
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
 (LLEIDA)
  ______

ACTA 2022/06

A la ciutat de Mollerussa, el dia 30 de juny de dos mil vint-i-dos. Essent les vint-i-una hores, es 
reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública i 
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) S’incorpora a la sessió en el punt 2 
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 acctal., el  Sr. Jesús Luño Garcia.

Assisteix a la sessió l’Interventor acctal., el Sr. Xavier Estevez 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:

1.- PRP 2022/411  DESPESES PLURIANUALS. CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA. 

La Sra. Rosalia Carnicé 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 27 de juny de 2022, amb el contingut següent:

Mitjançant Decret d’Alcaldia Núm. Resolució: 2020/816 de Data Resolució: 01/12/2020 es va 
aprovar el  CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
DE MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES HABITATGES DE 
TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA. I l’aprovació de la despesa de 
l’exercici 2020.
Amb data 21 de desembre de 2020, es va signar el CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ DE LA 
GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER 
L’AGÈNCIA.

Amb data 28 de juny de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar les despeses plurianuals 
(exercicis 2021 a 2024 )corresponents a la contraprestació per a la cessió de la gestió de l’ús 
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dels habitatges a favor de l’Ajuntament, que es fixa en 450,00 euros mensuals (5.400,00 
euros anuals), d’acord amb la clàusula segona del citat conveni.

No obstant, la citada clàusula segona estableix que “S’afegeixen a aquest import les 
previsions de les despeses de comunitat, les taxes i l’lBI”. Tant mateix a la clàusula quarta 
del conveni s’estableix que seran de compte de l’Ajuntament les despeses generals i de 
conservació i manteniment, sense perjudici de la possibilitat de repercutir-les als ocupants 
dels habitatges. 

Atès que les despeses (variables), de caràcter plurianual, previstes per aquests conceptes 
son les que s’especifiquen a continuació:

ANY IBI TAXES COMUNITAT TOTAL 
VARIABLES

LLOGUER TOTAL ANY

2022 1.437,84 337,68 2.012,64 3.788,16 5.400,00 9.188,16
2023 1.437,84 337,68 2.012,64 3.788,16 5.400,00 9.188,16
2024 1.437,84 337,68 2.012,64 3.788,16 5.400,00 9.188,16

Atès que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de les despeses plurianuals. 

Vist l’informe de l’àrea. 

Vist l’informe de Secretaria 015/2020.

Vist l’informe de la intervenció núm. 1227/2022.

Es per tot l’anterior que es planteja al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Aprovar, en tractar-se d‘una despesa plurianual, la modificació dels percentatges 
de compromís de despesa 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  Import      %
2022 9.188,16 100,00%
2023 9.188,16 100,00%
2024 9.188,16 100,00%

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/ff80808179adf8e70181a52364700495?star

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=20.0&endsAt=206.0
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tAt=20.0&endsAt=206.0

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents, dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, 
Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan 
Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan Simeón. 

S’incorpora a la sessió la Regidora, Sra. Raquel Pueyo Barberà.

2.- PRP 2022/621 FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 
2023.

La Sra. Rosalia Carnicé 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 27 de juny de 2022, amb el contingut següent:

Atès l’escrit dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament a fi i efecte que determini 
les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, proposades per a l’any 2023.

Ateses les facultats atribuïdes a les Corporacions Locals per l’article 37.2 de l'Estatut dels 
Treballadors (Text refós de la Llei, aprovat per RDLEG. 2/2015, de 23 d’octubre), per les 
disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya.
 
Atès que les Festes Locals que es proposin no poden coincidir amb les oficials fixades per la 
Generalitat ni en cap dels diumenges de l’any. 

Considerant el respecte a la tradició existent al municipi de Mollerussa en la determinació 
com a referències per a fixar les festes locals, les següents:

 Festivitat de Sant Josep (17 de març), coincident amb la celebració de la fira 
homònima, 

 La Festa Major del mes de maig, celebrada la tercera setmana del mes.

Atesos els antecedents exposats, la Presidència sotmet a consideració del Ple de 
l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats atribuïdes conforme l’article 46 del RD 
2001/1983, de 28 de juliol, adopti el següent ACORD:

Primer. Establir i proposar com a Festes Locals retribuïdes i no recuperables, per a l'any 
2023, al municipi de Mollerussa, les següents:

 Dia 17 de març de l’any 2023.
 Dia 19 de maig de l’any 2023, Festa Major.

Segon. Conforme el que determina l’article 30.7 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el calendari 
laboral anual aprovat per la Generalitat conjuntament amb les festes proposades pel 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=20.0&endsAt=206.0
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Consistori, tindrà efectes com a calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de 
terminis administratius a Mollerussa, el 2023.

Tercer. Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes legals 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/ff80808179adf8e70181a52364700495?star
tAt=206.0&endsAt=324.0

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 2022/694 MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’O.A.M. FIRA DE 
MOLLERUSSA.

La Sra. Rosalia Carnicé 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 27 de juny de 2022, amb el contingut següent:

Els vigents estatuts de l’Organisme Autònom Municipal “Fira de Mollerussa” van estar 
aprovats pel Ple de la Corporació en data 4 de desembre de 1995. Modificats en el seu article 
6 en sessió plenària de data 16 de novembre de 2004.  

Atès que d’acord amb l’article 8 e) dels vigents estatuts correspon al Consell Directiu 

“Proposar a l’Ajuntament la modificació d’aquests estatuts”, amb la finalitat que siguin 
aprovats pel Ple de la Corporació. 

Atès que es considera necessari l’adaptació dels estatuts a les noves exigències i necessitats 
de la societat en especial el que fa a transició ecològica i digital, assegurant el 
desenvolupament social i sostenible i la generació de riquesa i benestar a la ciutat de 
Mollerussa. 

Amb data 1 de juny de 2022 el Consell Directiu de la Fira va aprovar la modificació dels 
Estatuts de l’O.A.M Fira de Mollerussa. 

A la vista dels antecedents exposats, considerant la procedència de la modificació proposada, 
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom 
Municipal ”Fira de Mollerussa”, en els termes i abast següent:  

a) La denominació: passarà a denominar-se “PATRONAT PEL DESENVOLUPAMENT I 
FIRES DE MOLLERUSSA”

b) La classificació : d’acord amb el que disposa la Disposició Addicional 12a de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’Organisme Autònom, 
es classifica en el grup 1. Per tant, el nombre màxim de membres que integren el 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=206.0&endsAt=324.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=206.0&endsAt=324.0
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Consell Directiu no podrà excedir de 15 membres. 
c) Els estatuts: queden redactats de la forma següent

“ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT PEL DESENVOLUPAMENT I FIRES DE 
MOLLERUSSA”

CAPÍTOL I 

OBJECTE, NATURALESA I DOMICILI

ARTICLE 1

El Patronat pel Desenvolupament i Fires de Mollerussa (en endavant El Patronat) és un 
organisme autònom local, de caràcter administratiu, subjecte al que disposen els articles 85 i 
85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 249 i 254 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 199 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que té la finalitat de 
gestionar la promoció  i el desenvolupament de la ciutat de Mollerussa.

El Patronat  té personalitat jurídica i capacitat d’obrar, té plena capacitat per al compliment 
de les seves finalitats i es regirà per aquests estatuts. En defecte seu, ho farà d’acord amb la 
legislació de caràcter local que li sigui aplicable.

El Patronat  té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Mollerussa. En 
virtut d’aquest caràcter, l’Ajuntament de Mollerussa pot encarregar-li directament la 
realització de treballs i serveis sobre les matèries relacionades amb les seves funcions, que 
El Patronat  està obligada a acceptar. L’encàrrec corresponent ha d’incloure, com a mínim, 
l’abast de l’encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament.

El Patronat  no pot participar en les licitacions públiques convocades per l’Ajuntament de 
Mollerussa. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a El Patronat  
l’execució de l’activitat objecte de la licitació pública.

ARTICLE 2

El Patronat  té per objecte:

1. La programació, organització i coordinació de les activitats de promoció econòmica 
i de les fires que es realitzin a Mollerussa.

2. Fomentar la emprenedoria i la innovació, i aquelles activitats vinculades a la 
creació de nou teixit empresarial a Mollerussa.

3. Promoure la presència activa de la ciutat de Mollerussa a la seva àrea d’influència, 
procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment de la promoció i 
desenvolupament de la ciutat, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament 
socio-econòmic de Mollerussa.
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4. Planificar, coordinar, executar i impulsar accions de promoció i desenvolupament 
de la ciutat.

5. Difondre i informar sobre els recursos i activitats d’atracció de la ciutat per 
fomentar la captació de visitants.

6. Donar suport a tots aquells sectors que estiguin relacionats en l’àmbit del 
desenvolupament de la ciutat així com a les iniciatives i activitats d’entitats que 
promoguin la ciutat i procurar-ne la seva coordinació.

7. Establir convenis de col·laboració amb altres entitats o administracions públiques 
i/o amb entitats o associacions privades que actuïn en l’àmbit de la promoció i 
desenvolupament de la ciutat.

8. Fomentar la participació del sectors interessats en la promoció i desenvolupament 
de la ciutat en aquelles qüestions que els pugui afectar.

9. Proposar i realitzar accions que puguin contribuir al foment de la promoció i 
desenvolupament de la ciutat.

10. Gestionar i explotar equipaments, establiments i altres productes, recursos i 
serveis d’atracció de la ciutat que se li encomanin per qualsevol de les formes 
establertes en l’ordenament jurídic.

11. Participar en accions destinades a la protecció, millora i difusió del paisatge i 
agenda urbana de la ciutat de Mollerussa.

Sense perjudici de les directrius que vinguin determinades pels òrgans de la Corporació, El 
Patronat  ostentarà les següents potestats:

a) Les potestats reglamentària i d’autoorganització

b) Les potestats de programació o planificació

c) La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes

d) La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords

e) Les potestats tributària i financera

f) Les potestats d’execució forçosa i sancionadora

ARTICLE 3

El Patronat  té el domicili a la ciutat de Mollerussa, Av. del Canal s/n 

ARTICLE 4

La durada de l’organisme és indefinida.

CAPÍTOL II

 ORGANITZACIÓ
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ARTICLE 5

1. Els òrgans de El Patronat  són:

1. El/la president/a
2. El/la vicepresident/a
3. El Consell Directiu
4. El/la Director/a

2. El Consell Directiu podrà acordar la creació Taules de Participació Sectorials, com a 
òrgans complementaris de participació, consulta, debat i proposta de les entitats i 
associacions vinculades directa o indirectament amb la promoció i desenvolupament de la 
ciutat, així com Agents de Desenvolupament. La seva composició, funcionament i funcions es 
determinaran en l’acord de creació i el reglament que els desenvolupi.

ARTICLE 6

El Consell Directiu és l’òrgan de govern i de gestió superior del Patronat pel 
desenvolupament i Fires de Mollerussa i estarà constituït per:

a) L’alcalde/sa, que en serà el president/a. L’alcalde/sa podrà delegar la presidència en 
el vicepresident.  .

b) El vicepresident/a, que serà regidor/a de l’Ajuntament
c) Els vocals que seran:

 4 representants de l’Ajuntament (al menys 1 per cada grup municipal)
 1 representant de la Diputació de Lleida
 1 representant de la Generalitat
 1 representant del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
 1 representant de la Cambra de Comerç i Industria
 1 representant de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell
 1 representant de l’Associació Mollerussa Comercial
 1 representant del Centre d’Investigació Fructícola de Lleida (IRTA) 
 1 representant de la Cambra Agrària Provincial.

d) El Director del Patronat
En qualsevol cas, el nombre total de membres no podrà superar el nombre màxim que 
resulti de la classificació efectuada pel Ple de l’Ajuntament, en virtut del que disposa la 
Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, o la norma que la substitueixi.

ARTICLE 7

Correspon al Ple de l’Ajuntament la designació, el cessament o la substitució dels membres 
del Consell Directiu, a proposta de l’alcalde/sa.

Els membres del Consell Directiu no percebran retribucions econòmiques per aquesta 
condició.
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La pèrdua de la condició que ha determinat el seu nomenament i en tot cas la fi del mandat 
corporatiu determinaran el cessament dels membres del Consell Directiu.

ARTICLE 8

El Consell Directiu podrà acordar la creació de Comissions de Treball, integrada per 
alguns/nes dels seus membres, per estudiar i debatre sobre assumptes concrets remetent-ne 
el corresponent informe o proposta al President/a o al Consell Directiu.

ARTICLE 9

Actuaran com a secretari/a, interventor/a i tresorer/a de Patronat el secretari/a, 
l’interventor/a i el/la tresorer/a de l’Ajuntament, sense perjudici dels encàrrecs que pugui fer 
la Corporació a funcionaris propis sense habilitació de caràcter estatal, a proposta dels 
titulars d’aquests llocs.

El/la secretari/a tindrà veu a les sessions del Consell Directiu però no tindrà vot.

A les reunions hi podran assistir per informar els/les tècnics/tècniques de Patronat i/o de 
l’Ajuntament i/o externs quan siguin requerits/requerides a tal efecte, així com aquelles 
persones convocades expressament per la presidència en funció de la relació en les matèries 
a tractar.

ARTICLE 10

El Consell Directiu té les atribucions següents:

a) El govern i la direcció superior de l’Organisme.
b) Aprovar la planificació general i periòdica d’actuació i els seus objectius.
c) Aprovar i contractar obres, subministrament i serveis, quan la seva quantia excedeixi del 

límit establert per a la seva aprovació per part de la presidència.
d) Aprovar els projectes de pressupost, plantilla de personal i relació de llocs de treball, per 

a la seva remissió a l’Ajuntament.
e) Proposar la formalització d’operacions de crèdit i operacions de tresoreria, les quals han 

de ser aprovades per l’Ajuntament, quan el seu import excedeixi dels límits que la 
legislació vigent reconeix a l’alcalde/sa.

f) Proposar a l’Ajuntament l’aprovació dels comptes anuals de Patronat.
g) Proposar a l’Ajuntament la modificació dels estatuts i l’aprovació de reglaments del servei, 

si s’escau.
h) Proposar al Ple de la Corporació la designació del/de Director/a així com la separació del 

càrrec.
i) Aprovar la fixació i quantia de les retribucions fixes i periòdiques del personal de 

l’Organisme Autònom i el nombre i règim del personal eventual.
j) Exercir tota classe d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i 

administratives en defensa dels drets i interessos de Patronat en matèries de la seva 
competència.

k) Resoldre les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral.
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l) Adoptar les disposicions i mesures adequades per una millor organització i funcionament 
del servei.

m)Formular, aprovar i remetre a la regidoria a la qual resti adscrit aquest organisme   
autònom l’inventari de béns i drets referit exclusivament a Patronat.

ARTICLE 11

El Consell Directiu es reunirà com a mínim en sessió ordinària una vegada al semestre i, 
extraordinàriament, quan ho decideixi el/la president/a o quan ho sol·liciti una quarta part 
dels seus membres.

El règim de sessions, convocatòries i adopció d’acords de sessions, deliberacions i presa 
d’acords, serà la normativa aplicable a l’Administració Local.

ARTICLE 12

Correspon al president/a de Patronat les següents atribucions:

a) Representar a Patronat, dirigir-ne el govern i l’administració.
b) Convocar i presidir les sessions del Consell Directiu i decidir els empats amb vot de 
qualitat.
c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis de Patronat.
d) Exercir accions judicials i administratives en les matèries de la seva competència i en cas 
d’urgència en matèries de la competència del Consell Directiu, donant-ne compte en aquest 
cas en la primera sessió que tingui lloc per a la seva ratificació.
e) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits que la legislació vigent 
reconeix a l’alcalde, ordenar pagaments, proposar la liquidació i rendir les comptes anuals de 
Patronat donant-ne compte al Consell Directiu.
f) Aprovar i contractar obres, subministraments i serveis, segons la legislació de 
contractació administrativa i de règim local dins dels límits que la legislació vigent reconeix a 
l’alcalde/sa.
g) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats per 
l’Ajuntament, aprovar les bases per la selecció de personal i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
h) La direcció superior del personal de Patronat i acordar el seu nomenament i sancions, 
inclosa la suspensió del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, donant-
ne compte al Consell Directiu en aquests dos darrers casos.
i) Aprovar operacions de tresoreria en els límits que la legislació vigent reconeix a 
l’alcalde/sa.
j) Dictar les disposicions particulars que consideri adients per al compliment dels acords del 
Consell Directiu.
k) Qualsevol altre assumpte de Patronat que no estigui expressament reservat a altres 
òrgans.
ARTICLE 13
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El/la president/a podrà nomenar un o més vicepresidents/es entre els membres del Consell 
Directiu, que el substituiran per ordre de nomenament en cas d’absència o malaltia. En el 
supòsit que l’alcalde/sa delegui la presidència de l’organisme, s’entendrà que els/les 
vicepresidents/es nomenats/es també substitueixen la persona que exerceixi la presidència 
per delegació. El/la vicepresident/a ha de tenir la condició de regidor/a de l’Ajuntament.

ARTICLE 14

L’alcalde/sa podrà suspendre provisionalment l’execució dels acords del Consell Directiu en 
els casos següents:

a) Quan afectin assumptes que no siguin competència de Patronat

b) Quan siguin contraris als interessos generals del municipi o de Patronat.

c) Quan constitueixin una infracció manifesta de les lleis.

La suspensió s’haurà de decretar dins dels sis dies següents al que s’hagi adoptat l’acord, 
mitjançant un escrit raonat en què se’n doni compte al Consell Directiu, per tal que aquest 
iniciï l’expedient de revisió d’ofici, de declaració de lesivitat o de revocació de l’acte suspès, 
segons correspongui, en els termes que disposa la normativa sobre procediment 
administratiu comú.

ARTICLE 15

El/Director/a serà designat/da, cessat/da o substituït/da pel Ple de la Corporació a proposta 
del President/a, i d’acord a la normativa vigent, d’entre persones especialment capacitades; 
haurà de ser un funcionari/a de carrera o laboral de les Administracions Públiques, o bé un 
professional del sector privat amb més de cinc anys d’exercici professional. En tot cas, haurà 
de gaudir de titulació superior.

Patronat atorgarà al/a Director/a un contracte en què s’establiran les condicions del 
nomenament, les seves obligacions, la remuneració, el termini de durada i les causes de la 
seva extinció. L’esmentat termini no passarà de quatre anys, si bé podrà ésser prorrogat, en 
finalitzar, per voluntat d’ambdues parts.

ARTICLE 16

Seran funcions de Director/a:

a) Executar i fer complir els acords del Consell Directiu i del president/a.

b) Gestionar, inspeccionar i dirigir de manera immediata el servei.

c) Les altres que li assignin les normes reguladores del servei o que li encarregui el Consell 
Directiu i el/la president/a. En especial les relatives a la contractació d’obres, serveis i 
subministrament de qualsevol tipus, necessàries pel funcionament ordinari del Patronat, 
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d’acord amb les bases d’execució del Pressupost i les normes legals vigents en matèria de 
contractació local. 

d) Assistir al Consell Directiu amb veu i vot.

e) Representar administrativament Patronat en els casos que aquesta representació no sigui 
assumida pel president/a.

f) Exercir de forma immediata la direcció del personal de Patronat.

g) Presentar anualment al Consell Directiu, per a la seva aprovació, el programa i la 
memòria d’activitats.

h) Formular l’avantprojecte del pressupost anual d’ingressos i despeses del Agència.

i) Coordinar la redacció de plans o programes d’actuació que s’hagin de sotmetre a 
l’aprovació dels altres òrgans de govern de l’organisme autònom.

ARTICLE 17

Els acords del Consell Directiu i de la Presidència posen fi a la via administrativa i seran 
recurribles en via jurisdiccional davant l’òrgan competent; tanmateix, amb caràcter previ i 
potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en els 
terminis i amb els efectes previstos a la normativa de Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL III 

FUNCIONAMENT

ARTICLE 18

L’Organisme autònom podrà dotar-se d’un reglament de règim interior, que aprovarà el 
Consell Directiu.

CAPÍTOL IV

RECURSOS ECONÒMICS I PATRIMONI

ARTICLE 19

Per complir els seus fins, Patronat comptarà amb els recursos econòmics i patrimonials 
següents:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i la resta de dret privat.

b) Les aportacions i subvencions que procedeixin de l’Ajuntament de Mollerussa.
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c) Les aportacions, donacions, subvencions i ajuts procedents de particulars, d’entitats o 
d’organismes, públics o privats.

d) Els ingressos percebuts per les activitats i serveis que presti, en concepte de preus 
públics i taxes, d’acord amb la legislació vigent.

e) Els productes de les operacions de crèdit.

f) Altres ingressos de dret públic.

ARTICLE 20

Patronat podrà gaudir de patrimoni propi i, a tal efecte, podrà adquirir béns i drets per 
qualsevol títol, onerós o gratuït, de dret públic o privat, posseir, arrendar béns i drets 
d’acord amb els modes i els requisits previstos a l’ordenament jurídic. Els béns que 
esdevinguin innecessaris per a l’acompliment de les finalitats de Patronat, s’incorporaran al 
patrimoni de l’Ajuntament.

L’adquisició de béns immobles, en tot cas, i de béns i drets a títol onerós l’import de la qual 
superi la quantia prèviament fixada per l’àrea o regidoria a la qual resta adscrit aquest 
organisme autònom, requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament, previ informe – proposta 
del/de la regidor/a pertinent.

A més del seu patrimoni, Patronat podrà tenir adscrits, per a la seva administració, béns del 
patrimoni de l’Ajuntament de Mollerussa. L’afectació de béns i drets patrimonials propis a la 
finalitat o servei públic que presti l’Organisme serà acordada per l’Alcalde, a proposta del 
Consell Directiu, entenent-se implícita aquesta afectació en acordar-se l’adquisició.

La modificació del destí d’aquests béns, quant es tracti d’immobles o de drets sobre els 
mateixos, una vegada acreditada la seva innecessarietat i disponibilitat, donarà lloc a la seva 
desafectació, que serà acordada per l’Alcalde. Produïda la desafectació, els béns adquiriran 
de nou la condició de béns patrimonials propis.

Els béns i drets que l’entitat local adscrigui a l’Organisme conservaran la qualificació jurídica 
originaria i únicament podran ser utilitzats per al compliment de les seves finalitats.

Patronat formarà i mantindrà actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant propis com 
adscrits, amb excepció dels de caràcter fungible. L’inventari es revisarà, en el seu cas, 
anualment i amb referència al 31 de desembre i es sotmetrà a l’aprovació del Consell 
Directiu.

L’inventari i les seves modificacions es remetrà anualment a la Regidoria o Àrea municipal a 
la que estigui adscrita.

CAPÍTOL V

 RÈGIM PRESSUPOSTARI
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ARTICLE 21

El Patronat confeccionarà anualment un pressupost adaptat a les normes sobre l’estructura 
pressupostària dels ens locals, el qual s’ha d’integrar en el pressupost de l’Ajuntament de 
Mollerussa. El pressupost s’haurà de trametre a l’Ajuntament abans del 15 de setembre de 
cada any acompanyat de la documentació que preveu la legislació sobre hisendes locals.

ARTICLE 22

El contingut i procediment d’elaboració i aprovació del pressupost serà el que determini la 
normativa de règim local amb les especialitats derivades de les pròpies peculiaritats de 
Patronat.

ARTICLE 23

L’execució i la gestió dels pressupostos, la liquidació i tot el conjunt d’actuacions que 
constitueixin el règim econòmic administratiu de les entitats locals, s’aplicaran a l’activitat 
econòmica de Patronat, amb les seves pròpies peculiaritats i dins dels límits que estableix la 
llei.

ARTICLE 24

Els resultats positius que en el seu cas s’obtinguessin de l’exercici es poden destinar a 
millorar i ampliar els serveis de Patronat i dins dels límits que estableix la llei.

CAPÍTOL VI

RÈGIM ECONÒMIC FINANCER

ARTICLE 25

Patronat podrà concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com 
a llarg termini, així com operacions financeres de cobertura i gestió del risc del tipus 
d’interès i del tipus de canvi.

ARTICLE 26

Les operacions de crèdit concertades per Patronat hauran de seguir la tramitació prevista pel 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març.

ARTICLE 27

Per determinar la quantia de l’aportació municipal, es tindrà en compte les despeses de 
funcionament, el manteniment de les instal·lacions i les despeses derivades directament de 
l’organització dels serveis i de tots els seus elements, així com la resta d’ingressos de 
Patronat .
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 ARTICLE 28

Serà necessària l’autorització prèvia del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa i l’informe de la 
Intervenció Directiu per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini.

ARTICLE 29

El règim pressupostari, econòmic financer, de comptabilitat, d’intervenció, control financer i 
control d’eficàcia, serà el previst per la legislació d’hisendes locals i al capítol III del títol X de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i demès normativa de 
desenvolupament.

CAPÍTOL VII

 PERSONAL

ARTICLE 30

1. Patronat disposarà del personal necessari per al compliment dels seus objectius.

2. El personal al servei de Patronat s’integrarà en la plantilla aprovada per la Corporació a 
proposta del Consell Directiu.

3. La determinació i modificació de les condicions retributives de tot el personal de Patronat, 
s’haurà d’ajustar a les normes que aprovi el respecte el Ple.

ARTICLE 31

1. El nomenament del personal de totes les categories de la plantilla, sigui quin sigui el lloc 
de treball al qual hagi de ser destinat, és competència de la Presidència de Patronat.

2. L’ingrés del personal s’efectuarà mitjançant els procediments de selecció que s’estableixi 
la normativa vigent a aquest efecte, amb la finalitat de garantir-ne la capacitat i 
competència. Els aspirants hauran de reunir els requisits i les condicions d’especialització que 
es determinin per a cada plaça.

3. No es podrà nomenar personal interí, temporal, eventual, per a suplències o per a 
qualsevol altre concepte, sense ajustar-se als procediments a què es fa referència al 
paràgraf anterior.

4. La vinculació del personal amb Patronat, serà de caràcter estatutari o laboral, en els 
mateixos termes que els establerts per a les entitats locals.

5. L’Ajuntament podrà adscriure a Patronat el personal funcionari de la seva plantilla, el qual 
mantindrà la situació de servei actiu.

ARTICLE 32



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
 (LLEIDA)
  ______

La regidoria o àrea a la qual resta adscrit aquest organisme autònom, o bé els ens 
responsables de la gestió dels recursos humans de la Corporació, podran sotmetre l’evolució 
de les despeses de personal i de la gestió dels recursos humans de Patronat a controls 
específics.

CAPÍTOL VIII

 CONTRACTACIÓ

ARTICLE 33

La contractació de Patronat es regeix per les normes de contractació de les Administracions 
públiques. L’Alcalde o el Director per delegació, haurà d’autoritzar la formalització dels 
contractes. 

CAPÍTOL IX

 EXTINCIÓ I EFECTES

ARTICLE 34

Patronat podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes següents:

a) Per acord del Ple de l’Ajuntament, quan es consideri convenient gestionar el servei per 
una altra modalitat diferent, entre les previstes legalment.

b) Per la consecució del fi o la impossibilitat del compliment d’aquest, amb l’acord previ del 
Consell Directiu i posterior aprovació del Ple.

 ARTICLE 35

Efectes de l’extinció:

1. L’extinció de Patronat comporta que els béns, els drets i les obligacions s’incorporin al 
patrimoni de l’Ajuntament, el qual el succeeix universalment.

2. Els béns que formen part de l’actiu, atesa la seva naturalesa, s’han d’incorporar al domini 
públic o als béns patrimonials de l’Ajuntament.

3. Els béns procedents d’una donació o fundació han de rebre la destinació prevista pels 
donants o fundadors.

Segon.-  Exposar al públic els acords precedents, mitjançant Edictes al e-Tauler Municipal, al 
B.O.P., al D.O.G.C. i a un diari de difusió corrent a la localitat, pel termini de 30 dies, durant 
el qual els interessats podran examinar l’expedient i adduir-hi les reclamacions o al·legacions 
que estimin oportunes. Transcorregut el termini esmentat sense haver-se’n produïdes, els 
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acords adoptats amb caràcter inicial esdevindran definitius sense necessitar d’ulterior 
pronunciament corporatiu.

Tercer.-  Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter, seran objecte de publicació 
al B.O.P. conjuntament amb el text íntegre de la modificació dels Estatuts, la qual entrarà en 
vigor, transcorreguts quinze dies a partir de la seva publicació, en el termes previstos a 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985 i la seva vigència es mantindrà entretant no s’acordi la seva 
modificació o derogació expresses.

Igualment es publicarà al D.O.G.C. un anunci amb la referència del B.O.P. en el qual s’hagi 
publicat íntegrament el text modificat i es notificarà a l’administració de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya en el termes previstos a l’article 65.3 del ROAS.

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/ff80808179adf8e70181a52364700495?star
tAt=324.0&endsAt=1499.0

Finalitzades les intervencions, 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) vots en contra dels Sr./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan 
Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà.

4.- PRP 2022/581 MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚM. 29, PREU PÚBLIC FIRA DE 
MOLLERUSSA

El Sr. Ramon Teixidó Peraire  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 27 de juny 
de 2022, amb el contingut següent:

Atesa la necessitat de revisar l’ordenança núm. 29, reguladora del preu públic Fira de 
Mollerussa.

Vist l’acord del Consell Directiu de la Fira de sessió de data 1 de juny de 2022.

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:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=324.0&endsAt=1499.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=324.0&endsAt=1499.0
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Primer.- Aprovar una nova tarifa pel concepte “Sopar nit de l’expositor Fira de Sant Josep” a 
incloure en l’article 6 (quota tributària), Tarifa primera: Fira de Sant Josep:

“
 FIRA DE SANT JOSEP

- Sopar nit de l’expositor Sant Josep:   45,00 “

Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província.

Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional 
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els 
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimi oportunes.

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

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?star
tAt=1499.0&endsAt=1716.0

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 2022/698 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2022 
PATRONAT MUNICIPAL FIRES DE MOLLERUSSA.

El Sr. Ramon Teixidó Peraire  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 27 de juny 
de 2022, amb el contingut següent:

Vista l’existència d’unes obligacions econòmiques pendents de pagament i imputació 
pressupostària adquirides en l’exercici 2022, amb els proveïdors que tot seguit es relacionen, 
per import total de 10.344,27 €.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=1499.0&endsAt=1716.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=1499.0&endsAt=1716.0
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NOM TERCER IMPORT EXP.
AXON WEB,S.L. B25801291 426,00 € 1629-2-2022
OFI-CENTRE MOLLERUSSA,S.L. B25338617 574,59 € 1629-2-2022
ILEROFFICE,S.L. B02954873 181,73 € 1629-3-2022
DIARI SEGRE,S.L. B25275926 346,14€ 1629-4-2022
HOLDER SOLUTIONS,S.L. B25636457 248,18€ 1629-4-2022
HOTEL NICE,S.L. B25230442 49,51€   1629-16-2022
GEMMA CAVERO NASARRE 25153403M 643,58€ 1629-9-2022
HECTOR ROMA PIRO 78067180M 300,00€ 1629-8-2022
ARTS GRAFIQUES MOLINO,S.L. B25218389 290,00€   1629-15-2022
TAELUS,S.L. B60711843 150,00€ 1629-7-2022
GRANJA MERFRAN,S.L. B25671280 1.369,70€   1629-14-2022
TELCOM BUSSINES SOLUTIONS,S.L. B92563626 75,22€ 1629-6-2022
COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS B65466997 93,00€   1629-13-2022
SEGURETAT ARSOL,S.L. B25341652 245,00€   1629-11-2022
FEDERACIO DE FIRES DE CATALUNYA G61201000 1.144,00€   1629-10-2022
CORRAL PRADA ALICIA 09344597L 61,76€ 1629-9-2022
ENVELATS ELIAS,S.L. B43635705 500,00€ 1629-8-2022
PLANDORA,S.C.P. J25745654 150,00€ 1629-7-2022
MOLLERUSSA AUDIOVISUALS,S.L. B25799222 900,00€ 1629-7-2022
D.I.C. SOLE 3.0,S.L.U. B25791831 130,00€ 1629-7-2022
CORPORACIO CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS

A08849622 1.181,25€ 1629-7-2022

ORANGE ESPAGNE,S.A.U. A82009812 926,80€ 1629-6-2022
ROSELL BONJORN LAURA 43731208C 37,80€ 1629-5-2022
VUNKERS IT EXPERTS,S.L.U. B25640186 35,00€ 1629-6-2022
REALE SEGUROS GENERALES A78520293 285,01€   1629-12-2022

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).

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 
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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 es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, els imports de les 
prestacions que es relacionen a continuació, referides a l’exercici 2022, que el total 
ascendeixen a 10.344,27€ 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.

NOM TERCER IMPORT EXP.
AXON WEB,S.L. B25801291 426,00 € 1629-2-2022
OFI-CENTRE MOLLERUSSA,S.L. B25338617 574,59 € 1629-2-2022
ILEROFFICE,S.L. B02954873 181,73 € 1629-3-2022
DIARI SEGRE,S.L. B25275926 346,14€ 1629-4-2022
HOLDER SOLUTIONS,S.L. B25636457 248,18€ 1629-4-2022
HOTEL NICE,S.L. B25230442 49,51€   1629-16-2022
GEMMA CAVERO NASARRE 25153403M 643,58€ 1629-9-2022
HECTOR ROMA PIRO 78067180M 300,00€ 1629-8-2022
ARTS GRAFIQUES MOLINO,S.L. B25218389 290,00€   1629-15-2022
TAELUS,S.L. B60711843 150,00€ 1629-7-2022
GRANJA MERFRAN,S.L. B25671280 1.369,70€   1629-14-2022
TELCOM BUSSINES SOLUTIONS,S.L. B92563626 75,22€ 1629-6-2022
COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS B65466997 93,00€   1629-13-2022
SEGURETAT ARSOL,S.L. B25341652 245,00€   1629-11-2022
FEDERACIO DE FIRES DE CATALUNYA G61201000 1.144,00€   1629-10-2022
CORRAL PRADA ALICIA 09344597L 61,76€ 1629-9-2022
ENVELATS ELIAS,S.L. B43635705 500,00€ 1629-8-2022
PLANDORA,S.C.P. J25745654 150,00€ 1629-7-2022
MOLLERUSSA AUDIOVISUALS,S.L. B25799222 900,00€ 1629-7-2022
D.I.C. SOLE 3.0,S.L.U. B25791831 130,00€ 1629-7-2022
CORPORACIO CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUALS

A08849622 1.181,25€ 1629-7-2022

ORANGE ESPAGNE,S.A.U. A82009812 926,80€ 1629-6-2022
ROSELL BONJORN LAURA 43731208C 37,80€ 1629-5-2022
VUNKERS IT EXPERTS,S.L.U. B25640186 35,00€ 1629-6-2022
REALE SEGUROS GENERALES A78520293 285,01€   1629-12-2022

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 a l’exercici 2022.
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Tercer.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2022 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/ff80808179adf8e70181a52364700495?star
tAt=1716.0&endsAt=2350.0

Finalitzades les intervencions, 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 i vuit (8) vots en contra dels Sr./Sres. 
Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís 
Romà, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan Simeón.

06.- PRP 2022/696 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 5/2022

El Sr. Ramon Teixidó Peraire  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 27 de juny 
de 2022, amb el contingut següent:

Vista l’existència d’unes obligacions econòmiques pendents de pagament i imputació 
pressupostària adquirides en l’exercici 2022, amb els proveïdors que tot seguit es relacionen, 
per import total de 244.657,21 €.

NOM TERCER IMPORT EXP.

ENDESA ENERGIA, SAU A81948077 19.858,14 € 1629-148-2022

ACRISTALLAMENTS MIQUEL, S.L. B25603564 223,85 € 1629-149-2022

ECOSTUDI SIMA S.L.P. B64642325 431,74 € 1629-149-2022

ASCENSORES GA-LO, SLU B08261265 1.110,51 € 1629-150-2022

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 358,16 € 1629-150-2022

SIEF-2, S.L. B25233487 2.705,13 € 1629-150-2022

MOTORS I SPORTS A25044843 389,62 € 1629-150-2022

ASISA, ASSISTENCIA SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SA

A08169294 372,86 € 1629-151-2022

CARBONIQUES DOMINGO, SL B25319559 421,32 € 1629-152-2022

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=1716.0&endsAt=2350.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=1716.0&endsAt=2350.0
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CODINA VENDING, S.L. B25326075 288,09 € 1629-153-2022

COL.LEGI LA SALLE R0800055F 700,00 € 1629-154-2022

L'ACADEMIA, SCP J25828369 4.000,00 € 1629-154-2022

CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA 
SA

A25445131 9,15 € 1629-155-2022

FELIP ASEGUINOLAZA, Ma TERESA 40884047Y 386,73 € 1629-156-2022

GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU  (DIARI 
SEGRE)

B25626813 1.633,50 € 1629-157-2022

HOLDER SOLUTIONS, SL (DIARIO LA 
MAÑANA)

B25636457 972,61 € 1629-157-2022

INFORMACIO DE COMARQUES, S.L. B25754078 1.766,00 € 1629-157-2022

ROVIRA CLIMENT, Ma AMPARO 40895710P 133,10 € 1629-157-2022

SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA, SL B25462854 90,75 € 1629-157-2022

PLANDORA, SCP J25745654 433,17 € 1629-157-2022

GODO MEDIA STRATEGIES, SL Sociedad 
Unipersonal

B08936643 435,60 € 1629-157-2022

HOTEL-APARTAMENTS JARDI, S.L. B25277625 162,98 € 1629-158-2022

JOVERGRAU, S.L. B25054081 126,01 € 1629-158-2022

JOIERIA POCA, S.L. B25302035 697,57 € 1629-159-2022

ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 
SAU

A25012386 471,90 € 1629-160-2022

ROMA PIRO, HECTOR 78067180M 2.450,25 € 1629-161-2022

SEGURETAT ARSOL, S.L. B25341652 698,49 € 1629-162-2022

SERVEIS LIC 1999, SLU B25422577 178.332,09 € 1629-163-2022

TOT COLOM, SL B66019720 1.104,46 € 1629-164-2022

TUV RHEILAND IBERICAINSPECTION, 
CERTIFICATION & TESTING,S.A.

A59555466 499,13 € 1629-165-2022



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
 (LLEIDA)
  ______

ALDOMA I RAFART, SL B25445990 1.573,00 € 1629-165-2022

ARTS GRAFIQUES MOLINO, S.L. B25218389 411,40 € 1629-165-2022

ENVELATS ELIAS S.L. B43635705 2.044,00 € 1629-165-2022

APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, 
SL

B61077020 832,94 € 1629-166-2022

DRAGCLIC, SL B65001893 301,06 € 1629-166-2022

PETROLIS DE BARCELONA , S.A. A59817270 1.097,16 € 1629-167-2022

XAVIER GARULO, SL B25492471 84,70 € 1629-168-2022

D´ALEPH INICIATIVAS Y 
ORGANIZACIÓN,S.A.

A63141170 6.000,00 € 1629-169-2022

RODI METRO, SL B60864311 833,94 € 1629-170-2022

NATURGY IBERIA, S.A. A08431090 4.726,09 € 1629-171-2022

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA

A83052407 4.810,01 € 1629-172-2022

EDITORIAL FONOLL, SL B25617168 680,00 € 1629-173-2022

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).

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 es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, els imports de les 
prestacions que es relacionen a continuació, referides a l’exercici 2022, que el total 
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ascendeixen a 244.657,21 € 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.

NOM TERCER IMPORT EXP.

ENDESA ENERGIA, SAU A81948077 19.858,14 € 1629-148-2022

ACRISTALLAMENTS MIQUEL, S.L. B25603564 223,85 € 1629-149-2022

ECOSTUDI SIMA S.L.P. B64642325 431,74 € 1629-149-2022

ASCENSORES GA-LO, SLU B08261265 1.110,51 € 1629-150-2022

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 358,16 € 1629-150-2022

SIEF-2, S.L. B25233487 2.705,13 € 1629-150-2022

MOTORS I SPORTS A25044843 389,62 € 1629-150-2022

ASISA, ASSISTENCIA SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SA

A08169294 372,86 € 1629-151-2022

CARBONIQUES DOMINGO, SL B25319559 421,32 € 1629-152-2022

CODINA VENDING, S.L. B25326075 288,09 € 1629-153-2022

COL.LEGI LA SALLE R0800055F 700,00 € 1629-154-2022

L'ACADEMIA, SCP J25828369 4.000,00 € 1629-154-2022

CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA 
SA

A25445131 9,15 € 1629-155-2022

FELIP ASEGUINOLAZA, Ma TERESA 40884047Y 386,73 € 1629-156-2022

GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU  (DIARI 
SEGRE)

B25626813 1.633,50 € 1629-157-2022

HOLDER SOLUTIONS, SL (DIARIO LA 
MAÑANA)

B25636457 972,61 € 1629-157-2022

INFORMACIO DE COMARQUES, S.L. B25754078 1.766,00 € 1629-157-2022

ROVIRA CLIMENT, Ma AMPARO 40895710P 133,10 € 1629-157-2022
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SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA, SL B25462854 90,75 € 1629-157-2022

PLANDORA, SCP J25745654 433,17 € 1629-157-2022

GODO MEDIA STRATEGIES, SL Sociedad 
Unipersonal

B08936643 435,60 € 1629-157-2022

HOTEL-APARTAMENTS JARDI, S.L. B25277625 162,98 € 1629-158-2022

JOVERGRAU, S.L. B25054081 126,01 € 1629-158-2022

JOIERIA POCA, S.L. B25302035 697,57 € 1629-159-2022

ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 
SAU

A25012386 471,90 € 1629-160-2022

ROMA PIRO, HECTOR 78067180M 2.450,25 € 1629-161-2022

SEGURETAT ARSOL, S.L. B25341652 698,49 € 1629-162-2022

SERVEIS LIC 1999, SLU B25422577 178.332,09 € 1629-163-2022

TOT COLOM, SL B66019720 1.104,46 € 1629-164-2022

TUV RHEILAND IBERICAINSPECTION, 
CERTIFICATION & TESTING,S.A.

A59555466 499,13 € 1629-165-2022

ALDOMA I RAFART, SL B25445990 1.573,00 € 1629-165-2022

ARTS GRAFIQUES MOLINO, S.L. B25218389 411,40 € 1629-165-2022

ENVELATS ELIAS S.L. B43635705 2.044,00 € 1629-165-2022

APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, 
SL

B61077020 832,94 € 1629-166-2022

DRAGCLIC, SL B65001893 301,06 € 1629-166-2022

PETROLIS DE BARCELONA , S.A. A59817270 1.097,16 € 1629-167-2022

XAVIER GARULO, SL B25492471 84,70 € 1629-168-2022

D´ALEPH INICIATIVAS Y 
ORGANIZACIÓN,S.A.

A63141170 6.000,00 € 1629-169-2022

RODI METRO, SL B60864311 833,94 € 1629-170-2022

NATURGY IBERIA, S.A. A08431090 4.726,09 € 1629-171-2022
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SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA

A83052407 4.810,01 € 1629-172-2022

EDITORIAL FONOLL, SL B25617168 680,00 € 1629-173-2022

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 a l’exercici 2022.

Tercer.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2022 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/ff80808179adf8e70181a52364700495?star
tAt=2350.0&endsAt=3043.0

Finalitzades les intervencions, 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 i vuit (8) vots en contra dels Sr./Sres. 
Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís 
Romà, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan Simeón.

7.- PRP 2022/693 CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER 
IMPORT DE 1.000.000,00 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK.

El Sr. Alcalde manifesta que la proposta inicialment tramesa (PRP 2022/693 
CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 
1.000.000,00 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK) ha estat substituïda per la següent:

PRP 2022/704 CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER 
IMPORT DE 1.000.000,00 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK

El Sr. Ramon Teixidó Peraire  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, amb el 
contingut següent:

En data 20 de juliol de 2022 té venciment una operació de crèdit a curt termini per import de 
1.470.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària CaixaBank.

El límit, fixat a l’article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), en el 30% dels recursos corrents liquidats establert per les operacions de crèdit a 
curt termini, es xifra en relació a l'últim exercici liquidat (2021) en 4.181.045,09 €.

El total d'operacions de tresoreria vigents en aquesta Corporació, inclosa la proposada, 
importa la quantitat de 2.400.000,00 € segons el següent detall:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=2350.0&endsAt=3043.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=2350.0&endsAt=3043.0
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ENTITAT                                                         IMPORT      

CaixaBank (proposada)
Venciment: 20-07-2023 1.000.000,00

Banc Santander
Venciment: 30-11-2022       700.000,00

Banc Sabadell
Venciment: 30-01-2023       700.000,00

  ----------------
                          TOTAL:   2.400.000,00

Vistos els articles 51 i 52 del TRLRHL.

Vist l’informe d’Intervenció núm. 1229/2022 i demés documentació obrant en l’expedient.

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

Primer.- Aprovar la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per import de 
1.00.000,00 €.

Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària CAIXABANK en les 
següents condicions:

- Tipus d’operació: curt termini
- Finalitat: necessitat de tresoreria
- Venciment: 1 any (12 mesos)
- Tipus d’interès: variable: Euribor 3 mesos + 0,51 %
- Comissió no disposat: 0,10% anual. Liquidació trimestral
- Intervenció de l’operació: Secretari de l’Ajuntament

Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de 
l’Ajuntament de Mollerussa formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la 
signatura de tots els documents necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com 
en dret fos menester.

Quart.- Autoritzar a l’Alcalde, a la Interventora i a la Tresorera per disposar conjuntament 
dels fons de l’Ajuntament.

Cinquè.- Notificar la formalització d’aquesta operació financera davant la Direcció General 
de Política Financera mitjançant la tramesa de la documentació establerta en la normativa 
vigent.

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?star

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=3043.0&endsAt=4358.0
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tAt=3043.0&endsAt=4358.0

Finalitzades les intervencions, 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 Sr./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan 
Manuel Solé, Rosa Maria Florensa i Narcís Romà.

8.- PRP 2022/691 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 15/2022 CRÈDITS EXTRAORDINARIS

El Sr. Ramon Teixidó Peraire  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 27 de juny 
de 2022, amb el contingut següent:

Vista la resolució/acord de subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de data 24 
de març de 2022 en relació a l’ajut per l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del 
sistema de lectura pública de Catalunya amb càrrec als fons “Next Generation” per import 
total de 2.500,00 euros dels quals, el 31 de març de 2022 s’ha rebut transferència al compte 
bancari del que n’és titular l’Ajuntament de Mollerussa per import de  2.000,00 euros, que 
correspon al 80% del total de l’ajut atorgat.

Atès que dins del pressupost vigent, no existeix previsió pressupostària de despeses.

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:

 Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila.
 Adquisició de cortines “balconada” per l’edifici de l’Ajuntament

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.

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 majors 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 l’article 37 
del RD 500/90, segons el qual, aquests expedients han de ser incoats per ordre de l’alcalde.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=3043.0&endsAt=4358.0
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Atesa la base 8a. d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa.

Vist l’informe proposta del regidor de finances.

Vist l’informe d’Intervenció número 1226/2022, de data 21 de juny de 2022.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Aprovar la modificació de crèdit 15/2022 del pressupost de despeses de 
l’Ajuntament de Mollerussa sota la modalitat de crèdit extraordinari finançada amb nous 
ingressos i baixa de crèdits, de conformitat amb el següent detall:

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

02 9200 6250009 MOBILIARI I ENSERS - OFICINES CORPORACIÓ 1.050,00

11 3321 6290001
ADQUISICIO FONS BIBLIOGRAFIC BIBLIOTECA DE 
MOLLERUSSA 15.050,00

11 3321 6290003
LLIBRES BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA SLPC-NEXT 
GENERATION 2.500,00

TOTAL 18.600,00

FINANÇAMENT: 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

75095
OSIC - ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECS SLPC-NEXT 
GENERATION 2.000,00

02 9200 2150000 MOBILIARI I ENSERS - OFICINES CORPORACIÓ 1.050,00

11 3321 1600000 SEGURETAT SOCIAL 500,00

11 3321 2200101 FONS BILIOGRÀFIC BIBLIOTECA 15.050,00

TOTAL 18.600,00

Segon. Aprovar la modificació de l’annex d’inversions corresponent a l’exercici 2022.

Tercer. 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:



AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
 (LLEIDA)
  ______

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?star
tAt=4358.0&endsAt=4471.397

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

I sense altres assumpte a tractar, essent les 22 hores i quinze minuts del dia 30 de juny de 
2022, 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/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=4358.0&endsAt=4471.397
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e70181a52364700495?startAt=4358.0&endsAt=4471.397
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