerussa encarrega al l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc A 

del Grup Sant Isidori de Mollerussa. 
 

QUART: Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl.  
 
 

ANNEX 
 
 

CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A 

L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A LA GESTIÓ DE L’ENDERROC DEL BLOC A DEL 
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA 

 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Marc Solsona i Aixalà, Il·lm. Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de 

Mollerussa.  
 
I d’altra banda, el senyor Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del Sòl.   
 
INTERVENEN 
 
El senyor Marc Solsona i Aixalà intervé en nom i representació de l’Ajuntament de  

Mollerussa, en la seva qualitat d’Alcalde-President, en virtut de les facultats que li atorguen 
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l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de la Bases del Règim Local i 
l’article 53.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Està facultat expressament per aquest acte per acord 

del DE Ple de data -----------, segons consta a la certificació emesa pel secretària de 
l’Ajuntament.   
 
El senyor Albert Civit i Fons intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, entitat 
de dret públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat i creada mitjançant la Llei 4/1980, de 16 de desembre, en la seva qualitat de 

director, nomenat per l’Acord del Govern de la Generalitat en la sessió 24/2018, de 26 de 

juny, publicat al DOGC número 7652 de 28 de juny de 2018, en ús de les facultats inherents 
al seu càrrec i reconegudes a la sessió del Consell d’Administració de 2 de juliol de 2014.  
Està facultat expressament per aquest acte per acord del Consell de Direcció de l’Institut 
Català del Sòl de data -----------, segons consta a la certificació emesa per la secretària 
d’aquest òrgan. 
 

Les parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar aquesta encomana de 
gestió.  
 
EXPOSEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Mollerussa té, d’acord amb la legislació sobre règim local (Decret 

179/1995, de 12 de juny) i la normativa urbanística (Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost) i la d’habitatge (Llei 18/2007, de 28 de desembre), entre d’altres, la funció de 
control de la qualitat del parc immobiliari, i, en concret, la competència per dictar 
ordres d’execució per fer complir el deure legal de conservació i rehabilitació vetllar 
perquè els edificis estiguin en condicions d’ús i de salubritat, així com de conservació i 

seguretat, en garantia de l’interès públic de la seguretat de les persones. 
 

II.- Que l'Institut Català del Sòl, d’acord amb el que estableix la seva llei de creació, Llei 
4/1980, de 16 de desembre, és una entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, sotmesa al règim que 
s’estableix a l’article 1.b.1) del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de 
l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre, i a l'article 4.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 

 
III.- Que l’Institut Català del Sòl té com a objectiu, d’acord amb l’article 1.5 de la Llei 

4/1980, de 16 de desembre, de creació d’aquest Institut, “la promoció de sòl 
urbanitzat, el foment de les activitats econòmiques i de l’habitatge i la gestió 
d’equipaments públics, tot això amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, 
remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i 
equipaments.” 

 

A l’article 3.1. lletres  a) i c) de la mateixa Llei 4/1980, s’estableix, entre d’altres, com 
a funcions d’aquest Institut la de programar actuacions de remodelacions urbanes, i  
programar i executar actuacions de rehabilitació de nuclis antics. 

 
Per altra banda, l’article 3.1.s) d’aquesta norma prescriu que una altra funció de 

l’Institut Català del Sòl és “Assessorar, prestar serveis de consultoria, donar suport i 
redactar instruments de planejament i gestió urbanística i projectes d’edificació per a 
altres subjectes públics o privats, mitjançant la contraprestació corresponent (.....)”. 
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En aquest sentit, cal recordar que la contraprestació que ha de rebre l’Institut Català 
del Sòl equivaldrà als costos efectius de les tasques que s’efectuïn, sense poder 
incorporar cap marge de benefici o lucre empresarial. 

 
Així mateix, l’article 3.1.t) determina que també serà funció de l’Institut Català del Sòl 
“Qualsevol altra que li sigui encomanada per la llei, el Govern i els ens locals, en els 
termes establerts per la llei present.” 
 

IV.- Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, i l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableixen que la realització d’activitats 
de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius, els 
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a d’altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme, sense que això suposi la cessió de la titularitat de la competència.  

 
 Així mateix, l’article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, preveu que queden excloses de l’àmbit d’aquesta Llei les encomanes de gestió 
que regula la legislació vigent en matèria de règim jurídic del sector públic. 
 

V.- Que l’article 10.5 de la Llei 26/2010 i l’article 11.3 de la Llei 40/2015 determinen que 
quan l’encomana es realitzi entre òrgans i entitats de diferents administracions s’haurà 

de formalitzar mitjançant un conveni.  
  
VI.-  Que l’apartat 6 de l’esmentat article 10 de la Llei 26/2010 disposa que “L’òrgan, 

organisme o entitat pública que rep l’encàrrec el pot gestionar directament o pels 

mitjans que estableixen la legislació de contractes del sector públic i, si escau, la 
normativa de règim local”.  

 
VII.- Que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, estableix, en el seu 

article 8.3, que els ens locals que, per llur dimensió o per manca de recursos, no 
puguin exercir plenament les competències en matèria d'habitatge poden sol·licitar a 
les administracions d'àmbit territorial superior la prestació d'assistència tècnica, 
financera i jurídica. Així mateix, el mateix article, en el seu apartat 4, disposa que els 
ens locals la dimensió dels quals els dificulti l’exercici eficient de les competències que 

aquesta llei els atribueix sobre el control de la qualitat del parc immobiliari i sobre les 
activitats de control i sanció, entre d’altres, poden encarregar al departament 
competent en matèria d’habitatge que faci les gestions vinculades a aquestes 
competències, d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim jurídic del sector públic. 

 
VIII.- Que, en data 15 de novembre de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 7/2018 es 

va resoldre declarar l’edifici anomenat Bloc A del Grup Sant Isidori de Mollerussa, en 

ruïna tècnica i econòmica, ordenant als propietaris el seu enderroc total o, 
alternativament i si ho decidien de forma voluntària, procedir a la rehabilitació del 
mateix sempre i quan s’executessin de forma total les actuacions determinades en 
l’informe del tècnic del Consell Comarcal. En l’esmentat decret s’advertia als 
propietaris que si no complien els terminis atorgats al respecte, l’Ajuntament ordenaria 

l’enderroc, a costa d’aquests, mitjançant l’execució forçosa dels actes administratius. 
En data 19 de març de 2019 es va complir el termini sense que els propietaris hagin 
presentat el projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent, per la qual cosa, en 
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data 13 de juliol de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia 2019/431, s’ha resolt procedir a 
l’execució forçosa, mitjançant execució subsidiària, del Decret núm. 7/2018. 

 

IX.- Que, en data 2 d’agost de 2019, s’ha signat la modificació del conveni de col·laboració 
subscrit, en data 31 d’agost de 2017, entre l’Ajuntament de Mollerussa i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, relatiu a la problemàtica derivada de l’estat 
de conservació del grup Sant Isidori, en el sentit d’ampliar el marc de col·laboració 
entre les parts intervinents també a l’execució forçosa, de manera subsidiària, de les 
obres d’enderroc dels edificis.  

 

Concretament, en virtut d’aquesta modificació de conveni l’Ajuntament de Mollerussa 
s’ha compromès a: 

 
“d) Per cadascun dels blocs, en el cas que, de manera subsidiària, calgui executar les 
obres d'enderroc, redactarà els corresponents projectes tècnics i n'assumirà la direcció 
de les obres, si bé, mitjançant resolució del Ple de l’Ajuntament, i en aplicació del que 

disposa l'article 8.4 de la Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge, encomanarà la gestió de 
l’enderroc al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l'Institut Català del 
Sòl, atesa la manca dels recursos tècnics propis suficients de l’Ajuntament i prenent en 
consideració les funcions de l’organisme receptor de l’encàrrec i la seva experiència i 
expertesa.”  

 
Posteriorment, d’acord amb el que estableixen els articles 10.5 de la Llei 26/2010 i 

11.3 de la Llei 40/2015, l’encomana de gestió s’haurà de formalitzar mitjançant un 
conveni en virtut del qual es concretin els termes i condicions de la seva execució.” 
 
Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Institut Català del 

Sòl, s’ha compromès a: 
 

“e) Portar a terme la gestió de l’enderroc dels edificis per encomana de gestió de 
l’Ajuntament de Mollerussa al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de 
l’Institut Català del Sòl, mitjançant resolució del Ple, havent-se de concretar els termes 
i condicions d’aquesta gestió mitjançant posterior conveni d’encomana de gestió.” 

 
X.- Que, en data -----------, el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa ha acordat encarregar al 

Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’Institut Català del Sòl, la gestió 

de l’enderroc de l’anomenat Bloc A del Grup Sant Isidori de Mollerussa, per un import 
de 104.059,99 Euros IVA inclòs i una durada d’execució de les obres de 4 mesos, 
fixada en el propi conveni d’encomana. 

 
Aquest import no incorpora cap marge de benefici o lucre empresarial sinó que es 
limita a obtenir el corresponent rescabalament dels costos suportats per a la 
consecució del producte final. 

 

XI.- Que, per tal de formalitzar l’encomana esmentada a l’apartat precedent, les parts 
consideren adient la subscripció d’un conveni d’encomana de gestió en virtut del qual 
l’Ajuntament de Mollerussa encarregui al Departament de Territori i Sostenibilitat a 
través de l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc A del Grup 
Sant Isidori de Mollerussa i es concretin els termes i condicions de la seva execució, 

atesa la manca dels recursos tècnics propis suficients d’aquell Ajuntament i prenent en 
consideració les funcions d’aquest Institut i la seva experiència i expertesa en aquests 
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tipus de gestió en l’àmbit de la remodelació urbana. Tot plegat, a l’objecte de servir 
l’interès públic de la forma més eficient i operativa possible.  

 

D’acord amb l’exposat, l’Ajuntament de Mollerussa formula a l’Institut Català del Sòl, una 
encomana de gestió amb el contingut i en els termes i condicions que consten a les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte i abast de l’encomana de gestió  

 
L’Ajuntament de Mollerussa encarrega a l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de 
l’anomenat Bloc A del Grup Sant Isidori de Mollerussa 
 
L’Institut Català del Sòl accepta l’encomana realitzada i es compromet a dur-la a terme amb 
subjecció al convingut per les parts en aquest Conveni d’encomana de gestió.   

 
Aquesta encomana, en concret, abasta la realització de totes les tasques que comporta la 
gestió tècnica i material de l’enderroc, que s’inicia amb la supervisió del projecte tècnic fins a 
l’acabament de les obres. En concret, s’inclouen les tasques de: procés d’anàlisis prèvies, 
revisió del projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en 
funcions de tècnics municipals, la licitació i adjudicació de les obres, la contractació i control 
dels agents que hi intervenen i el control econòmic del procés.  

 
En l´execució de l’encomana correspon a l'Institut Català del Sòl dirigir, organitzar i 
supervisar les feines i tasques que se’n derivin, i coordinar i aplicar la infraestructura i els 
mitjans materials necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques.  

 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant Decret d’Alcaldia 2019/431, de 

data 16 de juliol de 2019, ha encarregat la redacció del projecte d’enderroc de l’anomenat 
Bloc A del Grup Sant Isidori de Mollerussa als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell en funcions de tècnics municipals, que preveu un cost d’execució de les obres 
d’enderroc de 104.059,99€ IVA inclòs. Així mateix, també encarregarà als esmentats serveis 
tècnics la direcció de les obres i negociarà amb les diferents companyies de serveis les 
connexions amb les xarxes generals, assumint els costos que se’n derivin, així com qualsevol 
impost, taxa o contribució especial que es pugui generar com a conseqüència de la 

realització de les obres.  
 
L’Ajuntament de Mollerussa ha de facilitar a l'Institut Català del Sòl tota la informació que 
requereixi per a la correcta execució de l’encomana, i en concret, es compromet a trametre 
el projecte d’enderroc abans esmentat en el termini més breu possible.  
 
Pel que fa al termini de l’execució de l’encomana, es preveu el calendari següent, a partir de 

la presentació del projecte abans esmentat a l’Institut Català del Sòl: 

 
 Licitació i contractació de les obres: màxim 6 mesos 
 Execució de les obres: 4 mesos  

 
Per la seva banda, l’Institut Català del Sòl licitarà i adjudicarà l’execució de les obres 

d’enderroc de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic, notificant-li a 
l’Ajuntament de Mollerussa les dades de l’adjudicació i la data de replanteig de l’obra. 
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Segona.-  Import de l’encomana de gestió. Compromís de rescabalament total a 
l’Institut Català del Sòl   
 

Aquest conjunt de tasques s’encarreguen a l’Institut Català del Sòl per un import de 
104.059,99€ IVA inclòs, quantitat prevista en el projecte d’enderroc com a cost d’execució 
de les obres d’enderroc de l’anomenat Bloc A del Grup Sant Isidori de Mollerussa, amb el 
benentès que el cost real i definitiu d’aquestes obres d’enderroc quedarà fixat definitivament 
en el certificat final d’obra. 
 

Aquest import no incorpora cap marge de benefici o lucre empresarial sinó que es limita a 

obtenir el corresponent rescabalament dels costos suportats per a la consecució del producte 
final. 
 
En tant que l'execució subsidiària és a càrrec dels propietaris, l’Ajuntament de Mollerussa, 
com a màxim al finalitzar l'enderroc del bloc, i un cop presentat per l’INCASÒL el certificat 
final d’obra i la factura corresponent per l’import del cost real i definitiu de les obres 

d’enderroc, procedirà a liquidar definitivament amb els propietaris l’import total de la 
despesa que hagi satisfet l’Ajuntament per l’execució dels actes de conservació, rehabilitació 
i protecció urgents, incloses les relatives a la gestió de l’enderroc satisfetes per l’Institut 
Català del Sòl. I, si cal, les exigirà per mitjà del constrenyiment sobre el patrimoni. 
 
No obstant això, l’Ajuntament de Mollerussa podrà establir la concessió de subvencions per al 
pagament d’aquestes despeses a aquells propietaris persones físiques que resideixin en el 

municipi i compleixin un determinat límit d’ingressos, entre d'altres condicions, segons el que 
s’estableixi per ordenança. 
 
En tot cas, amb la signatura d’aquest Conveni d’encomana de gestió, l’Ajuntament de 

Mollerussa es compromet a abonar a l'Institut Català del Sòl, en els terminis que més 
endavant s’estipulen, la part de la despesa que hagi estat efectivament liquidada per part 

dels subjectes obligats, compensant, en el seu cas, la part que resti mitjançant la cessió de 
solars –que s’hauran de destinar a la promoció d’habitatge protegit-. Aquesta cessió 
s’efectuarà un cop enderrocats tots els blocs que conformen el grup Sant Isidori i com a 
màxim en el termini de 8 anys comptats des de la data de signatura d’aquest conveni 
d’encomana de gestió. La valoració i ubicació dels solars objecte de cessió es concretarà, de 
mutu acord, en seu de la comissió de seguiment d’aquest conveni referida en la clàusula 
cinquena.  

 
Es fa constar que l’INCASÒL, per fer front en al compromís econòmic referent a la gestió de 
l’enderroc del Bloc A del Grup Sant Isidori, de Mollerussa, habilita la partida pressupostària 
4310/610.0001 “Inversions en edificis i altres construccions per compte propi”, segons 
consta al certificat emès pel director Econòmic Financer, en data 29 de juliol de 2019, per un 
import de 104.059,99€ IVA inclòs, al tipus vigent de 21%. 
 

Tercera.- Abonament de l’import. Facturació i forma de pagament 

 
A la finalització de les obres d’enderroc, l’Institut Català del Sòl emetrà requeriment de 
pagament a l’Ajuntament de Mollerussa, annexant el certificat final d’obra d’enderroc que 
fixa el cost real i definitiu de les obres, la factura i la resta de documentació que 
correspongui. 

 
A la recepció de l’esmentat requeriment de pagament, l’Ajuntament de Mollerussa endegarà 
el procediment corresponent per liquidar definitivament als subjectes obligats l’import total 
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de la despesa que hagi satisfet per l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i 
protecció urgents, inclosa la relativa a la gestió de l’enderroc satisfeta per l’Institut Català del 
Sòl. 

 
Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, l’Ajuntament de Mollerussa comunicarà a 
l’Institut Català del Sòl l’import que hagi estat efectivament liquidat per part dels subjectes 
obligats relativa a la gestió de l’enderroc, i que haurà de fer efectiu, en el termini màxim 
d’un mes, mitjançant transferència al compte bancari núm ES89 0182 6035 4702 0160 
8661, titularitat de l’Institut Català del Sòl. 

 

Pel cas d’aquells subjectes obligats que no hagin efectuat l’ingrés en període voluntari, 
l’Ajuntament es compromet a exigir-ne el reintegrament per la via de constrenyiment, 
comunicant a l’Institut Català del Sòl, al finalitzar el període executiu, l’import que hagi estat 
efectivament liquidat per part d’aquells relativa a la gestió de l’enderroc (inclosos els 
interessos meritats), i que haurà de fer efectiu, en el termini màxim d’un mes, mitjançant 
transferència al compte bancari núm. ES89 0182 6035 4702 0160 8661, titularitat de 

l’Institut Català del Sòl. 
 
La part que resti del total satisfet per l’Institut Català del Sòl per la gestió de l’enderroc, en 
el seu cas, l’Ajuntament de Mollerussa es compromet a compensar-la mitjançant la cessió de 
solars –que s’hauran de destinar a la promoció d’habitatge protegit- un cop enderrocats tots 
els blocs que conformen el grup Sant Isidori, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 
precedent. 

 
Quarta.- Justificació de la despesa 

 
L’Institut Català del Sòl, al final de l’execució de les obres, justificarà els treballs realitzats i 

la despesa executada mitjançant la presentació a l’Ajuntament de Mollerussa del 
corresponent certificat final d’obra d’enderroc que fixa el cost real i definitiu de les obres, la 

factura i la resta de documentació que correspongui. 
 
Cinquena.- Comissió de seguiment    
 
Acorden les parts la constitució d’una Comissió de seguiment, formada pels mateixos  
representants de l’Ajuntament de Mollerussa i de l’Institut Català del Sòl que formen part de 
la comissió tècnica del conveni signat en data 31 d’agost de 2017, per tal de fer el seguiment 

de l’execució d’aquesta encomana i debatre totes aquelles qüestions que puguin sorgir, així 
com, si arriba el cas, concretar, de mutu acord, la valoració, ubicació i altres característiques 
dels solars objectes de la cessió esmentada en les clàusules segona i tercera.  
 
La Comissió es reunirà quan es consideri necessari, a instàncies de qualsevol de les parts i, 
en tot cas, com a mínim a l’inici i a la finalització dels treballs. 
 

La secretaria d’aquesta Comissió serà gestionada per l’Institut Català del Sòl procedint a les 

corresponents convocatòries, actes i acompliment d’acords. 
 
Sisena.- Vigència i efectes 
 
En aplicació de l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, aquest Conveni tindrà una vigència màxima de quatre anys a comptar des de la seva 
signatura. Tanmateix, d’acord amb els principis d’eficiència i de simplificació administrativa 
que han de regir les actuacions de les Administracions Públiques regulats en l’article 31.2 de 
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la Llei 26/2010, i d’acord amb l’abans esmentat article 49.h) de la Llei 40/2015, l’Institut 
Català del Sòl i l’Ajuntament de Mollerussa acorden unànimement prorrogar aquest termini 
per un període de 4 anys addicionals, amb la finalitat de possibilitar el compliment dels 

pactes assolits en el mateix, amb el benentès que si el rescabalament total a l’Institut Català 
del Sòl es produeix abans d’esgotar-se la pròrroga necessària anteriorment pactada, aquest 
conveni es donarà per extingit en el moment en que es produeixi aquest rescabalament 
total, sense necessitat d’esperar a l’esgotament del període de la pròrroga pactada.   
 
Aquest conveni produirà efectes des de la data de la seva signatura. 

 

Setena.- Extinció.    
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada 
d’aquest Conveni d’encomana de gestió: 
 
a) La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen. 

 
b) El compliment total del seu objecte.  
 
c) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els 

requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment. 
 
d) L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en 

aquest Conveni. 
 
e) La impossibilitat esdevinguda de complir l’encomana, per raons materials o legals. 
 

Vuitena.- Protecció de dades personals 
 

L'Institut Català del Sòl s’abstindrà de realitzar cap tractament de les dades de caràcter 
personal de què disposi com a conseqüència de la realització d´aquesta encomana, llevat del 
que sigui estrictament necessari per al seu desenvolupament i execució, tot sotmetent-se a 
les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament General de Protecció de Dades 
(Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril). En especial, s’abstindrà de cedir a tercers aquestes 
dades o els arxius que les contenen, i guardarà confidencialitat estricta sobre les mateixes.   

 
Novena.- Publicitat      
 
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 14.3 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
el contingut íntegre d’aquest Conveni d’encomana de gestió, un cop signat, s’haurà de 

publicar en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, en el 

Portal de la Transparència de l’Institut Català del Sòl i en el Portal de la Transparència de 
l’Ajuntament de Mollerussa i, així mateix, es publicarà en el DOGC la data en la qual 
l’Ajuntament de Mollerussa va acordar efectuar aquesta encomana de gestió a l’Incasòl, la 
data de l’aprovació del Conveni pel Consell de Direcció d’aquest Institut i la data de la seva 
signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre constarà publicat en 

l’abans esmentat Registre de convenis de col·laboració i cooperació i en els referits portals de 
la transparència. 
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Desena. - Conformitat de les parts i validesa    
 
Els senyors Marc Solsona i Aixalà i Albert Civit i Fons, en la condició en la qual actuen, 

mostren la seva conformitat amb el contingut d’aquest Conveni d’encomana de gestió, 
aprovant-ne totes les clàusules i obligant-se recíprocament al seu compliment. 
 
Onzena.- Jurisdicció i Resolució de conflictes  
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la 

interpretació d’aquest Conveni d’encomana de gestió, i en el seu cas s’hauran de sotmetre a 

la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  
 
Dotzena.- Naturalesa del Conveni d’encomana de gestió i legislació aplicable 
 
Aquest Conveni d’encomana de gestió té naturalesa administrativa i la seva interpretació i 
desenvolupament es regeixen per l’ordenament jurídic administratiu. 

 
 
I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document electrònicament 
 
Mollerussa,”. 
 
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/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=717.0&e
ndsAt=888.0 

 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
05.-BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL. 
LIDs 1918000128 i 1917000127.- 
 

El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2019, 

amb el contingut següent: 

Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell de bonificació de llicència 
d’obres. 
 

Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL). 

 
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% 
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 

siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=717.0&endsAt=888.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=717.0&endsAt=888.0


                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 

 
Vistes les liquidacions 1918000128 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
import de 602,64 € i 1917000127 de taxa per llicència urbanística, per import de 312,82 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient. 
 

Atès que la finalitat de les obres és la adequació d’espais d’atenció a l’usuari a l’edifici de la 

seu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar l’obra com a interès social. 

 
Segon.- Atorgar una bonificació per import total de 557,44 € d’acord amb el següent 
desglòs: 
 

Base imposable (BI): 30.132,12 

     

       

 
LIDs 

 

Bonificació 

 

Nova LID 

ICIO (2,00 %) s/ BI 602,64 

 

80 % ICIO 482,11 

 

120,53 

       Taxa (1,00 %) s/ BI 301,32 

 

25 % Taxa 75,33 

 

225,99 

Placa d'obres 11,50 

  
0,00 

 

11,50 

 

312,82 

  
75,33 

 

237,49 

 

   
   

 
915,46 

  
557,44 

 

358,02 

 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 

Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=888.0&e
ndsAt=919.0 

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

proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

 
 

06.-BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES GENERALITAT DE CATALUNYA, 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, ESCOLA LES ARRELS. LIDs 1918000115 i 

1917000114.- 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=888.0&endsAt=919.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=888.0&endsAt=919.0
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El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2019, 

amb el contigut següent: 

 
Vista la sol·licitud presentada pels Serveis Terrritorials d’Ensenyament a Lleida de bonificació 
de llicència d’obres, LIDs 1918000115 i 1917000114. 
 

Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

(TRLRHL). 
 
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% 
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 

siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 

Vistes les liquidacions 1918000115 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
import de 283,51 € i 1917000114 de taxa per llicència urbanística, per import de 153,25 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient. 
 
Atès que la finalitat de les obres és la reforma i ampliació de pèrgoles de l’Escola les Arrels. 

 

En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar l’obra com a interès social. 
 
Segon.- Atorgar una bonificació per import total de 262,24 € d’acord amb el següent 
desglòs: 

 

Base imposable (BI): 14.175,34 

     

       

 
LIDs 

 
Bonificació 

 
Nova LID 

ICIO (2,00 %) s/ BI 283,51 

 
80 % ICIO 226,81 

 
56,70 

       Taxa (1,00 %) s/ BI 141,75 

 
25 % Taxa 35,44 

 
106,32 

Placa d'obres 11,50 

  
0,00 

 
11,50 

 
153,25 

  
35,44 

 
117,82 

       

 
436,76 

  
262,24 

 
174,52 

 

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
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Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 

intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=919.0&e
ndsAt=948.0 

 

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

proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

 
07.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 
ESTABLEIX REAL DECRET 635/2014, de 25 de juliol. PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 

PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. SEGON TRIMESTRE 2019. 
 
En compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es 
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, es dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al 
primer trimestre de l’exercici 2019. 
 

Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicació de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
 
Data de la comunicació: 30 de juliol de 2019. 
 
Ràtio operacions pagades: 54,14 

Import pagaments realitzats: 1.360.257,19 € 
Ràtio operacions pendents: 51,24 
Import pagaments pendents: 1.654.924,85 € 
PMP: 52,55 
 
 
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes 

lliurats a la plataforma del MINHAP. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=948.0&e
ndsAt=975.0 

 

 
08.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 

ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL PRESSUPOST. SEGON TRIMESTRE 2019 

 
En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es 
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=919.0&endsAt=948.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=919.0&endsAt=948.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=948.0&endsAt=975.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=948.0&endsAt=975.0
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de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de 
la tramesa d’informació corresponent al primer trimestre de 2019. 
 

Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
Data de la comunicació: 30 de juliol de 2019 
Formularis:  

F.1.1.1   Resum classificació econòmica 
F.1.1.2   Desglossament Ingressos corrents 

F.1.1.3   Desglossament Ingressos de capital i financers 

F.1.1.4   Desglossament Despeses corrents 
F.1.1.5   Desglossament Despeses de capital i financeres 
F.1.1.9   Calendari i pressupost de tresoreria 
F.1.1.8   Romanent de Tresoreria 
F.1.1.13  Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre 
F.1.1.14  Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 

F.1.1.12  Dotació de plantilles i retribucions 
F.1.1.B1  Ajustos SEC 
I.A1  Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses) 
I.A4  Avals de l’entitat 
I.A5  Fluxos interns 
I.B1  Vendes d’accions i participacions 
I.B3  Adquisició d’accions i participacions 

I.B4  Operacions atípiques 
I.B5 Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a 

pressupost” 
F.2.1   Ajustos per operacions internes entre entitats 

F.3.0   Dades generals de l’informe d’avaluació 
F.3.2  Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de 

la regla del gasto. 
F.3.4  Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat 
F.4.0   Tancament de l’informe d’avaluació i signatura. 

 
 
 
Es fa constar que de les dades subministrades, es desprèn que, al primer trimestre de 2019, 

s’incompleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària aprovat en el Pla Econòmic Financer 
que fineix a desembre de 2019. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=975.0&e
ndsAt=1003.0 

 
09.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL 

PLA D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. 
SEGON TRIMESTRE 2019. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=975.0&endsAt=1003.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=975.0&endsAt=1003.0
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En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte 

al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019. 
 
 
Segon Trimestre 2019. 
 
 Seguiment d’ingressos i despeses: Els ingressos s’estan executant d’acord amb les 

previsions, no així les despeses que superen les previsions del Pla d’ajust. 

 Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut 
 Seguiment de l’endeutament: s’ha contractat un crèdit a llarg termini per import de 4 

milions i les amortitzacions s’estan efectuant d’acord amb les previsions.  
 Seguiment del deute comercial: S’han efectuat les trameses d’informació tant al MINHAP 

com a la Generalitat. 
 Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent: NO existeix un passiu 

contingent. 
 Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat. 
 
 

En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions d’ingressos, però que no 

s’ajusta a la previsió de despeses. Sense cap altra observació a afegir als informes de 

seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP.  

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 

còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 

 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1003.0&
endsAt=1020.0 
 

 
10.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 

OPERACIONS COMERCIALS. SEGON TRIMESTRE DE 2019. 
 
 
 
En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, l’import de les obligacions pendents de pagament 

que incompleixen l’article 198.4 de la Llei 09/2017, de 08 de novembre de Contractes del 

sector públic és : 
 
  
 Ajuntament de Mollerussa:  885.967,89 €, que corresponen a 1.063 factures. 
 OAM Fira de Mollerussa:      277.737,40 €, que corresponen a    226 factures. 
 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1003.0&endsAt=1020.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1003.0&endsAt=1020.0
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Es fa constar que amb data 30-07-2019 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de 
l’Ajuntament i del Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda. 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1020.0&
endsAt=1046.0 

 
 
11.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 2019. 

 
D’acord amb el que es disposa en l’article 207 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, la 
Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de l’execució dels 
pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.  
 

Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han 
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 

2019, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 

següent: 
 

a) Execució del pressupost de despeses corrent 
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent 
c) Moviments i situació de la tresoreria. 

 
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar 

al Ple de la Corporació la informació següent: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i 
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de juny de 
2019. 
 
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la 

tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a 
tots els efectes legals. 

 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 

 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials         14.819.302,00€ 
Modificacions de crèdit         3.197.101,63€ 
Crèdits definitius         18.016.403,63€  
Obligacions reconegudes netes  9.112.373,18€ 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1020.0&endsAt=1046.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1020.0&endsAt=1046.0
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Grau execució d’obligacions     50,50% 
Pagaments realitzats  7.152.122,34€ 
Grau d’execució dels pagaments  78,40% 

 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          14.819.302,00€ 
Modificacions de crèdit 3.197.101,63€ 
Previsions definitives         18.016.403,63€ 
Drets reconeguts nets        10.057.160,84€ 

Grau execució drets   55,80% 

Recaptació neta         5.614.287,42€ 
Grau execució recaptació                           55,80% 

 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/2019    2.641.482,93€ 

Ingressos        19.440.843,14€ 
- Moviments interns de tresoreria 8.140.436,34€ 

Pagaments        21.028.789,30€ 
Moviments interns de tresoreria 8.140.436,34€ 

Saldo a 30/06/2019     1.053.536,77€ 
 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 

Crèdits inicials              695.100,00€ 
Modificacions de crèdit  0,00€ 
Crèdits definitius              695.100,00€ 

Obligacions reconegudes netes             420.157,16€ 
Grau execució d’obligacions            60,40% 
Pagaments realitzats  322.537,74€ 
Grau d’execució dels pagaments  76,70% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials     695.100,00€ 

Modificacions de crèdit  0,00€ 
Previsions definitives     695.100,00€ 
Drets reconeguts nets    506.180,26€ 
Grau execució drets  72,82% 
Recaptació neta  449.448,30€ 
Grau execució recaptació   88,79% 
 

1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/2019  19.692,29€ 
Ingressos          836.985,09€ 

Moviments interns de tresoreria 106.752,70€ 
Pagaments                838.052,98€ 

Moviments interns de tresoreria 106.752,70€ 

Saldo a 30/06/2019  18.624,40€ 
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Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1046.0&
endsAt=1138.0 

 

12.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RES2019/469 “CONSTITUCIÓ DE 
NOVES ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIONS MUNICIPALS A LA REGIDORA SRA. 

RAQUEL PUEYO BARBERÀ” 
 
El Sr. Alcalde  dóna compte al Ple de la resolució següent: 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. RES2019/469 

Assumpte: CONSTITUCIÓ DE NOVES ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIONS 
ESPECIALS A LA REGIDORA RAQUEL PUEYO BARBERÀ 
 
A fi i efecte de coordinar els serveis municipals i per tal de facilitar-ne les tasques de 
direcció, inspecció i impuls, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats pròpies i en 
desplegament d'allò que s’estableix en els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim 

Local, 56 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, i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, (articles 43 i 44), DECRETA:  
 
Primer. S’amplien les àrees competencials municipals constituïdes pel Decret d’Alcaldia 
388/2019 de data 28 de juny de 2019, configurades com a Delegacions especials 

unipersonals, que seguidament es relacionen, designant-se a la Senyora responsable i l’abast 

de les Delegacions:  
 
1.- JOVENTUD, FESTES, NOVES TECNOLOGIES I EMISORA MUNICIPAL DE RADIO 
PONENT.  
 
Regidor/a responsable:  SRA. RAQUEL PUEYO BARBERÀ 
 

Àmbit competencial: 
 

Joventut. 
Consell de Joventut 
Casals de Joves  
Parcs infantils 
Associacionisme juvenil 

Activitats Oficina Jove 
Pla Local de Joventut 

Espai Jove Intercultural 
Ús social d’instal·lacions públiques de l’àrea de joventut. 
Gestió d’immobles adscrits a l’àrea de joventut 
Oficina Jove 

 
Festes 
Festes locals. 
Comissió de Festes. 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1046.0&endsAt=1138.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1046.0&endsAt=1138.0
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Activitats lúdiques i d’esbarjo. 
 
Noves Tecnologies 

Estadística 
Informàtica 
Comunicació 
 
Tanmateix, s’atribueixen a l’àrea de Joventut, amb caràcter genèric, facultats en matèria de 
gestió ordinària de l’emissora municipal de radio ponent .  

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà la direcció 
interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, 
sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Segon.-  Es reserven a favor de l’Alcaldia les competències no expressament delegades en 
el punt anterior i en el decret 388/2019 de 28 de juny i específicament les exclusives en les 
matèries relatives a PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL I 
TRANSPARÈNCIA 
 

Tercer.- En consonància amb el Decret de l’Alcaldia Decret de l’Alcaldia 2019/358 de data 
21 de juny de 2019, es delega a la senyora Raquel Pueyo Barberà, de la mateixa forma que 
la resta Regidors, les facultats contractuals següents:  
 
 contractacions administratives de obres, subministraments i serveis que no superin els 

3.000,00 € (IVA exclòs), quan, atenent el seu objecte i finalitat hagin de considerar-se 

menors, i en els termes i abast previst a la Bases d’Execució del Pressupost. El secretari 
municipal ha emès informe als efectes de determinar, d’acord amb la normativa vigent, 
quan estem davant d’un contracte menor, i quin es el procediment a seguir, el qual 
s’adjunta com a annex a aquest acord. 

 
 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable de l’àrea en relació 

amb l’exercici de les facultats contractuals indicades, posaran fi a la via administrativa, 

amb els efectes previstos a la llei 39/2015 de procediment administratiu comú 
 
Quart.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri i es 

notificarà als interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sense perjudici de la seva 

eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura. 

Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1138.0&

endsAt=1167.0 

URGÈNCIA.  
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1138.0&endsAt=1167.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1138.0&endsAt=1167.0
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13.- CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 

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

El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 

per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2019, 

amb el contingut següent: 

Les dificultats que planteja l’existència de pagaments ineludibles, amb consignació 
pressupostària, però sense liquiditat per fer-hi front, conseqüència del desajust existent 

entre els ingressos i els pagaments, obliguen a les entitats locals a buscar formules 
d’obtenció de liquiditat per tal de pal·liar aquestes mancances. 

 
Atès que en data 30 d’octubre de 2019 té venciment una operació de crèdit a curt termini 
per import de 7000.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària Banc de Sabadell i que no 
serà possible la seva cancel·lació per manca de tresoreria. 
 
Examinat l’expedient incoat per a la contractació d’una operació de crèdit a curt termini i 
trobat conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vista la millor de les ofertes de condicions financeres presentada per l’entitat BANC DE 
SABADELL. 
 

En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per import de 
700.000,00 €. 
 

Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària BANC DE SABADELL en 
les  condicions següents: 
 
- Crèdit màxim:   700.000,00 € 
- Venciment:    1 any  
- Tipus d’interès:               Fixe 0,23% 
- Comissió obertura:               0% 

- Comissió no disponibilitat:    0,025% trimestral 
- Interès de demora :             2%   
- Intervenció de l’operació:     Secretari de l’Ajuntament 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de 
l’Ajuntament de Mollerussa formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la 

signatura de tots els documents necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com 

en dret fos menester. 
 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde, a l’Interventor i a la Tresorera per disposar conjuntament dels 
fons de l’Ajuntament. 
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Cinquè.- Notificar la formalització d’aquesta operació financera davant la Direcció General 
de Política Financera mitjançant la tramesa de la documentació establerta en la normativa 
vigent. 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1167.0&
endsAt=1379.0 

 

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

El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que ha estat presentada una Moció, que és la següent: 
 
MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART D’ENDESA I ALTRES 
COMPANYIES  
 

Seguidament es dóna lectura a la Moció, procedint-se al seu debat i votació: 
 
14.1.- MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART D’ENDESA I 
ALTRES COMPANYIES  
 

 

El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura a la Moció, en els termes següents: 
 
“MOCIÓ EN SUPORTALA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ALES FAMÍLIES AMB DEUTE, 
PER PART D’ENDESA I ALTRES COMPANYIES 
 
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans on 
amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el subministrament a les persones i 
famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum, si les administracions públiques 
no paguen el 50% del cost d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. 
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) 
impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny 
de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
 
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional amb les 
associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les 
companyies que aquestes no van voler signar. 
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país. Les 
empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el 
compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en 
situació de vulnerabilitat. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1167.0&endsAt=1379.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1167.0&endsAt=1379.0
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I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments 
socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les persones, i especialment 
les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. 
 
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per garantir 
drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 
 
Per tots aquests motius, tots els Grups Municipals de MOLLERUSSA proposen al Ple d’aquest Ajuntament 
l’aprovació dels següents 
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets 
energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer 
complir la llei. 
 
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular que va 
ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les més avançades del món. 

 
TERCER.- Exigir la condonado, per tart d’Endesa i les empreses subministradores, del deute acumulat 
per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015. 
 
QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera 
contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies, no permesos per 
la llei 24/2015. 
 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les 
intervencions següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1379.0&
endsAt=1763.0 

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

Moció presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents 

 
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 52,2a), 

del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets de l’alcaldia 
dictats entre els dies 18 de juliol de 2019 i el 30 d’agost de 2019, i que es corresponen als 
números 2019/441 al 2019/518. 
  

Decret Núm. 2019/441, 18 de juliol de 2019. 

Assumpte:  CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE LA SRA. TORRENS VIVES, GEMMA, COM A 
INTEGRADORA SOCIAL CENTRE OBERT ESTIU 2019. 
 

Decret Núm. 2019/442, 18 de juliol de 2019. 

Assumpte: PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. CARRER LLORENÇ VILARÓ, 2, 3R C. 
 

Decret Núm. 2019/443, 18 de juliol de 2019. 

Assumpte: PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. PLAÇA MAJOR, 22. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1379.0&endsAt=1763.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1379.0&endsAt=1763.0


                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

Decret Núm. 2019/444, 23 de juliol de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD DEL SR. JORDI FARRÉ CARNICÉ D’UN DUPLICAT D ELA TARJETA 
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AM DISMINUCIÓ. 
 

Decret Núm. 2019/445, 23 de juliol de 2019. 

Assumpte: ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN L’ÀMBIT DE LES LLETRES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A 
ACTIVITATS LITERÀRIES PER A L’ANY 2019. 
 

Decret Núm. 2019/446,  23 de juliol de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD DE BAIXA DEL SERVEI “E-TRAM” DEL CONSORCI AOC. 
 

Decret Núm. 2019/447, 24 de juliol de 2019. 

Assumpte: AUTORITZACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.  
 
Decret Núm. 2019/448, 24 de juliol de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ AL PROGRAMA D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE 
LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL. CURS 2017-2019. 
 
Decret Núm. 2019/449, 25 de juliol de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: TALLER D’ESCRIPTURA DE 

CONTES. 
 

Decret Núm. 2019/450, 25 de juliol de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-198-2019. 
 
Decret Núm. 2019/451, 25 de juliol de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-196-2019. 
 

Decret Núm. 2019/452, 26 de juliol de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SRA. BARBARA MARIA LLOPIS. 
 

Decret Núm. 2019/453, 26 de juliol de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA ELISA CLOTET CUBERES. 
 

Decret Núm. 2019/454, 29 de juliol de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL EL NIU, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER 
AL DIA 19 DE JULIOL DE 2019. 
 

Decret Núm. 2019/455, 29 de juliol de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD AMICS DE LA BANQUETA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 
MATERIAL DIVERS PER AL DIA 20 DE JULIOL DE 2019. 

 

Decret Núm. 2019/456, 29 de juliol de 2019. 

Assumpte: DESIGNADOR COORDINADOR ÀREA DE RECURSOS HUMANS. 
 

Decret Núm. 2019/457, 29 de juliol de 2019. 
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Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIAT PER 
LA SRA. MANUELA JORNET VIVES. 
 

Decret Núm. 2019/458, 29 de juliol de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD RESIDÈNCIA ACUDAM, EN QUÈ DEMANA AUTAORITZACIÓ PER 
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES D’ESTIU AMB CARÀCTER GRATUÏT EL 
DIA 30 DE JULIOL D E2019. 

 
Decret Núm. 2019/459, 29 de juliol de 2019. 

Assumpte: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 20/2019- TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT. 
 
Decret Núm. 2019/460, 30 de juliol de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRMONIAL INICIAT PEL 
SR. IGNACIO GARMENDIA VALLEJO. 
 
Decret Núm. 2019/461, 30 de juliol de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRMONIAL INICIAT PER LA 
SRA. ROSER BOLDÚ JIMÉNEZ. 
 
Decret Núm. 2019/462, 30 de juliol de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ 
EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA 

JUVENIL A CATALUNYA 2019. 
 
Decret Núm. 2019/463, 31 de juliol de 2019. 

Assumpte: SELECCIÓ MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL DE TRES PLACES D’AGENT DE 
LA POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA: EXP. 1458/16/2018. 
 
Decret Núm. 2019/464, 31 de juliol de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-215-2019. 
 
Decret Núm. 2019/465, 31 de juliol de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-223-2019. 
 
 
Decret Núm. 2019/466, 31 de juliol de 2019. 

Assumpte: EMC-013/2019. 

 
Decret Núm. 2019/467,  1 d’agost  de 2019. 

Assumpte: ABSÈNCIA SECRETARI DEL 5 D’AGOST AL 23 D’AGOST. 
 
Decret Núm. 2019/468,  1 d’agost  de 2019. 

Assumpte: ABSÈNCIA TEMPORAL ALCALDE: NOMENAMENT D’ALCALDE AMB CARÀCTER 
ACCIDENTAL. 
 
Decret Núm. 2019/469,  1 d’agost  de 2019. 

Assumpte: CONSTITUCIÓ DE NOVES ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIONS ESPECIALS ALA 
REGIDORA RAQUEL PUEYO BARBERÀ. 
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Decret Núm. 2019/470,  1 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-221-2019. 
 
Decret Núm. 2019/471,  2 d’agost  de 2019. 

Assumpte: APROVACIÓ DELS MODELS DE DOCUMENTS PER LA GESTIÓ DEL REFUGI 
D’ANIMALS ABANDONATS. 
 

 
Decret Núm. 2019/472, 5 d’agost  de 2019. 

Assumpte: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 22/2019- TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT. 
 
Decret Núm. 2019/473, 5 d’agost  de 2019. 

Assumpte: APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, PRESSUPOST 2019 (NÚM. 21/2019). 
 
Decret Núm. 2019/474, 5 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 11 D’AGOSTS DE 2019. 
 
Decret Núm. 2019/475, 6 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-224-2019. 
 
Decret Núm. 2019/476, 6 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA TALL I  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-225-2019. 
 
Decret Núm. 2019/477, 6 d’agost  de 2019. 

Assumpte: APROVACIÓ D’ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 
Decret Núm. 2019/478, 6 d’agost  de 2019. 

Assumpte: AUTORITZACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2019/479, 6 d’agost  de 2019. 

Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 
Decret Núm. 2019/480, 8 d’agost  de 2019. 

Assumpte: RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DEL SR. MOYA MORENO, MANUEL, A LA RELACIÓ 
LABORAL AMB L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. AUTORITZACIÓ A L’ÀREA D’ESPORTS DE LA 
TRAMITACIÓ D’UN PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT OFERTA AL SOC. 
 
 
Decret Núm. 2019/481, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SR. SALVADOR SEGURA GARCIA, RESERVA DE PLAÇA PER APARCAMENT PER A 

DISCAPACITATS, EPXEDIENT 2361-41-2019. 

 
 
Decret Núm. 2019/482, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 1 DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE LA 
URBANITZACIÓ DEL VIAL ACCÉS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA. 
 
 



                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

Decret Núm. 2019/483, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD ARIEL DOMINGUEZ PEÑA, EN REPRESENTACIÓ DEL BAR “EL 
GALEÓN CUBANO” EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR UN CONCERT A LA 
TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT EL DISSABTE DIA 10 D’AGOST DE 2019. 
 

 
Decret Núm. 2019/484, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA DIVERSES 
PETICIONS PER AL DIA 20 DE JULIOL DE 2019. 
 
Decret Núm. 2019/485, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD AEIG CAL MET, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILTIZAR 
UN ESPAI EL DIA 26 DE JULIOL DE 2019. 
 
 
Decret Núm. 2019/486, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD CLUB AUTOMODELISME DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA 
TAULES I CADIRES PER AL DIA 28 DE JULIOL DE 2019. 

 
Decret Núm. 2019/487, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD LA SALLE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES D’ESTIU AMB CARÀCTER GRATUÏT. 
 
Decret Núm. 2019/488, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE MALI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER 
UTILITZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 28 DE JULIOL DE 2019. 

 
Decret Núm. 2019/489, 9 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE BANDES RUGOSES A L’AV. PAU CASALS DE 
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 2361-42-2019. 
 
Decret Núm. 2019/490, 12 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-228-2019. 
 
Decret Núm. 2019/491, 12 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIES D’OBRES. 

 
Decret Núm. 2019/492, 12 d’agost  de 2019. 

Assumpte: RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SRA. PÉREZ SALVIA, MONTSE, A LA RELACIÓ 
LABORAL AMB L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

 

Decret Núm. 2019/493, 14 d’agost  de 2019. 

Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 

 
Decret Núm. 2019/494, 16 d’agost  de 2019. 

Assumpte: SOL·LICITUD ANTONIETA PLASA, EN REPRESENTACIÓ DE VEÏNS PASSEIG LA 
SALLE, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA AL CARRER EL DIA 31 
D’AGOST DE 2019. 
 
Decret Núm. 2019/495, 19 d’agost  de 2019. 



                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

Assumpte: PREU HORES EXTRES 2019 PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT. 
 
Decret Núm. 2019/496, 21 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-159-2019. 
 

Decret Núm. 2019/497, 23 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-231-2019. 
 

Decret Núm. 2019/498, 23 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-229-2019. 
 
Decret Núm. 2019/499, 23 d’agost  de 2019. 

Assumpte: LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
Decret Núm. 2019/500, 23 d’agost  de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONSULTORIA PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ AL CASAL D’AVIS DE MOLLERUSSA. 

 
Decret Núm. 2019/501, 23 d’agost  de 2019. 

Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 
SUBIRÓS REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES S.L. PER A LA ORGANITZACIÓ DEL CONCERT 
DEL GRUP MAGIC SHADO. 
 
Decret Núm. 2019/502, 26 d’agost  de 2019. 

Assumpte:SOL·LICITUD OFICINA JOVE DLE PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ 

PER UTILITZAR L’ESPAI DEL PARC MUNICIPAL EL DIA 26 DE JULIOL DE 2019. 
 
Decret Núm. 2019/503, 27d’agost  de 2019. 

Assumpte:BESTRETA TREBALLADOR. 
 
Decret Núm. 2019/504, 28 d’agost  de 2019. 

Assumpte:CONTRACTACIÓ D’UN EFECTIU, PEÓ, DE MANTENIMENT I CONTROL 

D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS (RLT 209). 
 
Decret Núm. 2019/505, 28 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-230-2019. 
 
Decret Núm. 2019/506, 28 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER MUDANÇA DE L’EXPEDIENT 2334-
243-2019. 
 
Decret Núm. 2019/507, 28 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-242-2019. 
 
 
Decret Núm. 2019/508, 28 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-226-2019. 
 



                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

Decret Núm. 2019/509, 28 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-213-2019. 
 
 
Decret Núm. 2019/510, 29 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-246-2019. 
 

 
Decret Núm. 2019/511, 29 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-241-2019. 
 
Decret Núm. 2019/512, 30 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-238-2019. 
 
Decret Núm. 2019/513, 30 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-237-2019. 
 
Decret Núm. 2019/514, 30 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-234-2019. 
 
Decret Núm. 2019/515, 30 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-233-2019. 
 
Decret Núm. 2019/516, 30 d’agost  de 2019. 

Assumpte:LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-217-2019. 
 
Decret Núm. 2019/517, 30 d’agost  de 2019. 

Assumpte:SOL·LICITUD CLUB TENNIS MOLLERUSSA, MATERIAL DIVERS DIA 31 D’AGOST DE 
2019. 

 
Decret Núm. 2019/518, 30 d’agost  de 2019. 

Assumpte:ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1763.0&

endsAt=1771.0 

 

15.- PRECS I PREGUNTES 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1771.0 

  

PRECS: 
 

El Sr. Simeón fa el següents prec: 
 

1- S’ha de ser curós en el control de la despesa. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1776.0 

 

El Sr. Montalà fa els següents precs: 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1763.0&endsAt=1771.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1763.0&endsAt=1771.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1771.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1776.0


                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

 
1- Que s’engegui de nou el procés de desratització del clavegueram de Mollerussa. 
2- Que es respecti allò que es va acordar en el Ple del Cartipàs i no canviar allò que es 

va acordar als dies de celebració. 
 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1822.0 

 
PREGUNTES: 

 

El Sr. Simeón fa les següents preguntes: 
 
 

1- Quan tindrem incorporat el tècnic (enginyer forestal)per fer el seguiment de 
jardineria? 

2- Ja s’està executant la modificació del contractge de neteja pel que fa a la nova 
freqüència de la plaça? I fer un seguiment setmanal) 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1902.0 
 

 

El Sr. Bastons fa les següents  preguntes: 
 

1- La ubicació del nou refugi d’animals està causant molèsties als veïns de la zona en la 
que està ubicada per lo tant li preguntem si la ubicació del Refugi d’animals es 
provisional o definitiva ? 

2- L’any 2017 i 2018 es va incomplir la regla de despesa per aquest motiu li 

preguntem: en l’any 2019 vostè té previst complir la regla de la despesa? En cas 

afirmatiu, quines partides pressupostàries es veuran afectades per complir la regla 
de la despesa. 

3- Quin ha estat el cost de la compra dels terrenys d’una superfície de 6.981,26 m2 
adquirits per la construcció del nou institut? 

4- En el ple del mes de març a l’informe d’alcaldia vostè va dir que l’ajuntament 
destinaria 45.000 € en el re arbrat però en el darrer ple va dir que el cost no 

l’assumeix l’ajuntament sinó l’empresa en aquest cas ASPROS. El que li preguntem 
és qui realment és el que es fa càrrec del re arbrat? 

5- Per últim el 25 d’agost es va aprovar la modificació del POUM de Golmés que 
permetrà la implantació de grans indústries, tenen previst de presentar al·legacions? 

 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1973.0 
 

 
Respostes Sr. Alcalde: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=2100.0 

 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i quaranta-si minuts, per Ordre 
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada 
pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1822.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1902.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=1973.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816c438b06016d1b606ace0079?startAt=2100.0

