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______

ACTA 2018/02
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-tres de febrer de dos mil divuit. Essent les tretze hores
i trenta minuts, 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 CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Excussa l’assistència del regidor Sr. Xavier Roure Greoles (Grup CiU).
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.- CORRECCIÓ D’ERRADES PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE
LA VILA CLOSA
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 21 de febrer de 2018, amb
el contingut següent:
“Antecedents:
I. En la data 01 de febrer de 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA (FASES 1, 2 I 3).
ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2, i el va sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de
30 dies, mitjançant la publicació d’un edicte inserit al BOP de Lleida núm. 1040, de data 12
de febrer de 2018 i al tauler municipal, amb la finalitat de que els interessats puguin
consultar l’expedient i formular les reclamacions, suggerències i al·legacions que considerin
convenients.
II. En la data 19 de febrer de 2018, s’ha emès l’informe tècnic per part dels Serveis tècnics
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, en el que es posa de
manifest l’existència d’una errada en el Projecte de la configuració arquitectònica dels espais
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públics pertanyents a la Vianalització de la Vila Closa (fases 1, 2 i 3), pel que fa referència al
preu unitari del paviment de gres porcellànic tot massa, la qual cosa comporta que les
quantitats finals corresponents al pressupost d’execució material i al d’execució per contracta
es vegin incrementades.
Fonaments de dret:
I. Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
II. Atès que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a
l’òrgan que els ha dictat”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, dels informes i la resta de
documentació que consten en l'expedient i, en virtut del que s'estableix en la legislació
vigent, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. RECTIFICAR l’errada observada en el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2 i, en
conseqüència, també en l’acord d’aprovació inicial del mateix, en els termes següents:
On hi diu:
“...//...”
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2. El projecte de configuració
arquitectònica ha estat redactat per l’arquitecta Cristina Clotet Torres, amb el NIF núm.
4769542-F, i el projecte específic de reforma de l’enllumenat públic, per part de per
l’enginyer industrial Xavier Arqués Grau, amb núm. de col·legiat 8.280 i l’enginyera tècnica
industrial Teresa Núñez Gòdia, amb núm. de col·legiada 19.090-OI, el projecte específic
d’instal·lacions per part de l’empresa TEMAX ENGINYERIA, SL, i l’estudi de seguretat i salut
per part de David Graus Robinat per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de 2.418.186,64 € IVA inclòs.
“...//...”
Hi ha de dir:
“...//...”
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA VILA
CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2. El projecte de configuració
arquitectònica ha estat redactat per l’arquitecta Cristina Clotet Torres, amb el NIF núm.
4769542-F, i el projecte específic de reforma de l’enllumenat públic, per part de per
l’enginyer industrial Xavier Arqués Grau, amb núm. de col·legiat 8.280 i l’enginyera tècnica
industrial Teresa Núñez Gòdia, amb núm. de col·legiada 19.090-OI, el projecte específic
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d’instal·lacions per part de l’empresa TEMAX ENGINYERIA, SL, i l’estudi de seguretat i salut
per part de David Graus Robinat per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de 2.468.933,15 € IVA inclòs.
“...//...”
Segon. Sotmetre l’expedient a la preceptiva informació pública pel termini de 30 dies,
mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al tauler municipal durant el qual podran
els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i al·legacions que es
tinguin per convenients.
Tercer. Donar trasllat del present acord als serveis municipals competents, amb anotació de
la rectificació a l’expedient corresponent.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d6446801619f1ca4240039?star
tAt=11.0&endsAt=67.0
02.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2. EXP.
02/2018
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 21 de febrer de 2018, amb
el contingut següent:
“Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de la Fase 1 del Projecte
bàsic i d’execució d’urbanització de la Vila Closa. Àmbit Pla de Barris Fase 2a, el qual ha estat
aprovat inicialment per acord de plenari de data 01 de febrer de 2018. El pressupost
d’execució per a contracta de la Fase 1 ascendeix a la quantia de 1.388.819,33 € IVA inclòs.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el que
estableix l’article 6 i 19 del TRLCSP que atorga a l’administració contractant les prerrogatives
regulades a l’article 249 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE 24/2014 és la
següent: Codi CPV: 45200000-9: Treballs generals de construcció d’immobles i obres
d’enginyeria civil.
En l’expedient de contractació han estat incorporats els documents acreditatius de
l’aprovació i el replantejament previ del Projecte tècnic, la redacció del Plec de les Clàusules
Administratives Particulars i Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat lliurat pels
Serveis Jurídics competents, l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la
despesa i la certificació de l’existència de crèdit adequat i suficient.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, dels informes i la resta de
documentació que consten en l'expedient i, en virtut del que s'estableix en la legislació
vigent, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. APROVAR l’expedient de contractació del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2. EXP.
02/2018, conforme la documentació tècnica redactada i sota la modalitat licitatòria
següent:
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de tretze (13) dies naturals, comptats a
partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació al BOP de Lleida i al Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa), conforme allò establert en l’article 159.2 del
Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que estableix
als articles 109 i 110 del TRLCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici 2018.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats.
En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals aplicables a la
contractació d’Obres i Instal·lacions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovades pel Ple de la
Corporació, en tot allò que no s’oposin al TRLCSP.
En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
El pressupost total de licitació és el de 1.422.948,95 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost base:
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:

1.175,990,87 euros
246.958,08 euros

Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP, mitjançant anunci al BOP de Lleida i al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d6446801619f1ca4240039?star
tAt=67.0&endsAt=117.0
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03.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2.
EXP. 03/2018
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 21 de febrer de 2018, amb
el contingut següent:
“Incoat l’expedient de contractació que té per objecte l’execució de les Fases 2 i 3 del
Projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la Vila Closa. Àmbit Pla de Barris Fase 2a, el qual
ha estat aprovat inicialment per acord de plenari de data 01 de febrer de 2018. El pressupost
d’execució per a contracta de les Fases 2 i 3 ascendeix a la quantia de 1.029.367,31 € IVA
inclòs.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el que
estableix l’article 6 i 19 del TRLCSP que atorga a l’administració contractant les prerrogatives
regulades a l’article 249 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La codificació del
contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE 24/2014 és la
següent: Codi CPV: 45200000-9: Treballs generals de construcció d’immobles i obres
d’enginyeria civil.
L’article 110.2 del TRLCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
En l’expedient de contractació han estat incorporats els documents acreditatius de
l’aprovació i el replantejament previ del Projecte tècnic, la redacció del Plec de les Clàusules
Administratives Particulars i Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat lliurat pels
Serveis Jurídics competents, l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la
despesa i la certificació de l’existència de crèdit adequat i suficient.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, dels informes i la resta de
documentació que consten en l'expedient i, en virtut del que s'estableix en la legislació
vigent, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 2.
EXP. 03/2018, conforme la documentació tècnica redactada i sota la modalitat licitatòria
següent:
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de tretze (13) dies naturals, comptats a
partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de licitació al BOP de Lleida i al Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, conforme allò establert en l’article 159.2 del
TRLCSP.
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Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
s’estableix als articles 109 i 110 del TRLCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici
2018 per l’import de 734.287,56 euros, que correspon a la Fase 2 del PROJECTE BÀSIC
I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA.
Tercer. COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades de l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2018, per import de
311.696,64 euros que correspon a la Fase 3 del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA, conforme estableix l’article 110.2 del TRLCSP.
Quart. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats.
En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals aplicables a la
contractació d’Obres i Instal·lacions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovades pel Ple de la
Corporació, en tot allò que no s’oposin al TRLCSP.
En l’expedient contractual es determinen els elements singulars següents:
El pressupost total de licitació és el de 1.045.984,2 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost base:
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:

864.449,75 euros
181.534,45 euros

Cinquè. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
article 142 del TRLCSP, mitjançant anunci al BOP de Lleida i al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels
acords adoptats.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d6446801619f1ca4240039?star
tAt=117.0&endsAt=156.0
04.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2018. 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 21 de febrer de 2018, 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.
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Atès que l'expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, plenament justificades,
D'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 06/2018, per una quantia total de
322.106,66 € el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
10

1533

CONCEPTE

IMPORT

6190017 Urb. Plaça Pla d'Urgell

322.106,66

FINANÇAMENT
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT

35010 Contribucions especials PdB

161.053,33

75082 Subvenció PdB

161.053,33

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 la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d6446801619f1ca4240039?star
tAt=156.0&endsAt=331.0
05.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ PL. PLA D’URGELL”
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 21 de febrer de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 1 de febrer de 2018 va aprovar
inicialment el projecte de l’obra “urbanització Pl. Pla d’Urgell”, inclosa en l’àmbit del Pla de
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Barris, amb un pressupost d’execució per contracta de 303.045,56 €, essent el pressupost
general per import de 311.893,57 €.
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 Pl. Pla d’Urgell” 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 Pl. Pla d’Urgell”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó.
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 Pl. Pla d’Urgell”, 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 Pl. Pla d’Urgell”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
Tercer. Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com
segueix:
Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 75%:
Contribucions Especials 25%:

322.106,66
161.053,33
161.053,33
120.790,00
40.263,33

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 mòduls de repartiment els metres lineals de façana dels immobles, la
seva superfície i el seu volum edificable, 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. 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.
Si es produeixen reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la Corporació abans d’aprovar
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.
Si no es produeixen reclamacions, l’acord es considerarà aprovat definitivament i es
publicarà en el BOP.
Vuitè. Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Novè. 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).
Desè. 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.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808160d6446801619f1ca4240039?star
tAt=331.0
I sense altres assumpte a tractar, essent les tretze hores i cinquanta 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.

