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ACTA 2020/04
A la ciutat de Mollerussa, el dia 28 de maig de dos mil vint. Essent les vint hores i trenta
minuts, des del servei de videoconferència LOCALRETMEET, en sessió pública i ordinària, de
primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup JxCATJUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventora de Fons de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Guans Ros.
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Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 D’ABRIL DE 2020 (03/2020).
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
03/2020 celebrada el dia 30 d’abril de 2020. 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.

02.- INFORME DE L’ALCALDIA.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=33.0&en
dsAt=602.0
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=23.0&en
dsAt=33.0
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03.- PRP 2020/411 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa Règim Intern i Acció Social en la sessió celebrada el dia 25 de
maig de 2020, amb el contingut següent:
Amb l’objectiu de regular la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Atès que l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats
de subvencions.
Atès que el procediment per a l’aprovació de les ordenances es tramita d’acord amb allò que
preveu l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de
tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial pel Ple, l’obertura d’un període
d’informació pública durant el termini mínim de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte
al Butlletí Oficial de la província i audiència de les persones interessades, entenent-se
aprovades definitivament en el cas de que no s’hagin presentat reclamacions o
suggeriments.
No obstant l’exposat, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, en la seva
Disposició addicional tercera expressament diu, en el que aquí importa que:
1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de
les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què
perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Tant mateix, l’apartat 4 de la DA tercera de l’esmentat RD va ser modificat per l'apartat
quatre de l'article únic del RD 465/2020, de 17 de març, essent el seu literal el següent:

Atès que l’aprovació de les bases de subvencions generals que es planteja es considera
indispensable, tant per la protecció de l’interès general com també per al funcionament bàsic
dels serveis, atès que es un document indispensable per l’atorgament de subvencions de tot
tipus.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, es proposa al Ple de l’ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:
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“Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor del
present reial decret, les entitats del sector públic podran acordar motivadament la
continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions
estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables
per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.”
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Primer. Aprovar inicialment l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions
de l'Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant un edicte que es publicarà al BOP de Lleida i a la seu
electrònica Municipal durant el qual els interessats podran consultar-lo i formular les
reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. De conformitat amb l’establert a la DA tercera apartat quart del RD 463/2020, de 14
de març s’acorda la continuació de l’expedient d’aprovació de l’ordenança general reguladora
de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Mollerussa.
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Quart. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part del Ple.
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegaments dels acords adoptats.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEX
ARTICLE 1. Objecte de la Subvenció
D’acord amb l’establert en l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, per mitjà de la present Ordenança s’estableixen les bases reguladores de la
concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mollerussa, conforme als principis d’igualtat i
no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència,
recollits en la citada Llei.
ARTICLE 2. Àrees Objecte de Subvenció
L’Ajuntament, per mitjà dels procediments previstos en aquesta Ordenança, pot
concedir subvencions en tots els àmbits que en sigui competent, com els següents:
a) Cultura: teatre, imatge, arts plàstiques, cultura tradicional, trobades i altres
activitats.

c) Esports: despeses derivades de la participació en competicions oficials, gaudint
d’especial protecció l’esport de la infància i la joventut; també poden ser objecte de
subvenció els esdeveniments esportius especials.
d) Educació: són subvencionables els cursos, seminaris i altres activitats relacionades
amb la formació.
e) Joventut: foment i implantació de l’associacionisme.
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b) Música: espectacles dels diversos estils musicals i, preferentment, els programes
de formació pràctica musical.
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f) Tercera edat: activitats de foment i implantació de l’associacionisme en el sector.
g) Turisme social: aquelles activitats turístiques amb un marcat objecte cultural.
h) Sanitat i consum: activitats de formació en aquest sector.
i) Medi ambient: cursos i activitats de sensibilització amb el medi ambient.
j) Participació ciutadana: destinades a subvencionar a les entitats ciutadanes i a les
associacions de veïns.
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k) Promoció de l’activitat econòmica i desenvolupament local: destinades a incentiva
l’activitat dels comerços i serveis ubicats en el terme municipal de Mollerussa i foment de
l’associacionisme.
l) Promoció de fires i festes: activitats de foment i implantació de l’associacionisme
en el sector.
ll) Habitatge: Destinades a satisfer el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge
digne, i a la rehabilitació, conservació i manteniment dels habitatges.
m) Supòsits en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari:
Destinades a fer front a les situacions provocades per supòsits de força major, com
calamitats públiques, pandèmies, fenòmens naturals d’efectes catastròfics, les destruccions
ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de
l’ordre públic, situacions de pobresa.
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o) Altres ajuts relatius a acció social, ciutadania, infància i adolescència i igualtat:
Destinades a fomentar l’activitat de la ciutadania de Mollerussa en els esmentats àmbits.
ARTICLE 3. Beneficiaris
1. Té la consideració de beneficiari de subvencions la persona física o jurídica que
hagi de realitzar l’activitat que ha fonamentat el seu atorgament o que es trobi en la situació
que legitima la seva concessió.
a) Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, els membres associats del
beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten
la concessió de la subvenció, en nom i per compte del primer, tindran igualment la
consideració de beneficiaris.
b) Les agrupacions físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de
béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir
personalitat, puguin dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en
situació que motiva la concessió de la subvenció.
Quan es tracta d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades
sense personalitat, han de constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de
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n) protecció civil i entitats de voluntaris: activitats de foment i implantació de
l’associacionisme en el sector.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d3af4f39738d4aa4aa7457c304496b0a001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:ACTA -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

la concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com
l’import de la subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració
de beneficiaris.
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3. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions regulades en aquesta Llei les persones o entitats en qui concorri alguna de les
circumstàncies següents1:
a. Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques.
b. Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents
en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, excepte que en aquest hagi
adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi
conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c. Haver donat lloc, per causa de la que haguessin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d. Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o
aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Lley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio dels alts
càrrecs de l’Administració general de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractarse de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, en els termes establerts en la mateixa o en la
normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e. No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es
determini reglamentàriament.
f. Tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g. No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en
els termes que reglamentàriament es determinin.
h. Haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions conforme a aquesta i altres lleis que així ho
estableixin.
i. No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon
paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta Llei quan concorri alguna de les
prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
j. Les prohibicions d’obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les
que, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, pugui
presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d’altres empreses en les que hagin concorregut les citades prohibicions.

1 En virtut de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no es pot
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions per les persones o entitats
en qui concorri alguna de les circumstàncies descrites a continuació, llevat que, per la naturalesa de la
subvenció, s’exceptuï per la seva normativa reguladora.
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2. Poden obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats que es trobin en la
situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que concorrin les
circumstàncies previstes en les bases i en la convocatòria.
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En cap cas poden obtenir la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora de les
subvencions, les associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5
i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Tampoc poden obtenir la condició de beneficiari o d’entitat col·laboradora les
associacions respecte de les que s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció per
trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació de l’establert en l’article 30.4 de la
Llei orgànica 1/2002, mentre no recaigui cap resolució ferma per la qual pugui practicar-se la
inscripció en el Registre.
ARTICLE 4. Procediments de Concessió de Subvencions
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Les subvencions poden concedir-se de forma directa o mitjançant un procediment en
règim de concurrència competitiva.
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de
concurrència competitiva. Tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment
mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les
sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris
de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, dins del crèdit
disponible, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels citats criteris.
ARTICLE 5. Concessió Directa de Subvencions
Poden concedir-se de forma directa les següents subvencions:
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a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals2 de l’entitat, en els
termes recollits en els convenis i en aquesta ordenança.
S’entendrà com a subvencions previstes nominativament en el pressupost general de
l’entitat local aquelles en que la dotació pressupostària i el beneficiari apareixen determinats
expressament en l’estat de despeses del pressupost, d’acord amb el que disposa la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011.
La finalitat a la que es destina la subvención ha de ser Concreta i estar perfectamente
delimitada, especificant-se els projectes amb detall i determinant-se les despeses precises a
les que es destini el finançament, no essent admisibles declaracions d’intencions de caràcter
general.

Les subvencions que no requereixin la forma de conveni s’abonaran en el termini de
quinze dies hàbils des de l’entrada en vigor del pressupost. La justificació de la subvenció
s’efectuarà en la forma i el termini que determinin les bases d’execució i en el seu defecte,
en la forma establerta en l’article 9 d’aquesta Ordenança.

2 Tenint en compte la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2011.
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En les bases d’execució del pressupost s’indicaran les subvencions d’aquest tipus,
que es formalitzaran mitjançant un conveni en el que es determinarà la forma de pagament i
la justificació de la subvenció.
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b) Les que el seu atorgament o quantia vingui imposada a l’Administració per una
norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti d’aplicació
d’acord amb la seva pròpia normativa.
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la seva convocatòria pública.
El pressupost municipal contindrà la consignació anual que es destinarà a la
concessió d’aquestes subvencions.
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En la resolució, acord o conveni s’establiran les condicions de tot tipus aplicables a
aquestes subvencions, i hauran d’incloure els extrems següents:
— Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb
l’assignació pressupostària3.
— Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció,
individualitzada, si escau, per a cada beneficiari si fossin varis.
— Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
— Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran
d’aportar els beneficiaris.
— Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat
per a la que es concedí la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
— Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb
motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris resultaran d’aplicació per a
determinar la quantitat que finalment hagi de percebre el beneficiari o, si escau, l’import a
reintegrar, i han de respondre al principi de proporcionalitat.
— Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per a garantir
l’adequada justificació de la subvenció.
ARTICLE 6. Concessió en Règim de Concurrència Competitiva
A) Iniciació d’ofici:
El procediment s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria que tindrà, com a mínim, el
contingut següent:

— Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, en el seu defecte, quantia estimada
de les subvencions.
[No es poden concedir subvencions per import superior a la quantia total màxima
3 De conformitat amb la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2011.
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— Indicació de la disposició que estableixi, en el seu cas, les bases reguladores i del
diari oficial en que estigui publicada.
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fixada en aquesta convocatòria sense que prèviament es realitzi una nova convocatòria,
llevat que la convocatòria fixi, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits
disponibles, una quantia addicional l’aplicació de la qual a la concessió de subvencions no
requerirà d’una nova convocatòria.
La fixació i utilització d’aquesta quantia addicional estarà sotmesa a les regles
següents:
— Resultarà admissible la fixació de la quantia addicional quan els crèdits als que
resulta imputable no estiguin disponibles en el moment de la convocatòria però la
disponibilitat dels quals es prevegi obtenir en qualsevol moment anterior a la resolució de
concessió per dependre d’un augment dels crèdits derivats de:
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— Haver-se presentat en convocatòries anteriors de sol·licituds d’ajudes per
import inferior a la despesa inicialment prevista per a aquestes, segons el certificat
de l’òrgan designat per a la instrucció del procediment, sempre que es tracti de
convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a aquells que la seva
transferència pugui ser acordada pel ministre respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a
de la Llei general pressupostària.
— Haver-se resolt convocatòries anteriors per import inferior a la despesa
inicialment prevista per a aquestes, sempre que es tracti de convocatòries amb
càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a aquells que la seva transferència pugui
ser acordada pel ministre respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a de la Llei general
pressupostària.
— Haver-se reconegut o liquidat obligacions derivades de convocatòries
anteriors per import inferior a la subvenció concedida, sempre que es tracti de
convocatòries amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris o a aquells que la seva
transferència pugui ser acordada pel ministre respectiu, d’acord amb l’article 63.1.a
de la Llei general pressupostària.
— Haver-se incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible com a
conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit.
La convocatòria ha de fer constar expressament que l’efectivitat de la quantia
addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència
de les circumstàncies assenyalades anteriorment i, si escau, prèvia aprovació de la
modificació pressupostària que escaigui, en un moment anterior a la resolució de la
concessió de la subvenció]4.
— Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

17/07/2020 ALCALDE

— Expressió de que la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
— Requisits per a sol·licitar la subvenció i la forma d’acreditar-los.
— Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
— Termini de presentació de sol·licituds, a les que seran d’aplicació les previsions de
4 Tenint en compte la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generales del Estat para l’any
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l’article 23.3 de la Llei general de subvencions.
— Termini de resolució i notificació.
— Documents i informacions que han d’acompanyar la petició.
— Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds.
— Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan
davant el qual s’ha d’interposar el recurs.
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— Criteri de valoració de les sol·licituds.
[Quan es prengui en consideració més d’un criteri, cal precisar-ne la ponderació
relativa atribuïda a cada un d’ells. En el cas que el procediment de valoració s’articuli en
vàries fases, s’indicarà igualment en quines d’elles s’aniran aplicant els diferents criteris, així
com el llindar mínim de puntuació exigit al sol·licitant per a continuar en el procés de
valoració.
Quan per raons degudament justificades, no sigui possible precisar la ponderació
atribuïble a cada un dels criteris elegits, es considerarà que tots ells tenen el mateix pes
relatiu per a realitzar la valoració de les sol·licituds].
— Mitjà de notificació o publicació de conformitat amb l’establert a la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre.
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B) Presentació de sol·licituds:
La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde de l’Ajuntament, es presentarà en el registre
d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en la Llei 39/2015, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es fixi en la convocatòria.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en mans de l’Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del
procediment al que corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar
la data i l’òrgan o dependència en que van ser presentats o emesos.

En la corresponent convocatòria s'admetrà la substitució de la presentació de
determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant. En aquest supòsit,
amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció, s’haurà de requerir
la presentació de la documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en la
dictada declaració, en un termini que no ha de ser superior a quinze dies.
Si no es reuneixen tots els requisits establerts en la convocatòria, l’òrgan competent
requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu dies,
indicant-li que si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució que
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Poden presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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ha de ser dictada en els termes previstos en la Llei 39/2015, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
C) Instrucció del procediment:
L’òrgan instructor es designarà en la convocatòria5.
Les activitats d’instrucció comprendran les següents activitats:
— Petició dels informes6 que s’estimin necessaris per a resoldre [o que siguin exigits
per les normes que regulen la subvenció].
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— Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme als criteris, formes i
prioritats de valoració, establerts en la norma reguladora de la subvenció.
Aquesta podrà preveure una fase de preavaluació, en la que es verifica el
compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la
subvenció.
Una vegada avaluades les sol·licituds, es trametrà l’expedient a l’òrgan col·legiat
que, en compliment de l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, hagi establert
les bases reguladores, que emetrà un informe sobre les sol·licituds.
En aquest supòsit, i sens perjudici de les especialitats que puguin derivar-se de la
capacitat d’autoorganització de les administracions públiques, la proposta de concessió es
formularà a l’òrgan concedent per un òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor. La
composició de l’òrgan serà la que estableixin les corresponents bases reguladores. Es podrà
prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest
cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.
A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor
formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s’ha de notificar
als interessats en la forma que s’estableixi en la convocatòria, amb un termini de deu dies
per a presentar al·legacions.
La proposta de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, davant l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de
concessió.

— La relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció.

5 Si la subvenció és en matèria d’esports, es nomenarà al regidor d’esports; si és en matèria de
finalitats culturals, al regidor de cultura; etc.
6 En la petició es farà constar, si s’escau, el caràcter determinant d’aquells informes que siguin
preceptius. El termini per a la seva emissió serà de deu dies, llevat que l’òrgan instructor, atenent a les
característiques de l’informe sol·licitat o del propi procediment, sol·liciti la seva emissió en un termini
menor o major, sense que aquest últim pugui excedir de dos mesos.
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La proposta de resolució definitiva ha de contenir:
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— La quantia de la subvenció.
— Especificació de l’avaluació i dels criteris seguits per a efectuar-la.
D) Resolució:
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Aprovada la proposta de la resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el
procediment en el termini de quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de
resolució. La resolució ha de ser motivada i, en tot cas, han de quedar acreditats els
fonaments de la resolució que s’adopti. Igualment, han de quedar clarament identificats els
compromisos assumits pels beneficiaris; quan l’import de la subvenció i la seva percepció
depenguin de la realització per part del beneficiari d’una activitat proposada pel mateix, ha
de quedar clarament identificada la proposta o el document on es formulà.
Ha de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als que es concedeix la
subvenció, i la desestimació de la resta de les sol·licituds (ja sigui per desistiment, renúncia
al dret o impossibilitat material sobrevinguda). El termini màxim de resolució i notificació és
de sis mesos. El termini es computarà des de la publicació de la corresponent convocatòria,
a no ser que aquesta posposi els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense haver notificat la resolució legitima als
interessats per a entendre desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci administratiu.
ARTICLE 7. Obligacions dels Beneficiaris
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Les obligacions dels beneficiaris són les següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si s’escau, el
compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de
la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent o
l’entitat col·laboradora, si s’escau, així com qualssevol altres de comprovació i control
financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.

e) Acreditar, amb anterioritat a dictar la proposta de resolució, que es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documents
degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial, aplicable al
beneficiari en cada cas.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
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d) Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
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documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
h) Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes,
activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.
i) Si s’estigués en curs d’alguna de les causes de reintegrament, s’ha de procedir al
reintegrament de la quantia rebuda.
ARTICLE 8. Quantia
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La concessió de subvencions per l’Ajuntament serà compatible amb qualsevol altre
tipus de subvenció o ajuda.
En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada.
ARTICLE 9. Justificació i Cobrament
Per a percebre la subvenció serà necessari presentar a l’Ajuntament, a més de la que
s’exigeixi en l’ordenança específica corresponent, la següent documentació:
— Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde, sol·licitant el pagament de la
subvenció, indicant el número de compte al qual s’hagi d’efectuar la transferència.
— En els termes que es fixin en la corresponent convocatòria, el pagament de la
subvenció es podrà realitzar de forma anticipada a la justificació, de manera total o parcial,
amb transferència bancària al compte indicat per l’entitat o persona beneficiària, sense la
necessitat de constitució de garanties/o amb la necessitat de constituir garantia.
— Memòria de l’activitat realitzada.
— Factures originals o copies de les factures justificatives de la despesa, altres
documents que s’acceptin per la normativa vigent i comprovant del seu pagament.

— Certificats acreditatius de que el beneficiari es troba al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
La documentació justificativa s’haurà de presentar en el termini d’un mes des de la
finalització de l’activitat subvencionada, excepte que en la convocatòria s’estableixi un altre
d’específic.
ARTICLE 10. El Reintegrament
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Quan es prevegi que els comptes justificatius han d’incorporar un gran nombre de
justificants de despesa d’inversió, es pot preveure la seva presentació en suport informàtic,
amb el suficient grau de detall (nombre d’ordre, concepte, proveïdor, base imposable, data
factura, data de pagament, etc ...), juntament amb els justificants originals o còpies a
efectes de facilitar les tasques de revisió i control.
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Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de
demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la
procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l’article 38.2 de la Llei general de
subvencions, en els següents casos:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no
adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes
establerts en l’article 30 de la Llei 38/2003, i, si s’escau, en les normes reguladores de la
subvenció.
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d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en
l’apartat 4 de l’article 18 de la citada Llei 38/2003.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l’incompliment
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se’n derivi la
impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat
i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquest, amb motiu
de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la forma en que s’han
d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu
de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan se’n derivi la impossibilitat de
verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de
les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut de l’establert en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.
i) En els demés supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.

Les ordenances específiques o les respectives convocatòries poden contemplar la
realització de pagaments a compte i de pagaments anticipats, establint les garanties que han
de presentar, en aquests casos, els beneficiaris.
ARTICLE 12. Responsables de les Infraccions
Són infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions
tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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ARTICLE 11. Pagaments Anticipats i Abonaments a Compte
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Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense personalitat
jurídica (agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de
béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir
personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es
trobin en la situació que motiva la concessió de subvencions), que per acció o omissió
incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions en la Llei general de subvencions i, en
particular, les següents:
— Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les persones jurídiques o
ens sense personalitat jurídica que s’hagin compromès a efectuar les activitats que
fonamenten la concessió de la subvenció.
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— El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no tinguin capacitat
d’obrar.
— Les persones o entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o amb la seva
justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que sigui
requerida.
ARTICLE 13. Exempció de la Responsabilitat
Les accions o omissions tipificades no donaran lloc a responsabilitat per infracció
administrativa en matèria de subvencions en els següents supòsits:
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— Quan es realitzin pels qui no tinguin capacitat d’obrar.
— Quan concorri una força major.
— Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per als qui haguessin salvat el seu vot o no
haguessin assistit a la reunió en la que va ser presa.
ARTICLE 14. Infraccions Lleus
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides en les
bases reguladores de subvencions i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, quan no constitueixin infraccions greus o molt greus i no operin com a element
de graduació de la sanció. En particular, constitueixen infraccions lleus les següents
conductes:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació donada als
fons percebuts.
b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.
c) L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de forma
expressa en la resta de paràgrafs d’aquest article, siguin assumides com a conseqüència de
la concessió de la subvenció, en els termes establerts reglamentàriament.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

d) L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
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— La inexactitud o omissió d’una o de vàries operacions en la comptabilitat i
registres legalment exigits.
— L’incompliment de l’obligació de dur o conservar la comptabilitat, els registres
legalment establerts, els programes i arxius informàtics que els serveixin de suport i els
sistemes de codificació utilitzats.
— L’existència de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i
exercici econòmic, no permetin conèixer la verdadera situació de l’entitat.
— La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la
seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
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e) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents
equivalents.
f) L’incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions
establertes en la Llei 38/2003.
g) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer.
S’entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el responsable de les
infraccions administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a l’efecte, hagi
realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels funcionaris
municipals en l’exercici de les funcions de control financer.
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Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les conductes
següents:
— No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres,
registres, fitxers, justificants, assentaments de comptabilitat, programes i arxius informàtics,
sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada objecte de comprovació.
— No atendre algun requeriment.
— La incompareixença, excepte per causa justificada, en el lloc i en el moment
assenyalat.

— Les coaccions al personal controlador que realitzi el control financer.
h) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les persones o entitats
que tenen aquesta obligació, quan se’n derivi la impossibilitat de contrastar la informació
facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora.
i)

Les demés conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions.
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— Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en locals de negoci i
demés establiments o llocs en que existeixin indicis probatoris per a la correcta justificació
dels fons rebuts pel beneficiari o l’entitat col·laboradora, o de la realitat i regularitat de
l’activitat subvencionada.
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ARTICLE 15. Infraccions Greus
Constitueixen infraccions greus les conductes següents:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat
col·laboradora l’obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat.
b) L’incompliment de les condicions establertes, alterant substancialment les
finalitats per a les que es va concedir la subvenció.
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c) La falta de justificació de la utilització donada als fons rebuts una vegada
transcorregut el termini establert per a la seva presentació.
d) L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits en
les bases reguladores de la subvenció o ocultant els que l’haguessin impedit.
e) L’incompliment per part de l’entitat col·laboradora de l’obligació de verificar, si
escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a
l’atorgament de les subvencions, quan se’n derivi l’obligació de reintegrament.
f) Les demés conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la Unió
Europea en matèria de subvencions.

ARTICLE 16. Infraccions Molt Greus
Constitueixen infraccions molt greus les conductes següents:
a) L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva
concessió o ocultant les que l’haguessin impedit o limitat.
b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les
que va ser concedida la subvenció.
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c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control, previstes
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) La falta de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així
s’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts, d’acord amb els criteris previstos en les bases
reguladores de la subvenció.
e) Les demés conductes tipificades com a infraccions molt greus en la normativa de
la Unió Europea en matèria de subvencions.
ARTICLE 17. Sancions
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Sancions per infraccions lleus:
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a) Cada infracció lleu serà sancionada amb una multa de 75 a 900 euros, excepte el
que disposa l’apartat següent.
b) Seran sancionades, en cada cas, amb multa de 150 a 6000 euros, les següents
infraccions:
— La inexactitud o omissió d’una o vàries operacions en la comptabilitat i registres
legalment exigits.
— L’incompliment de l’obligació de dur la comptabilitat o els registres legalment
establerts.
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— L’existència de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no
permetin conèixer la verdadera situació de l’entitat.
— La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la
seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
— La falta d’aportació de proves i documents requerits pels òrgans de control o la
negativa a la seva exhibició.
— L’incompliment, per part de les entitats col·laboradores, d’obligacions establertes
en l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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— L’incompliment per part de les persones o entitats subjectes a l’obligació de
col·laboració i de facilitar la documentació a la que es refereix l’article 46 d’aquesta Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan en derivi la impossibilitat de
contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora.
Sancions per infraccions greus:
Les infraccions greus seran sancionades amb una multa pecuniària proporcional del
tant al doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el cas
de entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
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Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu representi més
del 50% de la subvenció concedida o de les quantitats rebudes per les entitats
col·laboradores, i excedís de 30.000 euros, concorrent alguna de les circumstàncies previstes
en els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, els infractors poden ser sancionats, a més, amb:
— Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’obtenir
subvencions, ajudes públiques i avals de l’Administració o altres ens públics.
— Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per a celebrar contractes amb
l’Administració o altres ens públics.
— Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’actuar com a
entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei.
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Sancions per infraccions molt greus:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d3af4f39738d4aa4aa7457c304496b0a001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:ACTA -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa pecuniària proporcional
del doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el
cas de entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
No obstant això, no es sancionaran les infraccions consistents en la no aplicació de
les quantitats rebudes a les finalitats per a les que es va concedir la subvenció i la falta de
lliurament, quan així s’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts d’acord, per les entitats
col·laboradores, amb els criteris previstos en les bases reguladores de la subvenció, quan els
infractors hagin reintegrat les quantitats i els corresponents interessos de demora sense
previ requeriment.
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Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu excedeixi
de 30.000 euros, concorrent alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c)
de l’apartat 1 de l’article 60 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
els infractors poden ser sancionats, a més, amb:
— Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir
subvencions, ajudes públiques i avals de l’Administració o altres ens públics.
— Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per a celebrar contractes amb
l’Administració o altres ens públics.
— Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’actuar com a
entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei.
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ARTICLE 18. Publicitat de les subvencions
D’acord amb l’article 30 de Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la publicitat de
les subvencions es realitzarà d’acord amb l’establert per a la publicitat de subvencions i
ajudes publiques de la Base de Dades Nacional de Subvencions d’acord amb el Real Decret
130/2019, de 8 de marzo, pel que es regula la Base de Datos Nacional de Subvencions i la
publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
I sens prejudici del previst al Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de
subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment
d'aquests principis d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, publicada al DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de
2014.
ARTICLE 20. Entrada en Vigor
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
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ARTICLE 19. Altra normativa d’aplicació
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=602.0&e
ndsAt=990.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

04.- PRP 2020/403 ENCOMANA DE GESTIÓ DE L'ENDERROC DEL BLOC C DEL GRUP
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SANT ISIDORI A L'INCASOL.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa Urbanisme en la sessió celebrada el dia 25 de maig de 2020,
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.
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”.

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.
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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.
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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.

Manel Civís Llovera

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.”
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 25 de juny de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/363 es va resoldre
declarar l’edifici anomenat Bloc C 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 30 d’octubre de 2019 es va complir el termini sense que
els propietaris haguessin presentat el projecte d’enderroc o de rehabilitació corresponent,
per la qual cosa, en data 12 de febrer de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/68, s’ha
resolt procedir a l’execució forçosa, mitjançant execució subsidiària, del Decret núm.
2019/363, de 25 de juny de 2019.
Que, en data 2 d’agost de 2019, es va signar 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
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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.
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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.”

20/07/2020 SECRETARI

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.”

Manel Civís Llovera
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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 C 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.

PRIMER: Encomanar a l’Institut Català del Sòl, la gestió de l’enderroc de l’anomenat Bloc C
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 C
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.
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D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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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 C DEL
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA
REUNITS

Manel Civís Llovera
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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
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 19 de setembre de 2019, 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 18 de setembre de 2019, segons consta a la certificació emesa per la
secretària d’aquest òrgan.

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.
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Les parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar aquesta encomana de
gestió.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d3af4f39738d4aa4aa7457c304496b0a001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:ACTA -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.”

Manel Civís Llovera
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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.”
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.

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”.
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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.
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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 25 de juny de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/363 es va
resoldre declarar l’edifici anomenat Bloc C 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 30 d’octubre 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 12 de febrer de
2020, mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/68, s’ha resolt procedir a l’execució forçosa,
mitjançant execució subsidiària, del Decret núm. 2019/363.

Manel Civís Llovera

Que, en data 2 d’agost de 2019, es va signar 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:
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IX.-
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“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.-

D’acord amb aquesta modificació de conveni, en data 19 de setembre de 2019, el Ple
de l’Ajuntament de Mollerussa va encarregar la gestió de l’enderroc del Bloc A de Sant
Isidori al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’Institut Català del Sòl,
havent-se signat, en data 17 d’octubre de 2020, el corresponent conveni d’encomana
entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Català del Sòl.

XI.-

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 C 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.

XII.- 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, 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 C del Grup Sant Isidori de Mollerussa

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.
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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.
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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.
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Per la seva banda, l’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/68, de
data 12 de febrer de 2020, ha encarregat la redacció del projecte d’enderroc de l’anomenat
Bloc C 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.
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 C 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.

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
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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.
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municipi i compleixin un determinat límit d’ingressos, entre d'altres condicions, segons el que
s’estableixi per ordenança.

Manel Civís Llovera

Es fa constar que l’INCASÒL, per fer front en al compromís econòmic referent a la gestió de
l’enderroc del Bloc C 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 --------------, 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
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.
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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 del conveni d’encomana
de gestió del Bloc A, és a dir, 17 d’octubre de 2019. 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.
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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
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Acorden les parts que sigui vigent la Comissió de seguiment creada en la clàusula cinquena
del conveni d’encomana de gestió de l’enderroc del Bloc A, signat en data 17 d’octubre de
2019, pel 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.
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
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)
b)
c)

e)

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
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d)

La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.
El compliment total del seu objecte.
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.
L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en
aquest Conveni.
La impossibilitat esdevinguda de complir l’encomana, per raons materials o legals.
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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.
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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.
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.
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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”

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=990.0&e
ndsAt=1260.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
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05.- PRP 2020/400 CORRECCIÓ D’ERRADES DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DEL EXERCICI 2020
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 25 de maig de 2020, amb
el contingut següent:
Pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2020 es va aprovar
inicialment el pressupost general per l'exercici 2020, el qual queda integrat pel de
l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa. Alhora també es va acordar entre
altres aspectes, que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze
dies hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
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En el punt segon de la seva part dispositiva s’acorda aprovar les bases d’execució del
pressupost.
En les esmentades bases s’ha advertit una errada, en concret en la seva base 28, que
literalment diu que:
“Base 28.menors.

Contractes

1. Els límits quantitatius de la contractació menor són els establerts a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic Sector Públic.
2. Aquests tipus de contractes menors, requeriran la factura corresponent. En el cas d’una
contractació menor d’obres, a més de l’anterior, quan correspongui, cal aportar el pressupost
i el projecte d’obres.
A fi d’incrementar l’eficiència en la gestió dels recursos públics, el Secretari General ha
establert instruccions internes que regulen la tramitació administrativa i que hauran de seguir
la contractació menor de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms, d’acord amb els criteris
del cartipàs municipal, Instruccions Contractació (adaptades a la Directiva 2014/23/UE/ i
Directiva 2014/24/UE). Aquestes instruccions no tenen la consideració de norma
pressupostària, són procediments interns respecte a la tramitació dels expedients.

- Contractes fins a 1.000,00 € , caldrà fer AD amb presentació de pressupost. Contractes de 1.001 a 3000,00 € caldrà que l’àrea responsable presenti un informe
justificatiu de la necessitat i acreditar que el contractista no ha realitzat més contractes
menors que individual o conjuntament superin la quantia màxima fixada per aquest
contractes menors. - Contractes superiors a 3.000,00 € . Serà competència de l’àrea de
contractació.
3. L’aprovació de l’expedient d’un contracte menor correspon a l’alcalde o a la persona o ens
en qui la delegui. En els organismes autònoms correspon al president o persona en qui la
delegui.”
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Aquesta instrucció fixa els procediments en funció de la
quantia:
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En concret l’errada es posa de manifest en la següent
transcripció:
Aquesta instrucció fixa els procediments en funció de la
quantia:
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- Contractes fins a 1.000,00 € , caldrà fer AD amb presentació de pressupost. Contractes de 1.001 a 3000,00 € caldrà que l’àrea responsable presenti un informe
justificatiu de la necessitat i acreditar que el contractista no ha realitzat més contractes
menors que individual o conjuntament superin la quantia màxima fixada per aquest
contractes menors. - Contractes superiors a 3.000,00 € . Serà competència de l’àrea de
contractació.
Doncs be, consultats els serveis de secretaria, es constata que el contingut de l’informeinstrucció de secretaria, de data 20 de juny de 2019, amb el títol de “INFORME RELATIU ALS
CONTRACTES MENORS I QUE S’ADJUNTA ALS DECRETS RELATIUS AL CARTIPÀS I COM A
INSTRUCCIÓ PER ALS TÈCNICS MUNICIPALS QUE ACTUIN EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ” res té a veure amb allò que el tècnic de l’àrea d’intervenció ha redactat en
l’esmentada clàusula 28a, pel que el contingut d’aquesta clàusula, en el que es refereix als
procediments en funció de la quantia, s’ha de suprimir, essent el contingut de l’esmentat
informe-instrucció el que s’ha d’aplicar, sense perjudici de la eventual modificació del mateix,
per adaptar-lo a les novetats legislatives o a les interpretacions d’aquestes novetats
efectuades per pels diferents òrgans consultius i resolutoris en matèria de contractació del
sector públic.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions publiques, expressament diu que: “ Les administracions públiques poden
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Atès l’exposat, es proposa l’adopció del següent
acord:
Primer: Rectificar les bases d’execució del pressupost general per l'exercici 2020, integrat pel
de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, aprovades inicialment per acord
de Ple de 20 de febrer de 2020, en els termes previstos en la part expositiva d’aquest acord.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=1260.0&
endsAt=1800.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon
Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia Carné,
Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà i Joan Simeón i dos (2) abstencions
dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons i Alonso Soria.
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
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06.- PRP 2020/413 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2020 SUPLEMENT DE CRÈDITS
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 25 de maig de 2020, amb
el contingut següent:
Atès que els suplements de crèdit es regulen al RD Legislatiu 2/2001, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/90,
de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos.
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Atès que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90, aquestes modificacions són la modificació
del
pressupost de despeses, mitjançant les quals, s’assigna crèdit per a la realització d’una
despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins l’exercici següent i per a la qual
el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit són el romanent líquid de
tresoreria, nous o major ingressos efectivament recaptats que els previstos al Pressupost o
l’anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides dels pressupost no compromeses, les
dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
No obstant l’exposat, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, en la seva
Disposició addicional tercera expressament diu, en el que aquí importa que:
1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de
les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què
perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Tant mateix, l’apartat 4 de de la DA tercera de l’esmentat RD va ser modificat per l'apartat
quatre de l'article únic del RD 465/2020, de 17 de març, essent el seu literal el següent:

Atès que l’aprovació de la modificació del pressupost plantejada es considera indispensable,
tant per la protecció de l’interès general com també per al funcionament bàsic dels serveis.
Atès que en data 24 d’abril de 2020 i registre d’entrada núm. 2020/4755, el grup Municipal
de JxCAT-JUNTS exposen que renuncien a l’assignació que reben com a grup municipal del
mes d’abril per import de 490 euros i que desitgen que aquesta quantia sigui dedicada a la
compra de material de protecció individual (EPI’S), ja siguin mascaretes, guants, granotes,
bates,…
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“Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor del
present reial decret, les entitats del sector públic podran acordar motivadament la
continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions
estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables
per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.”
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Atès que en data 24 d’abril de 2020 i registre d’entrada núm. 2020/4756, el grup Municipal
d’ERC-AM exposen que arran la crisi sanitària, social i econòmica causada per la pandèmia
SARS-CoV-2, manifesta la voluntat de col·laborar amb la ciutat de Mollerussa en la lluita per
mitigar els efectes d’aquesta greu situació. És per això que renuncien a l’assignació que
reben com a grup municipal del mes d’abril per import de 330 euros i demanen destinar la
quantitat equivalent a l’assignació al Banc d’Aliments de Mollerussa i el Pla d’Urgell per la
compra d’aliments i/o productes d’higiene personal per a les persones i famílies que, per
manca de recursos, necessitin aquests productes.

Manel Civís Llovera

Signatura 2 de 2

20/07/2020 SECRETARI

Atès que en data 24 d’abril de 2020 i registre d’entrada núm. 2020/4757, el grup Municipal
PP exposen que arran la crisi de la COVID-19 manifesta la voluntat de col·laborar amb la
ciutat de Mollerussa en la lluita per eradicar aquesta pandèmia. Es per això que renuncien a
l’assignació que reben com a grup municipal del mes d’abril per import de 170 euros i
desitgen que aquesta quantitat sigui dedicada a la compra de material de protecció individual
(EPI’S), ja siguin mascaretes, guants, granotes, bates…
Atès que en data 24 d’abril de 2020 i registre d’entrada núm. 2020/4758, el grup Municipal
PSC-CP exposen que arran la crisi de la COVID-19 manifesta la voluntat de col·laborar amb
la ciutat de Mollerussa en la lluita per eradicar aquesta pandèmia. Es per això que renuncien
a l’assignació que reben com a grup municipal del mes d’abril per import de 210 euros i
desitgen que aquesta quantitat sigui dedicada a la compra de material de protecció individual
(EPI’S), ja siguin mascaretes, guants, granotes, bates…
Vista la Resolució d’alcaldia núm. 2020/213 de 8 de maig de 2020 acceptant l’aportació
econòmica efectuada pels diferents grups polítics que integren la corporació, per import de
mil dos-cents euros, la qual s’haurà de destinar a les finalitats especificades per cadascun
dels grups en els seus respectius escrits de renuncia, i relacionades amb la prevenció, control
i eradicació de la pandèmia del COVID-19.
Atès que s’ha realitzat la despesa corresponent al vestidor de la pista d’atletisme.
Atès l’article 37 del RD 500/90, segons el qual, aquests expedients han de ser incoats per
ordre de l’alcalde.
Atesa la base 8a. d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa.
Vist la memòria-proposta de la responsable del regidor de finances.
Vist l’Informe d’Intervenció número 24/2020, de data 20 de maig de 2020.

ACORDS
Primer. Aprovar la modificació de crèdit 03/2020 del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Mollerussa sota la modalitat de suplement de crèdits i finançada amb baixa
de crèdits d’altres partides dels pressupost no compromeses, de conformitat amb el següent
detall:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
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04 3116 2219900

MASCARETES I DEMÉS MATERIALS PROTECCIÓ EPIS
EMPLEATS-COVID-19

870,00

04 2316 4650001

CONSELL COMARCAL - COVID-19

330,00

12 3420 6220015

PLA MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I

2.057,00

TOTAL

3.257,00

FINANÇAMENT:
01 9120 2230000

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ
GRUPS POLÍTICS – DESPESES DE FUNCIONAMENT

12 3410 2260900

ACTIVITATS ESPORTIVES

IMPORT
1.200,00
2.057,00

20/07/2020 SECRETARI

TOTAL

3.257,00

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas, presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament
Tercer.- De conformitat amb l’establert a la DA tercera apartat quart del RD 463/2020, de
14 de març s’acorda la continuació de l’expedient de modificació de crèdit 03/2020
esmentat.

Manel Civís Llovera

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=1800.0&
endsAt=2054.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
7.PRP
2020/414
EXTRAORDINARIS

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

04/2020

–

CRÈDITS

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 25 de maig de 2020, amb
el contingut següent:
Atès que els crèdits extraordinaris es regulen al RD Legislatiu 2/2001, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/90,
de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos.
Atès que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90, aquestes modificacions són la modificació
del
pressupost de despeses, mitjançant les quals, s’assigna crèdit per a la realització d’una
despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins l’exercici següent i per al que
no existeix crèdit pressupostari.
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
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No obstant l’exposat, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, en la seva
Disposició addicional tercera expressament diu, en el que aquí importa que:
1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de
les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què
perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Manel Civís Llovera

“Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor del
present reial decret, les entitats del sector públic podran acordar motivadament la
continuació d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions
estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables
per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.”
Atès que l’aprovació de la modificació del pressupost plantejada es considera indispensable,
tant per la protecció de l’interès general com també per al funcionament bàsic dels serveis.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa ha d’atendre diferents despeses, de caràcter específic i
determinat, que no es poden demorar per a exercicis posteriors com és:
- una subvenció a l’Associació Mollerussa Comercial pel foment i promoció del comerç local
per import de 12.000 euros,
- la instal·lació de mampares protectores a determinats llocs de treball per import de
4.164,82 euros,
- la necessitat de dotació d’una emissora a la policia local per import de 1.185,80 euros,
- la modificació del projecte de les obres d’implantació i construcció dels fonaments del nou
institut de Mollerussa (LOT3) per import de 38.220,02 euros,
- la necessitat d’adequar i legalitzar la instal·lació elèctrica per adequar la sala de calderes
per poder portar a terme la concessió del bar de l’Amistat, per import de 1.207,58 euros,
- l’adquisició de llibres i diaris per la biblioteca comarcal Jaume Vila per import de 4.000,00
euros,
- la necessitat de adquirir una màquina hidronetejadora per la piscina coberta, per import de
739,95 euros.
Atès que l’Ajuntament s’ha vist amb la necessitat de realitzar les següents despeses:
-obres corresponents a la modificació 1 de la reforma de l’Ajuntament. Fase 1ª, per import
de 68.024,18 euros,
-modificació de la instal·lació elèctrica del soterrani de l’edifici l’Amistat per import de
2.928,43 euros.
Les anteriors despeses es financen amb baixes de despeses que no es realitzaran, amb una
resolució d’atorgament de subvenció de l’Oficina de Suport a la iniciativa Cultura del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb la donació de Fortune Pig,SLU
Atès l’article 37 del RD 500/90, segons el qual, aquests expedients han de ser incoats per
ordre
de l’Alcalde.
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Tant mateix, l’apartat 4 de de la DA tercera de l’esmentat RD va ser modificat per l'apartat
quatre de l'article únic del RD 465/2020, de 17 de març, essent el seu literal el següent:
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Atesa la base 8a. d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa.
Vist la memòria-proposta del regidor de finances.
Vist l’Informe d’Intervenció número 25/2020, de data 20 de maig de 2020
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la modificació de crèdit 04/2020 del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Mollerussa sota la modalitat de crèdit extraordinari, de conformitat amb el
següent detall:

20/07/2020 SECRETARI

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

02 3116 6290002

MATERIAL PROTECCIÓ - COVID-19

02 9200 6220008

OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

03 1300 6230022

EMISSORES POLICIA

05 3220 6090001

NOU INSTITUT MOLLERUSSA

11 3321 6290001

LLIBRES I DIARIS BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA

11 3331 6320016
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4.164,82
68.024,18
1.185,80

MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SOTERRANI
L'AMISTAT
ADEQUACIÓ I LEGALITZACIÓ INSTAL. ELÈCTRICA BAR
L'AMISTAT

12 3420 6230023

MÀQUINA HIDRONETEJADORA

14 4314 4800024

ASSOCIACIÓ MOLLERUSSA COMERCIAL
TOTAL

38.220,02
4.000,00
2.928,43
1.207,58
739,95
12.000,00
132.470,78

FINANÇAMENT:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

02 9200 2270602

PLA ESTRATEGIC-PLA DE BARRIS

03 1300 2210400

VESTUARI

07 1532 6190005

ARRANJAMENTS CAMINS I CARRERS

07 1533 6250000

MOBILIARI-CADIRES

5.739,95

11 3331 2260906

ORQUESTES AMISTAT
FESTES POPULARS

4.136,01

11 3380 2260909

4.000,00
1.185,80

124.305,96

Marc Solsona Aixala
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38.220,02

71.024,18

TOTAL
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IMPORT

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

PREVISIÓ AJUTS GENERALITAT CULTURA/ESPORTS I
45001 ALTRES

4.000,00

47003 DONACIÓ FORTUNE PIG S.L.U. – COVID-19

4.164,82

TOTAL

8.164,82

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas, presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament
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Tercer.- De conformitat amb l’establert a la DA tercera apartat quart del RD 463/2020, de
14 de març s’acorda la continuació de l’expedient de modificació de crèdit 04/2020
esmentat.
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/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=2054.0&
endsAt=3969.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló,
Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia
Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà, dos (2) vots en contra dels
Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons i Alonso Soria i una (1) abstenció del Sr. Regidor, Joan
Simeón.

8.- MOCIONS.No se’n presenta cap.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=3969.0&
endsAt=3972.0

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 15 d’abril de 2020 i el 18 de maig de 2020, i que es corresponen als
números 2020/189 al 2020/225.
Decret Núm. 2020/189, 15 d’abril de 2020.
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9.- PRP 2020/401 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.-
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Assumpte: SUSPENSIÓ DE L’EFECTIVITAT DELS PERÍODES INTERROMPUTS PENDENTS DE
GAUDIMENT RELATIUS AL PERMÍS DE NAIXEMENT AUTORITZAT AL SR. FIGUEREDO PARISE,
RENÉ, PER BAIXA LABORAL.
Resolució Núm. 2020/190, 15 d’abril de 2020.
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE LA RENOVACIÓ DEL SERVEI DE
LLOGUER DE PROGRAMARI D’AUTODESK
Decret Núm. 2020/191, 16 d’abril de 2020.
Assumpte: RECTIFICACIO DECRET RES 2020/169, DE 2
TREBALLADOR DEL Sr. NABAU MATA, Jordi. [EXP. 1507-3-2020]
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Resolució Núm. 2020/192, 19 d’abril de 2020.
Assumpte: SOL·LICITUD DE DIVERSES MILLORES
EXPEDIENT 2325-5-2020

DE

D’ABRIL

TRÀNSIT

AL

DE

C/

BESTRETA

INDÚSTRIA.

Decret Núm. 2020/193, 21 d’abril de 2020.
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2020/194, 22 d’abril de 2020.
Assumpte: CONTINUACIÓ DEL TERMINI D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC PRESSUPOST GENERAL
PER L’EXERCICI 2020.
Decret Núm. 2020/195, 22 d’abril de 2020.
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019.
Decret Núm. 2020/196, 22 d’abril de 2020.
Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019 PATRONAT FIRES DE
MOLLERUSSA.
Decret Núm. 2020/197, 22 d’abril de 2020.
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
Decret Núm. 2020/198, 23 d’abril de 2020.
Assumpte: MODIFICACIÓ CRÈDITS 02/2020 – GENERACIÓ CRÈDITS.

Decret Núm. 2020/200, 27 d’abril de 2020.
Assumpte:
FINIMENT REDUCCIÓ DE JORNADA I INCORPORACIÓ PLENA DE LA SRA. SOLÉ PIETO,
Beatriu [EXP 1484-43-2020].
MODIFICACIÓ CONTRACTE INTERINITAT SRA. VÁZQUEZ ESCOTORIN, Clàudia [EXP
1470-35-2019]
Decret Núm. 2020/201, 28 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-112-2020.
Decret Núm. 2020/202, 28 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-110-2020.
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Decret Núm. 2020/199, 23 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-108-2020.
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Decret Núm. 2020/203, 28 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-114-2020.
Decret Núm. 2020/204, 28 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-115-2020.
Decret Núm. 2020/205, 28 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-109-2020.
Decret Núm. 2020/206, 28 d’abril de 2020.
Assumpte: ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
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Decret Núm. 2020/207, 28 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-113-2020.
Decret Núm. 2020/208, 29 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-116-2020.
Decret Núm. 2020/209, 29 d’abril de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-111-2020.
Decret Núm. 2020/210, 1 de maig de 2020.
Assumpte: DECLARAR DOL OFICIAL DES DEL DIA 1 DE MAIG DE 2020, A PARTIR DEL QUAL
LES BANDERES DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA ONEJARAN A MIG PAL, EN SENYAL DE
DOL.
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Decret Núm. 2020/211, 6 de maig de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-118-2020.
Decret Núm. 2020/212, 7 de maig de 2020.
Assumpte: SOL·LICITUD DE MILLORA DE TRÀNSIT C/ FONDARELLA, 1. EXPEDIENT 2325-22020.
Decret Núm. 2020/213, 8 de maig de 2020.
Assumpte: ACCEPTACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA ATORGADA PER DIFERENTS GRUPS
POLÍTICS QUE INTEGREN L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER PER FER FRONT A LA
CRISIS OCASIONADA (COVID19).

Decret Núm. 2020/215, 11 de maig de 2020.
Assumpte: RECONÈIXER L´OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT.
Decret Núm. 2020/216, 11 de maig de 2020.
Assumpte: RECONÈIXER L´OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT.
Decret Núm. 2020/217, 11 de maig de 2020.
Assumpte: RECONÈIXER L´OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT.
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Decret Núm. 2020/214, 8 de maig de 2020.
Assumpte: AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD CREU
ROJA PLA D’URGELL PER PODER IL.LUMINAR LA FAÇANA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE
COLOR VERMELL EL DIA 8 DE MAIG DE 2020 PER AL DIA INTERNACIONAL DE LA CREU ROJA
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Decret Núm. 2020/218, 12 de maig de 2020.
Assumpte: RECONÈIXER L´OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT.
Decret Núm. 2020/219, 12 de maig de 2020.
Assumpte: CONTINUACIÓ DEL TERMINI D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC PLANTILLA EXERCICI 2020.
Decret Núm. 2020/220, 13 de maig de 2020.
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.
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Decret Núm. 2020/221, 14 de maig de 2020.
Assumpte: APROVACIÓ DE DESPESES I ORDENACIÓ DE PAGAMENTS.- SERVEIS
EXTRAORDINARIS DE NETEJA DEL LOT 2: CENTRES ESCOLARS PER A PROCEDIR A LA SEVA
OBERTURA PER A LA DESINFECCIÓ, ACONDICIONAMENT I PER A LA REALITZACIÓ DE
FUNCIONS ADMINISTRATIVES EN APLICACIÓ DE L’ORDRE SND/399/2020, DE 9 DE MAIG.
Decret Núm. 2020/222, 14 de maig de 2020.
Assumpte: EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SRA. CLOTA COLL, MARIA
ÀNGELS.
Decret Núm. 2020/223, 16 de maig de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-122-2020.
Decret Núm. 2020/224, 16 de maig de 2020.
Assumpte: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT 2334-121-2020.
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Decret Núm. 2020/225, 18 de maig de 2020.
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DEEPORWIN.

DE

SERVEIS:

CONTRACTE

DE

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=3972.0&
endsAt=3991.0

10.- PRECS I PREGUNTES
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=3991.0&
endsAt=6366.77

El Sr. Simeón fa el següent prec:
-

L’emplaço al control de la despesa, el capítol 1 està desproporcionat, i el pagament a
proveïdors és sagrat.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=3995.0
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______

El Sr. Bastons fa els següents precs:
1.
2.
3.
4.

Que es faci el test de la covid-19 a les empreses externes.
Destini les partides del pressupost que no s’executaran a la recuperació social i
econòmica de la ciutat.
L’ascensor de l’estació no funciona.
La plataforma digital tenim problemes per accedir a expedients de l’any passat.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=4369.0
El Sr. Montalà fa els següents precs:
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1.
2.
3.
4.

Si podem accelerar la prova pilot del porta a porta de la ciutat en el tema
d’escombraries.
Posar al dia del tema de la Covid 19.
Que ens posi al dia si s’ha fet quelcom sobre el tema de la fruita.
Li demano que fem el més ràpid possible les reunions sobre com afrontar la crisis i
que sigui el més participativa possible.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=4604.0

PREGUNTES:
El Sr. Bastons fa la següent pregunta:
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1.

Existeixen moltes parcel·les que no compleixen condicions de seguretat, pensen
instar als propietaris?
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=4722.0
La Sra. Florensa fa les següents preguntes:

Respostes Sr. Alcalde:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=4872.0
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1. Com està tema piscines?
2. Com està el tema obertura centres escolars?
3. De què depèn de que els casals d’estiu puguin obrir?
4. Com està el tema de l’entrega dels dossiers als alumnes que no disposen de mitjans?
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817211cb040172366c8452009d?startAt=4770.0
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I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dos hores i setze 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.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d3af4f39738d4aa4aa7457c304496b0a001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:ACTA -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

