AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2017/06
A la ciutat de Mollerussa, el dia tretze de juliol de dos mil disset. 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 extrordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Rosalia Carnicé Farré
Xavier Roure Greoles
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Joan Ramon Domingo Coll
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Excusa l’assistència el/la regidor/a, Sra. Dolors Bargalló Vidal (Grup CiU)
La regidora Sra. Griselda Soteras Bergadà (Grup CIU), s’incorpora en el punt número 4,
intervenint la votació.
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I
JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA (01/2017)
Es retira el punt de l’ordre del dia de la sessió, per tal que el mateix pugui ser valorat amb
més temps per part dels Grups de l’oposició, i s’ajorna fins a la sessió plenària del proper dia
27 de juliol.
02. RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2017, amb el
contingut següent:
"Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el següent:
1).- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala del
Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent.
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2).- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de
la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que reuneixin les condicions legals, i així ho
sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement.

Resultant que, davant la vacant del càrrec de Jutge de Pau Substitut, per acord de la Junta
de Govern de 2 de maig de 2017, fou iniciat el procediment legal per a la provisió del càrrec
indicats, havent-se presentat, durant el termini hàbil previst [comprès entre els dies 10 de
maig i 8 de juny, de 2017, ambdós inclosos] les sol·licituds per part dels veïns, que a
continuació es relacionen:
-

Càrrec: JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Candidats/Candidates: Sr./Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors

Atès que la sol·licitant reuneix les condicions legals exigides per la Llei Orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del Poder Judicial, havent-se acreditat que no està incursa en cap de les causes
d’incapacitat o incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions judicials que
corresponen als/les Jutges o Jutgesses de Pau.
Atesa la proposta presentada al respecte, l’Alcaldia sotmet a la consideració del Ple l’adopció,
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, dels següents ACORDS:
Primer. Elegir per a l’exercici del càrrec de JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA del Jutjat de Pau
de Mollerussa, la Sra. CAPELL CABALLOL, Maria Dolors.
Segon. Trametre la proposta aprovada, juntament amb la còpia de l’expedient tramitat i el
“currículum vitae” de la persona escollida al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
sol·licitant que es procedeixi al nomenament esmentat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, pel seu coneixement i 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:
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista,
L’alcalde, Sr. Marc Solsona,
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que estem d’acord tant per la
confiança amb la persona nomenada com també, celebrar que finalment a Mollerussa hi hagi
un suplent femení; per tant, penso que entra dins de la normalització d’aquests càrrecs.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que hem estat un temps en poder cobrir aquesta plaça;
crèiem que el perfil proposat i presentat s’ajusta a les motivacions del càrrec. Desitjar-li
lògicament a la nova Jutgessa de Pau Substituta, que tingui tots els encerts. D’aquest tema
ja n’hem parlat també amb el Jutge de Pau Titular, i a partir d’aquí doncs començar a
caminar. Ara ho elevarem al Tribunal Superior de Catalunya, per què faci el nomenament i a
partir d’aquí tindrem ja coberta la vacant; dir que ara feia temps que no teníem a la vegada
les dues places cobertes. El Sr. Alcalde reitera el desig que faci bona feina i la felicitem des
de l’Ajuntament.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
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proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels 15 membres presents en el moment
de la votació, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta exigida legalment.
03. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2017. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2017, amb el
contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de
necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es
proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 12/2017, per una quantia total de
230.384,22 € amb el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
03.1300.6230004
07.1533.2040004
10.1533.6190016
11.3321.6320001
12.3420.2279906
12.3420.6320012
13.0110.3100002

CONCEPTE
ARMILLES POLICIA LOCAL
RENTING VEHICLES
REFORMA TRAVESSERA DOMENECH CARDENAL
COBERTA BIBLIOTECA COMARCAL
VIGILÀNCIA PISCINES ESTIU
PARQUET PAVELLÓ 11 SETEMBRE
INTERESSOS PRÈSTEC PdB

SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
PARTIDA
01.9120.2260100
02.9200.2260200
02.9200.2270602
05.3230.2120000
05.3230.6320000
05.3230.2269902
07.1650.2130003
11.3340.2260900
11.3340.6250005
11.3370.2260907
11.3380.2260909
14.4314.2269906

142.514,55

87.869,22

CONCEPTE
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES
PUBLICITAT I PROPAGANDA
PLA DE BARRIS
MANTENIMENT EDIFICIS
CALDERES COL·LEGIS PÚBLICS
ACTIVITATS EDUCATIVES
ALTRES MANTENIMENTS ENLL. PUBLIC
ACTIVITATS CULTURALS
INSTRUMENTS MUSICALS
ACTIVITATS JOVENTUT
FESTES POPULARS
PROMOCIÓ ECONÒMICA

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

IMPORT
5.000,00
1.000,00
5.949,67
5.000,00
3.000,00
6.000,00
2.100,00
4.000,00
820,00
6.000,00
40.000,00
9.000,00
230.384,22

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:

IMPORT
10.000,00
1.600,00
115.757,00
3.463,87
7.143,68
4.450,00
100,00

210.384,22
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PARTIDA
04.2310.2020002
05.3230.6220006
06.1710.2279900
10.1500.6230002
10.1533.6190009
11.3340.2260904
13.0110.3100022
13.9290.5000000

CONCEPTE
Edifici Banc Santander
Gimnàs I. Peraire
Jardineria
Instal·lació faroles
Reforma CARRER PONENT
Premi literari
Interessos préstec
Fons de contingència

NOUS INGRESSOS:
PARTIDA
45001

IMPORT
1.600,00
13.590,61
59.449,08
10.000,00
115.757,00
6.887,53
100,00
3.000,00
20.000,00

CONCEPTE
Consell Comarcal

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
20.000,00
230.384,22

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:
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista,
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC,
L’alcalde, Sr. Marc Solsona,
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista
L’alcalde, Sr. Marc Solsona,
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, assegura que des del Partit Popular estarien
d’acord amb gairebé totes les partides i amb algunes més especialment com són les armilles
de la Policia Municipal o la vigilància de les piscines. I per això, el seu vot serà d’abstenció i
no en contra, perquè no està d’acord amb la partida dels 40.000€ de festes populars de la
Festa Major. Explica que fa un temps que va estar en un Ple determinat, en què es va dir que
la Festa Major els semblava molt bé de la manera que estava muntada. L’empresa a la qual
es va contractar semblava adequada, però va manifestar el desacord que aquesta empresa
en fes tot el muntatge, s’encarregués de gairebé tot el muntatge. Ara per ara, una de les
parts de què s’encarregava, que era la seguretat, ara ja no ho portava, que és tal com ha de
ser. El Sr. Simeón creu que la contractació d’aquest servei s’hauria de fer des de
l’Ajuntament perquè sortiria més barat, creu que hi ha el personal suficient i suficientment
expert per poder fer aquestes contractacions. Si es mirés el volum de contractació que, per
exemple, es fa amb Garulo o amb Sarri, una negociació amb aquestes dues empreses podria
portar a rebaixar costos. Avui –afirma- s’abstindrà perquè reconeix que hi ha partides
importantíssimes en aquesta modificació però n’hi ha d’altres que s’han de pensar, revisar i
parlar-les clarament.
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La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que el seu posicionament
serà d’abstenció. En primer lloc, perquè no és el pressupost que ells administren i en segon
lloc, tal com diu el Sr. Simeón, hi ha partides que són raonables i en moltes ocasions
imprevistos que van sorgint en la gestió del dia a dia i per tant, compressibles i acceptables.
Tot i això, vol fer esment d’alguna partida que els preocupa més especialment i parlarà
també de la partida de Festes Populars. Els preocupa que d’un pressupost inicial de
160.000€, en mig any s’hagi exhaurit. Veu que s’està fent una gestió molt laxa i una mica
alegre de la partida de festes i no entén aquesta actitud. També fa referència a Promoció
Econòmica, no perquè qüestioni la importància del suport al comerç o l’econòmica de la
ciutat, però sí perquè el pressupost en aquest moment està gastat i s’ha de suplementar en
9.000€. Es pregunta si aquests 9.000€ són a causa del que es fa aquest cap de setmana, de
JuliolFest o per un altre motiu. Però en tot cas queda mig any pràcticament per endavant i
amb el pressupost exhaurit, per tant, per aquests dos motius s’abstindran.
La Sra. Ginestà fa unes preguntes relatives a JuliolFest. No sap si passa en aquesta partida
només o si passa en altres esdeveniments com ara els “Vermutets”, que es consideren com
si fossin una fira, però si és així es pregunta per què es carrega al pressupost de
l’Ajuntament. No sap quin cost representarà per l’Ajuntament o per Mollerussa Comercial,
però per aquests esdeveniments, sobretot si són nous, hi hauria d’haver la proposta de
despeses escaient que indiqui quin serà el cost a suportar. Quin cost han de suportar les
arques municipals. Aquesta és la pregunta que planteja.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que el seu grup no votarà en
contra d’aquestes modificacions de crèdit però com es comprendrà són modificacions que
responen al dia a dia de gestió d’aquesta casa i com molt bé sap l’actual context polític que
és de majoria absoluta, les responsabilitats de gestió del dia a dia són del govern i no d’ERC i
les modificacions que se’ns derivin també. Per tant, el grup ERC s’absté en aquesta votació.
L’alcalde Sr. Marc Solsona, afirma que, evidentment, és la proposta de modificació de crèdits
que presenta l’equip de Govern en el Ple de la Corporació i lògicament, són els responsables
de la gestió del dia a dia i també del tancament, com en els últims anys ho han estat. El Sr.
Solsona manifesta que les modificacions de per si no són dolentes, sempre que, quan s’acabi
l’any, encaixin en els paràmetres i es pugui tancar tal i com s’ha tancat els últims cinc anys.
Sempre s’ha tancat en positiu, sense pendent d’aplicació i al final amb molt bon resultat
econòmic. Pel que fa a aquest modificació de 230.000€, cal recalcar que 115.000€ són per
incorporar l’epígraf comptable de la travessia de Domènec Cardenal. Es fa un canvi amb el
carrer de Ponent. Per tant, la modificació de 230.000€, ja passa a ser de 115.000€ i dins
d’aquesta hi ha 40.000€ de festes populars.
L’alcalde explica que es va fer en funció de les partides dels anys anteriors; per això es van
pressupostar160.000€ aquest any per acabar d’arrodonir i per intentar que no hi hagués
modificacions. També diu que quan es va fer la partida del pressupost, no hi havia tancat el
cartell de Festa Major i no se sabia què s’acabaria contractant. Aquest any hi ha hagut un
increment de la despesa de Festa Major de 20.000€, suportada bàsicament pel concert del
Grup “Xarango” i que suposava 29.040€. Molt superior del que hi havia hagut en els últims
anys pel que fa a catxés. Es tractava d’una oportunitat per ser el primer concert, per intentar
tenir un Festa Major lluïda i es va creure oportú de poder-ho fer. En aquesta Festa Major hi
ha hagut coses que els altres anys no hi eren com la seguretat, l’obra de teatre ha vingut a
un preu marcat enlloc de quedar-se les entrades de taquilla... tot això ha anat incrementant
el pressupost i també altres coses com els lavabos químics... Aquest ha estat el motiu de
l’increment. L’alcalde afegeix que la inversió que es va fer en el seu moment al pavelló per
tenir més capacitat ha permès un ingrés amb entrades de 12.600€, ingrés que els altres
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anys no es tenia. Si aquests diners es repercutissin directament a la partida de festes, la
modificació no seria de 40.000 € sinó menor.
L’alcalde afirma que no es tancarà per mirar res del que es proposa, sinó que per comoditat,
seguretat, garanties, expertesa ja els anava bé tal com estava. Proposa, per a properes
edicions, que la part de més logística poguessin anar en contractacions separades. Es podria
mirar, també han tingut alguna recomanació en aquest sentit per part d’Intervenció.
Assegura que tindran en compte la proposta.
Altres despeses que s’han produït han estat ampliar les tres portes d’emergència al pavelló
Pla d’Urgell per encabir-hi 3.000 persones. Ha calgut fer uns plans de seguretat nous que
han repercutit en el cost. El pressupost que hi havia ha estat cobert per la Festa Major i ara
el que s’ha pretès és fer una partida a tant alçat (estimada) d’aquests diners, per no haver
de modificar la partida durant l’any. L’alcalde vol deixar constància que tot aquest increment
en el pressupost de festes és molt inferior al que havia estat històricament. També assegura
que l’any vinent mirarà de dotar-lo inicialment millor, tot i que no és garantia que no s’hagi
de modificar durant l’any.
Quant a Juliolfest, l’alcalde respon que no és una fira, en canvi el “Vermutet” forma part del
calendari de Fira de Mollerussa. En el Consell Directiu, així es va expressar. Sobre el
Vermutet no es trobaran factures. Pel que fa a Juliolfest, és una idea nova, una activitat nova
que incorpora les Nits d’Estiu i on ja hi havia despesa en el muntatge del concert de
divendres. Aquest requereix molta potència, molt temps, i s’ha necessitat un dia i mig de
muntatge, per això es fa aquesta derivada de 9.000€; segurament en costarà menys, però el
pressupost encara no està tancat. Fins que no hi haurà la festa acabada no se sabrà
exactament el preu de l’activitat. És una activitat de promoció econòmica important i si
funciona –diu l’alcalde- pot ser un punt d’inflexió per Mollerussa. Amb el temps es veurà si
s’acaba incorporant a Fira de Mollerussa, es fa compartit o només des de l’Ajuntament.
L’alcalde vol remarcar que en aquesta modificació hi entren les armilles antibales de la Policia
Local, la vigilància de les piscines d’estiu amb 7.000 € i escaig i altres partides com, per
exemple, la de Joventut que s’ha de suplementar amb 6.000€ i que amb la subvenció que es
rep, s’acaba modificant cada any amb 15, 20 o 30.000 €. El que es fa aquest any és
avançar-se a la subvenció del Consell Comarcal per donar cobertura als Tallers d’Estiu. I
també com s’ha dit, fins que no estigui resolt el tema de la jardineria, hi ha uns diners en un
calaix de sastre que es poden fer servir per finançar aquest tipus de modificacions. Per tant,
aquesta seria l’explicació de la modificació de 230.000€ que a efectes pràctics és de
115.000€ i en referència a les altres partides sobre les quals han preguntat els regidors,
l’alcalde ho dona per explicat.
La regidora Sra. Teresa Ginestà fa unes puntualitzacions. Afirma que no ha qüestionat el
concert de la Festa Major perquè l’alcalde ja ho va explicar i està d’acord que hi pugui haver
un increment de despesa, però el que li preocupa és que no hi ha pressupost per l’Onze de
Setembre o de Nadal. Aquesta és la realitat, el pressupost està gastat, per tant no s’està
parlant només 10.000€ o de 20.000€.
La Sra. Ginestà voldria saber els criteris que se segueixen perquè Juliolfest sigui fira o no. No
té més importància un Vermutet que un Juliolfest. S’ha decidit que es paga des de Promoció
Econòmica però quan es pren la decisió de fer una activitat o de subvencionar-la hi ha
d’haver una proposta de despesa, tal com es va acordar en aquest Ajuntament, signada pel
regidor i acceptada per l’interventor. Cal saber el cost de l’activitat perquè si no és així,
s’està governant només al que surt. Per tant la pregunta que planteja la Sra. Ginestà és
saber el cost que s’haurà de suportar des de les arques municipals.
El Sr. Alcalde respon que, justament perquè la partida està esgotada, s’ha de suplementar
per acabar l’any i per això es fa la modificació. No està dient que és per pagar el que ja està
fet, sinó pensant que hi ha més coses a fer fins a acabar l’any.
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En quant als criteris per considerar que una activitat sigui fira o no, és en funció de la
dimensió, si requereix una estructura o plantejament diferents més enllà del que pugui dir
una entitat o un particular; llavors s’assumeix com a fira per donar-li més projecció. Mentre
no es consideri així des del Consell Directiu, el Juliolfest no estarà al calendari firal. Com que
és una idea que surt posterior als pressupostos i hi ha marge per poder col·laborar, com es
col·labora en el muntatge de l’OpenNight i en altres activitats, s’esgota la partida; però per la
repercussió que té s’entén que pot ser assumible per l’Ajuntament. Un cop passat el primer
any, ja se sabrà què hi ha i quin format es vol agafar: d’un dia, dos o si serà un macro
festival. Les modificacions permeten aquest marge de flexibilitat per poder donar resposta a
aquelles activitats o accions de Mollerussa Comercial que es poder realitzar amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Mollerussa. En algunes és important que s’hi pugui ser com
a coorganitzadors. Per això s’habiliten les partides, per poder fer-ho tot. També s’ha de
suplementar amb aquests 9.000€ perquè en aquest segon semestre de l’any s’ha parlat amb
el Departament d’Empresa per fer-hi una volta més al projecte del viver d’empreses amb
trama urbana. Se sap que es requerirà una certa inversió inicial, per això no són 9.000€ sinó
són 9.000 a tant alçat, per acabar l’any i intentar que no calgui modificar i que, en el supòsit
que no es gastin, formaran part d’una modificació final en la qual hi ha unes baixes de
partides amb aquests mateixos imports.
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, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mònica Segues,
Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella i Bernat Diaz, i sis (6) abstencionsdels
Srs./Sres. Regidors/esRegidors/es, Engelbert Montalà, Narcís Romà, Montse Garcia, Teresa
Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón.
04. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ CIUTAT DE LLEIDA”.
El Sr. Alcalde exposa que es sotmetran a debat i votació conjunta tots els punts de les
contribucions especials (04, 05, 06 i 07), si bé el resultat de les votacions es reflectiran en
cada un dels punts corresponents.
Seguidament el Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 de juliol
de 2017, amb el contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 6 de juny de 2017 va aprovar inicialment el
projecte de l’obra “urbanització C/ Ciutat de Lleida”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb
un pressupost d’execució per contracta de 87.282,34 €, essent el pressupost general per
import de 93.150,69 €.
Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), i l’ordenança fiscal de contribucions especials, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Atès que l’obra “urbanització C/ Ciutat de Lleida” té aquesta consideració perquè s’inclou en
una de les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
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Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article
34 TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de
l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització C/ Ciutat de Lleida”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó i en base al que s’ha
exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL
per l'execució de l'obra “urbanització C/ Ciutat de Lleida”, l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
Segon.- Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de
l'obra “urbanització C/ Ciutat de Lleida”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
Tercer.segueix:

Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com

Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris:
Base imposable:

93.150,69
46.575,35
46.575,35

Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

23.287,67
23.287,67

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja
que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
Quart.- Establir com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana, d'acord amb
l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions
especials.
Cinquè.- Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin
executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Sisè.- Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
document que obra en l’expedient.
Setè.- Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Vuitè.- Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al
començament de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar
les obres (per l’import en més o en menys del cost real).
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Novè.- En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de
contribucions especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i
demés disposicions concordants.
Desè.- Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
podent constituir-se en associació administrativa de contribuents. Les reclamacions
presentades seran resoltes pel Ple de l'Ajuntament i en cas de no presentar-se'n el present
acord es considerarà aprovat definitivament i es publicarà en el BOP.”
Essent les 21hores i 20 minuts, s’incorpora a la sessió la Regidora Sra. Griselda Soteras i
Bergadà, del Grup CiU.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta, la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que nosaltres, com no pot ser
d’altra manera, votarem a favor sent coherents amb el que és el desenvolupament del Pla de
Barris i que, a més no es pot desaprofitar la ocasió d’endreçar, de reformar aquesta zona
cèntrica de la ciutat ni de què els veïns puguin rebre una subvenció important que fa que
només hagin de pagar el 25% i aquests són els avantatges. Tot i així, voldríem fer només un
parell d’esments, apuntades ja en Comissió.
En quant al carrer Ciutat de Lleida, envers el projecte que es va presentar al Concurs
d’Idees; si que és cert que allí s’hi posava uns elements de mobiliari urbà, sobretot les
jardineres, que les qualificaria de gran categoria, de més volum, etc. ; a nosaltres el projecte
ens sembla una mica pobre, i no sé si hi hauria alguna possibilitat, doncs, de reconsiderarho, sobretot el que és a la part de la carretera per fer de separació i donar-li més caire
peatonal, només es com una aportació.
Respecte les contribucions especials, sense dubte estan ben calculades, però estan aplicades
per metre lineal, hi ha un carrer que a més a més és una de les obres importants per
l’actuació que s’hi ha de portar a terme, en el que hi ha alguna propietat que a l’aplicar
aquest mètode, és una mica desproporcionat; al ser en metres lineals, en aquelles propietats
de molt poca fondària al no ser un repartiment entre superfície i aplicar-hi per metres lineals
pot ser una mica penalitzador; exposa que només ho diu com a aportació per si es podria
reconsiderar. En tot cas, reitero el nostre vot afirmatiu.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que com no podia ser d’altra
manera, seguint els acords firmats amb l’Equip de Govern i amb vostè, el que farem es
aprovar els punts sotmesos a votació en el dia d’avui.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dona les gràcies per les intervencions. Manifesta que agafem les
consideracions que se’ns ha fet, com anem fent en les diferents reunions informatives dels
projectes. Exposa que una cosa és el concurs, l’altra és la definició del projecte; per tant,
una cosa és els imports del que val i intentarem que, ja sigui en base a millora o sigui en
base a baixes, intentar dotar-ho i que pugui satisfer. Però en principi la resposta ha sigut
bona i queda bé els projectes en els diferents carrers.
En relació amb el tema de les contribucions especials, la manera de calcular-ho ja l’hem
comentada també amb Intervenció i és difícil fer qualsevol canvi d’aquest mètode perquè
tindríem dues variables que modificarien tota l’altra; modificant la variable d’un metre lineal
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amb una parcel·la, es modificaria automàticament tota la resta perquè l’import a repartir en
en base del total. En principi, doncs, aprovem aquesta imposició tal com està plantejada i
com que tindrem altres supòsits, haurem de definir com es fa aquesta imposició però en
principi el criteri adoptat és el que s’estima més lògic en funció de la propietat que té
cadascú; això no vol dir que sigui el més just, però hem d’agafar un criteri. Això no obstant,
el cas que hi hagués algun tipus de reconsideració al respecte ja ho faríem avinent.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
Es fa constar que es donen per reproduïdes les intervencions anteriors en tots els punts
relatius a contribucions especials, reflectint-se únicament el resultat de la votació.
05. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ ONZE DE SETEMBRE”.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2017, amb el
contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 6 de juliol de 2017 va aprovar inicialment el
projecte de l’obra “urbanització C/ Onze de Setembre”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris,
amb un pressupost d’execució per contracta de 132.900,70 €, essent el pressupost general
per import de 151.491,60 €.
Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), i l’ordenança fiscal de contribucions especials, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Atès que l’obra “urbanització C/ Onze de Setembre” té aquesta consideració perquè s’inclou
en una de les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article
34 TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de
l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització C/ Onze de Setembre”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó, i en base al que s’ha
exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL
per l'execució de l'obra “urbanització C/ Onze de Setembre”, l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
Segon.- Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de
l'obra “urbanització C/ Onze de Setembre”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
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Tercer.segueix:

Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com

Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

151.491,60
75.745,80
75.745,80
37.872,90
37.872,90

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja
que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
Quart.- Establir com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana, d'acord amb
l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions
especials.
Cinquè.- Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin
executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Sisè.- Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
document que obra en l’expedient.
Setè.- Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Vuitè.- Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al
començament de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar
les obres (per l’import en més o en menys del cost real).
Novè.- En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de
contribucions especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i
demés disposicions concordants.
Desè.- Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
podent constituir-se en associació administrativa de contribuents. Les reclamacions
presentades seran resoltes pel Ple de l'Ajuntament i en cas de no presentar-se'n el present
acord es considerarà aprovat definitivament i es publicarà en el BOP.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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06. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ SANTA CRISTINA”.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2017, amb el
contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 6 de juliol de 2017 va aprovar inicialment el
projecte de l’obra “urbanització C/ Santa Cristina”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb
un pressupost d’execució per contracta de 204.529,96 €, essent el pressupost general per
import de 222.444,95 €.
Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), i l’ordenança fiscal de contribucions especials, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Atès que l’obra “urbanització C/ Santa Cristina” té aquesta consideració perquè s’inclou en
una de les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article
34 TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de
l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització C/ Santa Cristina”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó, i en base al que s’ha
exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL
per l'execució de l'obra “urbanització C/ Santa Cristina”, l’establiment i exigència de les quals
es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon.- Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de
l'obra “urbanització C/ Santa Cristina”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
Tercer.segueix:

Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com

Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

222.444,95
111.222,48
111.222,48
55.611,24
55.611,24

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja
que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
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aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
Quart.- Establir com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana, d'acord amb
l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions
especials.
Cinquè.- Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin
executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Sisè.- Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
document que obra en l’expedient.
Setè.- Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Vuitè.- Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al
començament de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar
les obres (per l’import en més o en menys del cost real).
Novè.- En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de
contribucions especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i
demés disposicions concordants.
Desè.- Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
podent constituir-se en associació administrativa de contribuents. Les reclamacions
presentades seran resoltes pel Ple de l'Ajuntament i en cas de no presentar-se'n el present
acord es considerarà aprovat definitivament i es publicarà en el BOP.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ C/ ESTRELLA”.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 11 de juliol de 2017, amb el
contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 6 de juliol de 2017 va aprovar inicialment el
projecte de l’obra “urbanització C/ Estrella”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris, amb un
pressupost d’execució per contracta de 54.619,54 €, essent el pressupost general per import
de 59.406,97 €.
Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), i l’ordenança fiscal de contribucions especials, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un
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benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Atès que l’obra “urbanització C/ Estrella” té aquesta consideració perquè s’inclou en una de
les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article
34 TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de
l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització C/ Estrella”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó, i en base al que s’ha
exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL
per l'execució de l'obra “urbanització C/ Estrella”, l’establiment i exigència de les quals es
legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon.- Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de
l'obra “urbanització C/ Estrella”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
Tercer.segueix:

Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com

Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris:
Base imposable:

59.406,97
29.703,49
29.703,49

Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

14.851,74
14.851,74

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja
que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
Quart.- Establir com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana, d'acord amb
l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions
especials.
Cinquè.- Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin
executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Sisè.- Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
document que obra en l’expedient.
Setè.- Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
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Vuitè.- Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al
començament de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar
les obres (per l’import en més o en menys del cost real).
Novè.- En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de
contribucions especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i
demés disposicions concordants.
Desè.- Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
podent constituir-se en associació administrativa de contribuents. Les reclamacions
presentades seran resoltes pel Ple de l'Ajuntament i en cas de no presentar-se'n el present
acord es considerarà aprovat definitivament i es publicarà en el BOP.”
Finalitzada la lectura 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 vint-i-una hores i trenta cinc minuts,per Ordre
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.

