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ACTA 2021/06
A la ciutat de Mollerussa, el dia 28 de juny 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 JxCATJUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari acctal., el Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió l’Interventor acctal., Sr. Xavier Estévez Teniente.
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 2021/523 CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA.La Sra. Rosalia Carnicé Farré 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 22 de juny de 2021, amb el contingut següent:
Vist l’informe d’Intervenció 430/2021, referent al conveni de cessió d’habitatges de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, en el que es formula reparament suspensiu, en el sentit
d’haver-se omès requisits o tràmits que poguessin donar lloc a la nul·litat de l’acte, o quan la
continuació de la gestió administrativa pogués causar quebrantaments econòmics a la
tresoreria de l’entitat local o a un tercer, i que el conveni es va aprovar per òrgan no
competent.
Realitzada la tramitació legalment establerta i examinada la documentació que acompanya
l’expedient, el Ple de la Corporació, com a òrgan competent per aprovar la referida despesa,
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i
l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges de titularitat
pública administrats per l’AHC, signat en data 21 de desembre de 2020.
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Segon.- Aprovar l’aixecament del reparament suspensiu indicat a l’informe d’Intervenció
430/2021.
Tercer.- En tractar-se d’una despesa plurianual, aprovar la modificació dels percentatges de
compromís de despesa de caràcter plurianual indicats a l’article 174.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), en el sentit següent:

Anualitat
2021
2022
2023
2024

Import
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00

%
100,00%
100,00%
100,00%

Quart.- Donar trasllat de l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017a1f8051d20098?startAt=35.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
02.- PRP 2021/524 CONVENI AMB ACUDAM.La Sra. Rosalia Carnicé Farré 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 22 de juny de 2021, amb el contingut següent:
Atès l’existència d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Comarcal Urgell Ajuda al minusvàlid (ACUDAM), compromès l’exercici 2020, per import de
15.000,00 €.
Atès que no es va reconèixer l’obligació en l’esmentat exercici.
Atès que aquesta despesa s’ha incorporat a l’exercici 2021 mitjançant Modificació de Crèdits
09/2021, per incorporació del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.
Atès que ha passat a ser un compromís de caràcter plurianual.
Atès que l’article 174.2.e) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que podran
adquirir-se compromisos per a despeses que hagin d’estendre’s a exercicis posteriors a
aquell en que s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en el mateix exercici i que, a
més, es trobi en algun dels supòsits següents: .../...
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e) transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les corporacions locals
amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
Atès que l’article 174.3 TRHLR estableix que el número d’exercicis a que puguin aplicar-se
les despeses referides no serà superior a quatre. Així mateix, la despesa que s’hagi d’imputar
a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti
d’aplicar al crèdit corresponent de l’any que la operació es va comprometre els següents
percentatges: en l’exercici immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el 60%; en el
tercer i quart, el 50%.
Atès que l’article 174.5 TRLRHL estableix que en casos excepcionals el Ple de la Corporació
podrà ampliar el número d’anualitats així com elevar els percentatges a que es refereix
l’article 174.3 TRLRHL.
En base a tot això el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:
Primer.- Incrementar del 60% al 100% l’import d’imputació de la despesa compromesa pel
conveni amb ACUDAM, exercici 2020, per import total de 15.000,00 €.
Segon.- Donar trasllat de l’acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes
oportuns.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017a1f8051d20098?startAt=162.0&e
ndsAt=367.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
03.- PRP 519/2021 AUTORITZACIÓ EXECUCIÓ OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ
DEL LOCAL DEL BAR DEL COMPLEX CULTURAL I RECREATIU “L’AMISTAT”,
AMPLIACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC OBJECTE DE CONCESSIÓ I MODIFICACIÓ DE L’ÚS
DE L’EQUIPAMENT A BAR-RESTAURANT.
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 22 de juny de 2021, amb el contingut següent:
Antecedents:
I. En la data 26/11/2020, per acord plenari es va adjudicar el contracte de CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL
COMPLEX CULTURAL I RECREATIU “L’AMISTAT”, a favor de la proposta presentada per la
única empresa licitadora GENERAL PASTA, SL. El contracte fou formalitzat en document
administratiu en la data 21/12/2020.
II. La concessió administrativa es va atorgar pel termini de 8 anys a partir del dia següent a
la data de formalització del contracte, establint-se la possibilitat de pròrroga per 2 anys per
mijà d’acord exprés de l’òrgan de contractació.
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III. En la data 4 de maig de 2021 (NRE 2021/5597), ha estat presentat per part del
concessionari la sol.licitud per a l’execució de les obres que tenen per objecte la reforma i
adequació del local objecte de concessió, acompanyada de documentació tècnica en els
termes següents:
...//...
- Autorització per a modificar les instal·lacions segon el projecte adjunt.
- Ampliació de la superfície afectada respecte al contracte signat, augmentant la superfície
en les següents estàncies:
o Espai annex a sala principal, de 163,68 m2, del quan s’ocuparà 31m2 pera a cuina, 17 m2
per a magatzem, 8 m2 per lavabos i la resta per a l’activitat de Bar-Restaurant
o Espai destinat a bar situat al primer pis (sala polivalent) de 9,35 m2.
- Ampliar el destí de l’equipament, actualment destinat al desenvolupament per l’explotació
de la activitat de Bar, sol·licitant l’autorització per el desenvolupament de l’explotació de
l’activitat de Bar-Restaurant.
- Es sol·licita l’autorització per a la instal·lació de tendals amb taules i cadires a la plaça 1
d’octubre a més del carrer Ciutat de Lleida ja autoritzat.
- Ampliació de la durada del contracte en 12 anys a comptar des de la finalització dels 8 anys
que consten al contracte signat. La duració total de la concessió serà de 20 anys. Aquesta
ampliació es sol·licita en funció de l’amortització lineal que es practica sobre els elements
que el concessionari aportarà a l’activitat. 400.000 / 20 anys = 20.000 € /any. La inversió
amortitzable de 400.000 € correspon a les obres de reforma i adequació detallades al
document de concessió del local mes totes aquelles millores en mobiliari, decoració i
elements estructurals proposades al projecte de reformes que es presenta amb aquesta
sol·licitud.
...//...
IV. En la data 6/05/2021, es va iniciar un tràmit incidental i es va requerir al concessionari
per a que presentés la documentació tècnica complementària en els termes establerts en els
informes dels Serveis tècnics emesos, a fi i efecte de poder informar en relació als següents
aspectes:


Abast i oportunitat de l’increment de superfície afectada i la seva repercussió física al
respecte de la funcionalitat de l’equipament de l’Amistat i de l’acord inicial entre
l’Ajuntament de Mollerussa i GENERAL PASTA SL. Cal tindre en compte que l’increment
de superfície afectada, representa un augment de la inversió, raó per la qual es sol·licita
una extensió en el termini de la concessió administrativa en 12 anys addicionals, 20 en
total.



Identificació de les obres a fer als efectes del compliment de la normativa sectorial
aplicable en matèria d’accessibilitat, de prevenció d’incendis, i d’instal·lacions de gas i
electricitat.

Es va requererir així mateix al concessionari l’aportació de la següent documentació tècnica
en relació a la legalització de l’activitat econòmica següent:
-

Projecte tècnic descriptiu de l’activitat que incorpori la justificació de la tota la normativa
d’aplicació a l’establiment (ambiental, recreatives, seguretat industrial, accessibilitat,
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etc.) i especialment en matèria de prevenció i seguretat d’incendis, signat per tècnic
competent.
- Assumeix de direcció tècnica del projecte d’activitats.
V. En la data 16/06/2021, ha tingut entrada el PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD
PARA CONCESIÓN MUNICIPAL DE LOCAL EXISTENTE DESTINADO A BAR-RESTAURANTE EN
EL COMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO “L’AMISTAT”, redactat per Josep Maria Serveto
Figueras, enginyer tècnic col.legiat núm. 9.737.
VI. En la data 17/06/2021, s’ha emès informe d’activitats favorable amb l’establiment de les
següents condicions a les que cal donar compliment:
...//...
CONDICIONANTS A LA RESOLUCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ:
Informe preceptius:
- INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA DE CARÀCTER FAVORABLE.
- INFORME D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE CARÀCTER FAVORABLE.
Condicions addicionals a les proposades al projecte tècnic:
- AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDI A TOTA LA ZONA DE PÚBLIC
DEL BAR RESTAURANT CONNECTAT A SISTEMA D'ALARMA D'INCENDIS.
- ADEQUACIÓ DE LA PLANTA SOTERRANI "SALA DE CALDERES" PER TAL QUE PUGUI
QUEDAR FORA DE SERVEI PER A L'ACTIVITAT AMB PROHIBICIÓ D'ACCÈS DESDE LA
ZONA DE PÚBLIC. DESMANTELLAT I ANULACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ AMB INERTITZACIÓ I SEGELLAT DEL DIPÒSIT DE GAS OIL
ACTUALMENT
EXISTENT.
INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT
ORDINARI
I
D'EMERGÈNCIA PER ACCÈS OCASIONAL.
- LA MAQUINÀRIA EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ ANIRÀ INSTAL·LADA A LA COBERTA
DE L'EDIFICI O EN ESPAIS NO VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA.
- MAGATZEMATGE I GESTIÓ ADEQUADA DELS RESIDUS D'OLIS DE LA CUINA DEL
BAR RESTAURANT.
Documentació a presentar després d'executar les obres i abans de l'obertura de
l'estaliment:
- CERTIFICAT TÈCNIC COMUNICACIÓ D'ADEQUACIÓ DE L'ACTIVITAT AL
PROJECTE PRESENTAT I A L'AUTORITZACIÓ ATORGADA.
- CONTRACTE ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL AMB COBERTURA
MÍNIMA DE 600.000 EUROS.
- CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D'OLIS DE LA CUINA AMB EMPRESA
ACREDITADA.
- DECLARACIONS RESPONSABLES D'ACTIVITATS RECREATIVES SEGONS MODELS
MUNICIPALS.
- DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITATS ALIMENTÀRIES I SOL·LICITUD
D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL.
- DECLARACIONS RESPONSABLES SECTORIALS DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER LA
LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA, CLIMATITZACIÓ, ETC. I
CONTRACTES SUBSCRITS AMB EMPRESES MANTENIDORES ACREDITADES.
- CERTIFICATS DELS INSTAL·LADORS DE LES PORTES DE SECTORITZACIÓ CONTRA
INCENDIS.
- CERTIFICAT DE L'INSTAL·LADOR DE TOTS ELS MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS DE L'ESTABLIMENT I CONTRACTE SUBSCRIT AMB EMPRESA
MANTENIDORA ACREDITADA.
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-

FULLS DE RECLAMACIONS A DISPOSCIÓ DEL PÚBLIC I CARTELLS DE PROHIBICIÓ
DE FUMAR I DE PROTECCIÓ ALS MENSORS ALS CONSUM D'ALCOHOL.
- AUTORITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES RECREATIVES, EN CAS QUE
S'ESCAIGUI.
VII. En la data 17/06/2021, s’ha emès l’informe tècnic favorable per part dels Serveis
Tècnics municipals amb l’establiment de condicions a les que cal donar compliment per a
l’execució de la totalitat de les obres.
...//...
ESMENTAT TOT L'ANTERIOR ES CONCLOU:
.- Que amb el projecte presentat no hi ha cap impediment als efectes d'iniciar els treballs previs
de desmantellament de mobiliari així com treballs previs d'obra civil de tancaments,
sanejaments i paviments, atès que en cap cas afecten a l'estructura de l'edifici i estan
totalment sectoritzats de la resta d'instal·lacions de l'edifici de L'Amistat.
.- Que per la realització de la totalitat de les obres d'adequació és precisa l'aportació del
PROJECTE EXECUCTIU on es defineixin la totalitat de l'obra:

- Tancaments i materials d'acabat de l'obra.
- Condicions tècniques per a instal·lacions elèctriques en edificis de pública
concurrència.

- Projecte de la instal·lació elèctrica en baixa tensió de l'interior del Local

segons el Reial Decret 842/2002 i les posteriors modificacions. (Visats oficials
del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials)
- Projecte de la escomesa elèctrica del Local segons el Reial Decret 842/2002
i les posteriors modificacions. (Visats oficials del Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials)
- Certificats finals d'obra.
- Inscripció al RITSIC - (Generalitat de Catalunya) . Inscripció de la
instal·lació elèctrica en BT al registre d'instal·lacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC)

- Condicions tècniques per a instal·lacions de Gas.
- Projecte de la instal·lació receptora individual de Gas (IRI) segons el Reial

Decret 919/2006 i les posteriors modificacions. (Visats oficials del Col·legi
d'Enginyers Tècnics Industrials)
- Certificats finals d'obra
- Certificat d'instal·lació individual de Gas (ITC-ICG 07)
- Inscripció al RITSIC - (Generalitat de Catalunya). Inscripció de la instal·lació
en GAS al registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de
Catalunya (RITSIC)

- Condicions tècniques per a instal·lacions de RITE (Instal·lacions tèrmiques -

Calefacció - Climatització ACS)
- Projecte de la instal·lació d'instal·lacions tèrmiques en els edificis segons el
Reial Decret 1027/2007 i les posteriors modificacions (Reial Decret 178/2021)
(Visats oficials del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials)
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- Manual d'us i manteniment segons Reial Decret 1027/2007 i les posteriors

modificacions (Reial Decret 178/2021).
- Inscripció al RITSIC - (Generalitat de Catalunya) . Inscripció de la
instal·lació TÈRMICA al registre d'instal·lacions Tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC). ...//...
Fonaments de dret:
En la data 17/06/2021, s’ha emès informe favorable de la Secretaria que es transcriu a
continuació i que serveix de fonamentació jurídica d’aquesta proposta d’acord:
...//...
Primer. La clàusula 7 del plec de les econòmiques, administratives i jurídiques que regeixen
el contracte de CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL COMPLEX CULTURAL I RECREATIU “L’AMISTAT”, estableix que
“durant el termini de la concessió, podran modificar-se les instal.lacions a fi i efecte de poder
mantenir o millorar el servei de bar, requerint-se en tot cas autorització municipal. (...).
Segon. La clàusula 11.2.j) del plec esmentat estableix que “el concessionari no podrà
realitzar obres ni modificar l’estructura del Bar sense autorització expressa de l’Ajuntament.
En tot cas, les que siguin autoritzades restaran de propietat de l’Ajuntament, sense
indemnització, llevat que fos expressament pactada”.
Tercer. L’article 61.c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de Patrimoni dels ens locals (en endavant RPEL) estableix que totes les concessions sobre el
domini públic dels ens locals estan estan subjectes als principis següents: “(…) Que el termini
no excedeixi els 50 anys, si és inferior es poden concedir pròrrogues.”
Quart. L’article 61.b) del RPEL estableix que “Es considera sempre implícita la facultat de l’ens local de
resoldre les concessions abans del seu venciment, si ho justifiqun les circumstàncies sobrevingudes
d’interès públic. En aqusts supòstis, el concessionari ha de ser rescabalat dels danys que se li hagin
produït”.
Cinquè. L’article 62.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de Patrimoni dels ens locals (en endavant RPEL), estableix que extingida la concessió pel
transcurs del període de temps pel qual es va atorgar i les seves pròrrogues, es produirà la
reversió de la totalitat de les instal∙lacions i de les obres realitzades a l’Ajuntament, a
excepció de l’equipament i utillatge, sense que cap contraprestació pugui ser acreditada per
part del titular de la concessió.
Sisè. L’article 69 del RPEL estableix que “la concessió es pot formalitzar mitjançant escriptura
pública o en document administratu. En el cas de formalització en escriptura pública, en
dona fe el secretari de la corporació.
Setè. L’article 60.1 del RPEL estableix que correspon al ple l’atorgament de concessions. En
el cas de que la concessió s’atorgui pel termini superior a 5 anys i la quantia dels béns de
domini públic sigui superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, l’acord s’ahurà
d’aprovar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
...//...
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en us de les facultats que legalment tinc
atribuïdes, el Ple adopta el següent ACORD:
Primer. AUTORITZAR al CONCESSIONARI de la GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL
COMPLEX CULTURAL I RECREATIU “L’AMISTAT, l’execució de obres que tenen per objecte la
REFORMA I ADEQUACIÓ DEL LOCAL, L’AMPLIACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC OBJECTE DE LA
CONCESSIÓ I LA MODIFICACIÓ DE L’ÚS DE L’EQUIPAMENT A BAR-RESTAURANT. Les obres
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s’hauran d’executar amb el compliment de les condicions establerts en els informes emesos
per part dels Serveis tècnics municipals i d’activitats, sota la supervisió d’aquests.
Finalitzades les obres i abans de la seva posada en funcionament, caldrà aportar la
documentació requerida en l’Informe tècnic d’activitats.
Segon. AUTORITZAR l’ampliació del termini de la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA fins a 20
anys, a l’efecte de l’amortització de les inversions autoritzades, sense possibilitat de
pròrroga.
Extingida la concessió pel transcurs del període de temps atorgat, es produirà la reversió de
la totalitat de les instal∙lacions i de les obres realitzades a l’Ajuntament, a excepció de
l’equipament i utillatge que el concessionari destini a l’explotació del bar, sense que cap
contraprestació pugui ser acreditada per part del titular de la concessió.
En el supòsit de resolució de la concessió abans del seu venciment per circumstàncies
sobrevingudes d’interès públic, el concessionari serà rescabalat dels danys i perjudicis que se
li hagin produït.
Tercer. REQUERIR al concessionari perquè en el termini de 15 dies hàbils següents a la
notificació del present acord, procedexi a la formalització en document administratiu les
modificacions autoritzades en el contracte de concessió administrativa de domini públic,
sense perjudici de que es pugi elevar a escriptura pública si així ho sol.licita el mateix.
Quart. NOTIFICAR el present acord al concessionari amb l’oferiment dels recursos legals
adients, i donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017a1f8051d20098?startAt=367.0&e
ndsAt=2329.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon
Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Joel Bastons i Alonso Soria, cinc
(5) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan
Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà i una (1) abstenció del Sr. Regidor Joan
Simeón.
04.- PRP2021/517 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14/2021 CRÈDITS EXTRAORDINARIS
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 22 de juny 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
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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.
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 443 de data 18 de juny de 2021.
El Ple adopta els següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la modificació de crèdit 14/2021 del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Mollerussa sota la modalitat de crèdit extraordinari, de conformitat amb el
següent detall:

APLICACIÓ
02 9200 7700000
10 1500 2090002
10 1500 2090007
TOTAL
FINANÇAMENT:
APLICACIÓ
02 9200 4800026
11 3321 2260902
TOTAL

DESCRIPCIÓ
REACTIVEM MOLLERUSSA
INDEMNITZ.ANUAL CONV.URBANIST.ARE-CULLERE
INDEMNITZACIÓ CONVENI URBANÍSTIC ELS VILARS

IMPORT
40.000,00
1.425,82
81,65
41.507,47

DESCRIPCIÓ
REACTIVEM MOLLERUSSA
SALÓ LLIBRE INFANTIL

IMPORT
40.000,00
1.507,47
41.507,47

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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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/ff80808179adf8e7017a1f8051d20098?startAt=2329.0&
endsAt=2642.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
05.- PRP 2021/518 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 15/2021 SUPLEMENT DE CRÈDITS.El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 22 de juny de 2021, 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.
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.
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.
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 431, de data 18 de juny de 2021.
El Ple adopta els següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la modificació de crèdits 15/2021 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 així com l’actualització de
l'Annex d'inversions d'acord amb aquesta modificació de crèdit, de conformitat amb el
següent detall:

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT
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12 3420 6320022
TOTAL
FINANÇAMENT:
APLICACIÓ
11 3321 2260902
11 3380 2260913
TOTAL

ADEQUACIÓ PISCINA COBERTA

13.618,43
13.618,43

DESCRIPCIÓ
SALÓ LLIBRE INFANTIL
FESTIVAL NO SURRENDER

IMPORT
1.818,43
11.800,00
13.618,43

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/ff80808179adf8e7017a1f8051d20098?startAt=2642.0&
endsAt=2875.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06.- PRP 2021/521 PLA DE SANEJAMENT FINANCER 2021 - 2026
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 22 de juny de 2021, amb el contingut següent:
La Liquidació del pressupost de l’exercici 2020 va posar de manifest l’existència d’un
Romanent de Tresoreria per a despeses generals (RTDG) de signe positiu, no obstant això,
desprès de restar les obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost
2020, s’obté un RTDG ajustat de -1.507.220,68 €.
L’existència d’aquest Romanent de Tresoreria ajustat negatiu fa necessari aprovar un Pla de
Sanejament Financer a un termini màxim de 5 anys, exercici següent de la liquidació
negativa i 5 més, d’acord amb el previst a l’article 53 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL);
disposició addicional cent novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per l’exercici 2021; i article 9 i apartat 4 de l’annex 2 de l’Ordre de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Aquestes mesures són
d’aplicació també en cas de liquidació del pressupost amb un RTDG, ajustat per obligacions i
per devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost, de signe negatiu.
El Pla de Sanejament Financer ha de preveure les mesures de gestió, tributàries, financeres i
pressupostàries necessàries per regularitzar aquesta situació temporal d’insolvència.
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El RTDG de signe negatiu s’ha de regularitzar, com a molt tard, en el tancament comptable
de l’exercici següent al de l’acord plenari d’aprovació del pla, en les termes previstos a
l’article 193 TRLRHL.
El Pla de Sanejament Financer ha d’incloure un memòria de l’Alcaldia relativa a les mesures
de sanejament que s’han d’adoptar i a les hipòtesi utilitzades en l’elaboració de les previsions
d’ingressos i despeses pel període de vigència del Pla de Sanejament.
Vist l’informe d’Intervenció 444/2021.
Vistos els documents obrants en l’expedient.
En base a tot això el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Sanejament 2021 - 2026 recollit al Formulari 9 de Tutela
Financera que s’adjunta a l’expedient, i el Pla de Tresoreria que s’inclou a l’esmentat
Formulari 9.
Segon.- Aprovar la memòria d’Alcaldia relativa a les mesures que s’han d’adoptar i les
hipòtesi utilitzades en l’elaboració de les previsions d’ingressos i despeses pel període de
vigència del Pla de Sanejament, que s’adjunta a l’expedient.
Tercer.- Notificar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de la
Generalitat de Catalunya, el Pla de Sanejament Financer mitjançant la tramesa de la
documentació establerta en l’Ordre ECF/138/2007.
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/ff80808179adf8e7017a1f8051d20098?startAt=2875.0&
endsAt=5718.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per nou (9) 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 i Raquel Pueyo, sis (6) vots en contra dels
Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria
Florensa, Narcís Romà i Joan Simeón i dos (2) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Joel
Bastons i Alonso Soria.
07.- PRP 2021/521 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 22 de juny de 2021, amb el contingut següent:
Vista l’existència d’unes obligacions econòmiques pendents de pagament i imputació
pressupostària adquirides en els exercicis 2020 i 2021, amb els proveïdors que tot seguit es
relacionen, per import total de 583.687,41 €.
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PROVEÏDOR
ENDESA ENERGIA, SAU
ENDESA ENERGIA, SAU
RAMON ROSELLO, SLU
FIATC MUTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
SERVEIS LIC 1999, SLU
GIL POLO, SL

NIF
A81948077
A81948077
B25593450
G08171407
B25422577
B25742735

CONCEPTE
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA
SUBMINISTRAMENT GAS
ASSEGURANCES
ASSEGURANCES
NETEJA VIÀRIA
MANETENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

Import REC
265.970,40
49.620,07
50.117,70
434,56
202.713,28
14.831,40
583.687,41

EXPEDIENT
1629-2-2021
1629-6-2021
1629-3-2021
1629-3-2021
1629-4-2021
1929-5-2021

Atès que ha quedat acreditat que les obligacions econòmiques pendents es consideren
indegudament adquirides per concórrer algun dels supòsits que recull el Tribunal de Comptes
en la seva classificació d’obligacions indegudament adquirides.
Vistos els informes emesos per l’òrgan de control intern local (intervenció) següents:
- Informes 432/2021, 433/2021, 434/2021 i 435/2021: REC subministrament energia
elèctrica.
- Informes 436/2021 i 437/2021: REC subministrament gas.
- Informes 438/2021 i 439/2021: REC assegurances.
- Informe 442/2021: REC neteja viària.
- Informe 440/2021: REC manteniment enllumenat públic.
Vistos la resta d’informes i documentació annexa que consten en l’expedient.
Atès que a la vista de les prestacions realitzades, el defecte o el vici observat dels actes
administratius objecte d’aquest expedient poden emmarcar-se en l’article 37 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que prohibeix expressament la
contractació verbal, excepte en casos d’emergència, en relació amb l’article 47.1.e) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, que preveu com a causa de nul·litat els actes dictats prescindint total
i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles
essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
En base a tot això el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, la liquidació de les
quantitats a satisfer derivades de les prestacions que es relacionen a continuació, referides
als exercicis 2020 i 2021, per import total de 583.687,41 € per considerar que existeixen
raons d’interès públic que aconsellen no acudir a la via de la revisió d’ofici pels greus
perjudicis que això podria ocasionar per als administrats i per al tercer que actua de bona fe.
PROVEÏDOR
ENDESA ENERGIA, SAU
ENDESA ENERGIA, SAU
RAMON ROSELLO, SLU
FIATC MUTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
SERVEIS LIC 1999, SLU
GIL POLO, SL

NIF
A81948077
A81948077
B25593450
G08171407
B25422577
B25742735

CONCEPTE
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA
SUBMINISTRAMENT GAS
ASSEGURANCES
ASSEGURANCES
NETEJA VIÀRIA
MANETENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

Import REC
265.970,40
49.620,07
50.117,70
434,56
202.713,28
14.831,40
583.687,41

EXPEDIENT
1629-2-2021
1629-6-2021
1629-3-2021
1629-3-2021
1629-4-2021
1929-5-2021

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits inclosos en l’apartat anterior,
d’acord amb els annexos de les relacions de factures afectades que s’adjunten en
l’expedient, corresponents al exercicis 2020 i 2021.
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Tercer.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2021 els corresponents crèdits, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en els annexos de les relacions de
factures afectades que s’adjunten en l’expedient.
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/ff80808179adf8e7017a1f8051d20098?startAt=5718.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon
Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan
Simeón i cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné,
Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà.
I sense altres assumpte a tractar, essent les 22 hores i cinquanta-dos minuts el Sr. President
dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta Acta que signa juntament amb mi el Secretari
acctal. EN DONO FE.

