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ACTA 2021/02 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia 18 de març de dos mil vint-i-un. Essent les vint-i-una hores, des del 
servei de videoconferència LOCALRETMEET, en sessió pública i extraordinària, de primera 
convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup JxCAT-JUNTS), amb 
l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  

 
Sr.  Pere Garrofé Cirés  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Anna Maria Carné Baiget (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Rosalía Carnicé Farré  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Dolors Bargalló Vidal  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Ramon Teixidó Peraire  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Bernat Díaz Faya  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Raquel Pueyo Barberà  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 
Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 

Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civis i Llovera. 
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Guans Ros. 

 
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.- PRP 2021/178 MODIFICACIÓ DEL CARTIPAS MUNICIPAL  
 

El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 
Comissió Informativa de Règim Intern  i Acció Social Extraordinària en la sessió celebrada el dia 16 
de març de 2021, amb el contingut següent: 
 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres 

de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació. En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 

LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'anuncis de la corporació. 

 
En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió extraordinària de 4 de juliol de 
2019, amb fonament a l'establert en els articles esmentats, en atenció a les característiques del 
Municipi, volum del pressupost municipal i considerant l’assumpció de responsabilitat i dedicació en 
cada cas, acordà assignar el règim de retribucions i dedicació corresponent als regidors, en funció de 
l’àrea competencial assumida i el temps emprat per a l’exercici del càrrec, en els termes essencials 
següents: 
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Règim de dedicacions i retribucions  
 
Règim de dedicació    Sou íntegre mensual 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA A:     2.700’00 €  
DEDICACIÓ EXCLUSIVA B:     1.900’00 €  
DEDICACIÓ PARCIAL A:     1.425'00 €  

DEDICACIÓ PARCIAL B:            1.330'00 €  
DEDICACIÓ PARCIAL C:       1.235’00 €  
DEDICACIÓ PARCIAL D:         1.140’00 € 
DEDICACIÓ PARCIAL E:       570’00€ 

DEDICACIÓ PARCIAL F:       475’00€ 
 
Periodicitat:  

 
Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any més la 
extraordinària de juny i desembre. 
 
Es sol·licitarà davant l’oficina territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social l’afiliació i/o 
alta en el Règim General de la Seguretat Social dels anteriors membres corporatius en la forma que 
legal i reglamentàriament correspongui. 

 
Atès que, en la mateixa sessió, fou assignat, el règim de dedicació i retribucions, entre altres, 
següent: 
 
Nom i cognoms        Règim de dedicació        %        Import Anual 
Engelbert Montalà Pla Parcial  E   30% 7.980,00 € 

   
Atès que en data 25 de febrer de 2021, el Regidor Sr. Engelbert Montalà Pla, ha presentat un escrit 

en el que sol·licita la renúncia al règim de retribucions (dedicació parcial E), a efectes 01 de març de 
2021, mantenint, però, el règim d’indemnització sigui per assistència a òrgans col·legiats. 
 
Tanmateix, l’Alcaldia, atesa la inexistència de causa d’incompatibilitat, ha sol·licitat el reconeixement 
del règim de dedicació exclusiva A. 

 
Es per tot l’anterior que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Prendre coneixement de l’escrit presentat pel Sr. Engelbert Montalà Pla i acceptar i 
modificar el règim de retribucions, dietes i indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. 
Simultàniament, al Sr. Engelbert Montalà Pla se’l donarà de baixa a la TGSS.  
 

Segon. Que amb efectes de 19 de març de 2021, s’estableixi el següent règim de dedicació i 
retribucions pel Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà  
 
Règim de dedicació    Sou íntegre mensual 
DEDICACIÓ EXCLUSSIVA A:            2.700'00 €  

 

Nom i cognoms        Règim de dedicació        %        Import Anual 
Marc Solsona Aixalà Exclusiva A 100% 37.800,00 € 
 
De conformitat amb l’acord planari de 4 de juliol de 2019, es determinen les condicions de percepció 
següents: 
 

 El/s membre/s de la Corporació que s’ha/n relacionat, exerciran el/s seus càrrecs [Alcalde] 

en el règim de dedicació exclusiva i, en el seu cas, serà donat d’alta al règim corresponent 
de la Seguretat Social. 
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 Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any 

més la extraordinària de juny i desembre. 
 Es sol·licitarà davant l’oficina territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social la 

afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social del/s membre/s corporatiu/s en 
la forma que legal i reglamentàriament correspongui. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Quart. Donar trasllat al Departament d’Intervenció. 
 

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

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=5.0&endsAt=328.
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 i tres (3) abstencions  dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons, Alonso 
Soria i Joan Simeón. 

 
2.- PRP 2021/177 CORRECCIÓ D’ERRADES DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT 

DE MOLLERUSSA, EXERCICI 2021. 

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

Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2021, amb 

el contingut següent: 

Pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2021 es va aprovar inicialment el 

Pressupost General per l'exercici 2021, el qual queda integrat pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme 

Autònom Fira Mollerussa. 

Per part dels serveis d’intervenció s’ha informat de que en el Pressupost General per l'exercici 2021 

caldria fer una subsanació en els següents termes: 

“PRESSUPOST DE DESPESA AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA: 

On diu: 

02 9200 4100000 PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA: 230.000,00 €  

Ha de dir: 

 

02 4311 4100000 PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA: 230.000,00 €” 

 

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, 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=5.0&endsAt=328.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=5.0&endsAt=328.0
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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 al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- Rectificar el Pressupost General per l'exercici 2021, integrat pel de l'Ajuntament i el de 

l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, aprovat inicialment per acord de Ple de 28 de gener de 2021, 

en els termes previstos en la part expositiva d’aquest acord. 

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/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=328.0&endsAt=39
1.0 

 

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

 
3.- PRP 2021/179 MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚM. 31, PREU PRIVAT PER 

L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA DINS DE LES 

ZONES QUE A TAL EFECTE ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE ES POGUESSIN 

ESTABLIR (ZONA BLAVA) 

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

Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2021, amb 

el contingut següent: 

Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu privat per 
l’estacionament en zona blava. 
 
Vistos els informes obrants en l’expedient 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les 
normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Afegir un nou paràgraf a l’apartat “quotes per estacionament” de l’article 6 (quota 

tributària), amb el següent redactat: 
 
“Pels supòsits d’estacionament de vehicles de durada limitada en les zones declarades com d’alta 
rotació el temps de durada de l’estacionament serà la meitat del temps especificat en l’apartat 
anterior”. 
 

Segon.- Dona una nova redacció al sub-apartat 3 de l’apartat “quotes targetes residents” de l’article 
6 (quota tributària): 
 
“3. S’estableixen 2 zones per poder gaudir de la targeta de resident: 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=328.0&endsAt=391.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=328.0&endsAt=391.0
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- Zona 1: Cr Palau, Pl de l’Estació, Av Generalitat, Cr Ferrer i Busquets, Cr Ciutat de Lleida, Cr 

President Macià, tram Cr Ferrer i Busquets – Cr Muralla, Pl Pla d’Urgell, Pl de l’Ajuntament, Pl Manuel 

Bertran, Pl Major, Cr Onze de Setembre. 

 

- Zona 2: Cr Ferran Puig, Cr Crist Rei, Cr Arbeca, Cr Santa Joaquima de Vedruna, Cr Verge de 

Montserrat, Passeig Beethoven. 

 
Tercer.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, així 

com el text de les ordenances annexes al mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell 
que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 

Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional es 
publicarà en un diari dels de major difusió de la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimi oportunes. 

 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat 
cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present 
expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de 
dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’aprovació definitiva al BOP. 
 

Quart.- La modificació de l’ordenança aprovada començarà a regir el dia següent de la seva 

publicació definitiva en el BOP, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents. 
 

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/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=391.0&endsAt=80
1.0 

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

 

 
4.- PRP 2021/181 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2021 CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la 

Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el dia 16 de març de 2021, 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 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=391.0&endsAt=801.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=391.0&endsAt=801.0
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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. 
 
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. 
 

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 són: 

 l’adequació dels pisos corresponents al projecte “Compartir és viure” 

 els escalfadors d’aigua del camp de futbol 
 diferents estudis i treballs corresponents al “Pla de mobilitat” 

 
El finançament és a través de baixes en aplicacions pressupostàries que s’estimen reduïbles sense 
perturbació del corresponent servei i no compromeses a cap contracte o conveni, així i com amb la 
baixa de l’aplicació errònia. 
 

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 del regidor de finances. 

 
Vist l’Informe d’Intervenció número 65 de data 12 de març de 2021. 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
 

ACORDS 

 
Primer. Aprovar la modificació de crèdit 02/2021 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Mollerussa sota la modalitat de crèdit extraordinari, de conformitat amb el següent detall: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

APLICACIÓ IMPORT

04 2311 6230025 10.000,00

10 1510 2270612 ESTUDIS I TREBALLS - PLA DE MOBILITAT 25.000,00

12 3420 6230015 8.112,58

43.112,58

DESCRIPCIÓ

TOTAL

ESCALFADORS AIGUA EQUIPAMENT CAMP DE FUTBOL

PROJECTE COMPARTIR ÉS VIURE - PISOS COMPARTITS
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Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 del 

TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas, presentar reclamacions davant 
el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin 
presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat definitivament 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=801.0&endsAt=17
98.0 

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

 
5.- PRP 2021/188 DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, EXERCICI 2020. 
 

Es dona compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa de l’exercici 

2020. Es fa constar, als efectes oportuns, que la liquidació del pressupost ha estat aprovada, per raó 

competencial, mitjançant decret de l’alcaldia RES2021/3795 segons consta al expedient 1641-1-

2021. 

 

Atès que en data 3 de març de 2021 es va dictar Providència de l’Alcaldia per procedir a aprovar la 

Liquidació del Pressupost exercici 2020. 

 

Atès que amb data 3 de març de 2021 s’ha emès informe jurídic de Secretaria. 

 

Atès que amb data 11 de març de 2021 s’ha emès informe núm. 61/2021 d’Intervenció, de 

conformitat amb l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Atès que amb data 11 de març de 2021 s’ha emès informe núm. 62/2021 d’Intervenció d’avaluació 

del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  de la regla de la despesa i del límit de 

deute amb motiu de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’any 2020. 

 

De conformitat amb l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 i amb l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990 sobre 

matèria pressupostària, RESOLC: 

 

APLICACIÓ IMPORT

04 2311 2279911 10.000,00

12 3420 2120000 8.112,58

14 4321 2269928 25.000,00

43.112,58

CONSERVACIÓ EDIFICIS - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

TOTAL

FINANÇAMENT:

DESCRIPCIÓ

PROJECTE COMPARTIR ÉS VIURE - PISOS COMPARTITS

REACTIVEM MOLLERUSSA

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=801.0&endsAt=1798.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=801.0&endsAt=1798.0
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Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa corresponent a l’exercici 

de 2020, confeccionada amb la normativa vigent i que reflecteix el resultat pressupostari i el 

romanent de tresoreria següents: 

 

 
 

 
 

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de la Liquidació en la primera sessió 

que es celebri, d’acord amb el disposat en els articles 191.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 i article 90.2 del Reial Decret 

500/1990 sobre matèria pressupostària. 

 

Tercer.- Trametre còpia de la Liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 

 

Quart.- Comunicar aquests acords als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes oportuns. 

RESULTAT PRESSUPOSTARI Exercici 2020

DRETS OBLIGACIONS

RECONEGUTS RECONEGUDES RESULTAT

CONCEPTES NETS NETES AJUSTOS PRESSUPOSTARI

          a) Operacions corrents 13.114.439,47 10.214.909,55 2.899.529,92

          b) Operacions de capital 224.569,52 208.005,07 16.564,45

1. Total operacions no financeres (a+b) 13.339.008,99 10.422.914,62 2.916.094,37

          c) Actius financers 7.997,29 0,00 7.997,29

          d) Passius financers 200.000,00 1.121.219,92 -921.219,92

2. Total operacions financeres (c+d) 207.997,29 1.121.219,92 -913.222,63

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) 13.547.006,28 11.544.134,54 2.002.871,74

AJUSTOS

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici 27.963,84

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) -27.963,84

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 1.974.907,90

ROMANET DE TRESORERIA Exercici 2020

CONCEPTES

1. FONS LIQUIDS 1.297.000,78

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 5.538.046,20

        + del pressupost corrent 1.393.137,69

        + de pressupostos tancats 3.943.896,83

        + d'operacions no pressupostàries 201.011,68

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 5.034.342,13

        + del pressupost corrent 1.074.191,75

        + de pressupostos tancats 97.914,12

        + d'operacions no pressupostàries 3.862.236,26

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 327.306,29

        - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 28.912,51

        + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 356.218,80

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 2.128.011,14

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 1.528.671,03

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 27.963,84

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 571.376,27

IMPORTS ANY 2020



 

                             
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
                            (LLEIDA) 

 

    
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=1798.0&endsAt=1
950.081 
 
 

I sense altres assumpte a tractar, essent les 21 hores i trenta-cinc minuts del dia 18 de març de 
2021, per Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que 
serà signada pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 

 

 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=1798.0&endsAt=1950.081
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017836373c5901b0?startAt=1798.0&endsAt=1950.081

