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ACTA 2018/05
A la ciutat de Mollerussa, el dia quinze de maig de dos mil divuit. 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 CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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La Sra. Regidora Montse Garcia Miralles (Grup ERC) s’incorpora en el punt 4.
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Abans de començar aquest Ple Extraordinari de l’Ajuntametn, voldria felicitar en nom de tot
el consistori al Mont Honorable President de la Genralitat Joaquim Torra, 131e Presidnet de
Catalunya, que ahir va ser elegit en el càrrec al Parlament de Catalunya. Desitjar-lo sort i
encerts en aquesta nova etapa i mostrar-li tot el suport i respecte institucional de sde la
ciutat de Mollerussa.
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.- DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIU DE PREESCOLAR “ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL DE DUES LÍNIES”.
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 10 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“Exposició de fets:
I. En la data 22 de gener de 2007, fou formalitzat el contracte de concessió administrativa
per a la gestió del servei públic de l’Escola Bressol “EL NIU” amb la societat cooperativa “EL
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NIU, SCCL”.
II. La clàusula 6a de les Bases de la concessió estipula que el termini concesional del
contracte s'estableix en CINC anys amb efectes a partir de la formalització del contracte,
amb la possibilitat de pròrroga de la concessió per períodes anuals i sense superar la durada
màxima, incloses les prorrogues, de 10 anys.
2. Fonaments de dret:
I. La clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
fa referència a que l’extinció de la concessió es pot produir pel transcurs del període de temps
pel qual s’hagués atorgat.
II. L’article 164 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP), aprovat per DLg 2/2000, de 16 de juny, aplicable al contracte d’acord amb al
Disposició transitòria primera apartat 2on de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, estableix que
quan finalitzi el termini contractual del contracte de gestió de serveis públics, el servei
revertirà a l’Administració, havent el contractista d’entregar les obres i instal.lacions a que
estigués obligat de conformitat al contracte i en el estat de conservació i funcionament
adequats.
III. L’article 262 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
DECRET 179/1995, de 13 de juny, estableix que els béns i elements afectats al servei
concedit que siguin necessaris per a la prestació d’aquell i que hagin estat objecte
d’amortització durant el termini de la concessió reverteixen a l’acabament d’aquest a l’ens
contractant, sens perjudici del que prevegi el plec de clàusules de la contractació. Amb
anterioritat a la reversió, durant el termini que assenyali el plec de clàusules i, en tot cas, com a
mínim, en el d’un mes per cada any de duració de la concessió, la gestió del servei es regula de la
manera següent: a) L’ens local designa un interventor tècnic a l’empresa concessionària, el qual
ha de vigilar la conservació de les obres i del material i ha d’informar la corporació sobre les
reparacions necessàries per tal de mantenir-les en les condicions previstes. b) La desobediència
sistemàtica del concessionari a les instruccions donades per l’ens local sobre la conservació de les
obres i les instal·lacions o la mala fe en l’execució es consideren faltes greus als efectes que
estableixen l’article 253 i següents d’aquest Reglament.

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats; es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. DECLARAR extingit amb efectes del dia 22 de gener de 2018, el CONTRACTE DE
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA per a la GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC: EDUCATIU
DE PREESCOLAR “ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE DUES LÍNIES”, adjudicat
a la societat cooperativa “EL NIU, SCCL”.
Segon. Procedir a la REVERSIÓ de les instal·lacions, els equipaments i els béns afectats al
servei concedit a l'Ajuntament, en perfecte estat de conservació i funcionament, i lliures de
qualsevol classe de càrrega o gravamen, la qual no es farà efectiva fins que es produeixi la
nova adjudicació del contracte.
La reversió queda condicionada a la verificació de que els béns i elements afectats, es troben
en les condicions adequades per la qual cosa es designarà un interventor tècnic a l’empresa
concessionària el qual procedirà, en el termini d’un mes anterior a l’extinció del contracte, a
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vigilar la seva conservació i a informar a l’Ajuntament sobre les reparacions necessàries per
tal de mantenir-los en les condicions previstes.
Tercer. Procedir a la DEVOLUCIÓ de la fiança definitiva dipositada a la Tresoreria de la
Corporació mitjançant l’aval bancari detallat a continuació, que haurà de tenir lloc a
l’acabament de la gestió efectiva del servei, prèvia verificació per l’Ajuntament de que els
béns i elements afectats es troben en bon estat:
Aval Banc de Sabadell, SA núm. 43.310 per import de 7.845,14 €.
Quart. Procedir a la LIQUIDACIÓ de les relacions econòmiques derivades de l'execució del
contracte en els termes que estableixi la Intervenció de Fons, a l’acabament de la prestació
efectiva de la gestió del servei.
Cinquè. COMMINAR al concessionari per a què presti el servei amb posterioritat a la data
d’extinció del contracte concesional, fins que en nou adjudicatari es faci càrrec de la gestió a
l'empara de l'interès públic de la continuïtat de la prestació del servei públic. Durant aquest
termini de pròrroga, el contracte es regeix per les mateixes normes que estableixen el Plec
de clàusules administratives particulars de la concessió.
Produïda, en el seu cas, aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui,
l’adjudicatari no tindrà dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament de Mollerussa,
essent l’única contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del contracte.
Sisè. Notificar aquest acord al concessionari en temps i forma i al Departament d’Intervenció
als efectes legals oportuns.
La Corporació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient als interessos
municipals.”
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/ff80808162d94c6801634508abec007a?startAt=48.0&en
dsAt=92.0
02.-EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL “EL NIU”. 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 10 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“L’objecte del contracte és la prestació del servei de gestió de l’Escola bressol municipal “EL
NIU”, d’acord amb les condicions que s’especifiquen al plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques.
El contracte es tipifica de serveis, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
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2007, el codi CPV és el següent: 85312110-3 “Serveis per tenir cura durant el dia per a
nenes i nens”.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció da la memòria del servei justificativa de
la necessitat del contracte, el Plec de les Clàusules Administratives Particulars que han estat
informats per Secretaria, el Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat i l’informe
de fiscalització prèvia per part de la Intervenció de fons. Així mateix, per la Intervenció de
fons s’ha certificat l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades del contracte, de conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP.
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. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del SERVEI DE GESTIÓ DE
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL NIU”. EXP. 02/2018, que es durà a terme de la
sota la modalitat licitatòria següent:
Procediment: obert harmonitzat
Tramitació administrativa: ordinària
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que hauran de regir la contractació del servei. En l’expedient contractual es
determinen els elements singulars següents:
Pressupost de licitació: 306.839,36 €/anual (exempt d’IVA)
Termini d’execució: 4 anys, prorrogable per 1 any més
Tercer. Simultàniament, anunciar la licitació pel termini de 35 dies naturals comptadors
des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió
Europea, de conformitat amb l'establert en l'article 156 de la LCSP.
Quart. Autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del vigent
pressupost municipal.
Cinquè. Facultar a l’alcalde pel desplegament del present acord”.
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/ff80808162d94c6801634508abec007a?startAt=92.0&en
dsAt=152.0
03.-VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN
ÀMBIT DE PLA ESPECIAL A LA SERRA.
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 10 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“En la data 26 de gener de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar
provisionalment l’expedient urbanístic que té per objecte la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE
PLA ESPECIAL A LA SERRA. L’abast de la modificació es troba descrita en la documentació
tècnica redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell La modificació i
té per objecte el desenvolupament del Parc de la Serra amb l’ordenació de les activitats
existents i facilitant la ubicació de nous usos que complementen el caire educatiu i esportiu
de l’àmbit, mantenint l’espai com a un reserva natural del municipi.
En la data 17 de 18 d’abril de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va
suspendre l’aprovació definitiva de la modificació esmentada, fins que mitjançant un Text
Refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
s’incorporin les prescripcions següents:

però en va supeditar la publicació al DOGC i, per tant, la conseqüent executivitat a la
presentació d’un Text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
“...//...”
1.1Cal justificar suficientment l’ordenació vinculant proposada dels sistemes d’equipament,
mitjançant un avantprojecte d’ordenació global de l’àmbit del Pla especial urbanístic i
justificar l’assoliment dels objectius previstos pel planejament general vigent per aquest
àmbit. Pel que fa a la regulació proposada, caldrà establir els equipaments de l’àmbit com a
sistemes generals.
1.2. Cal aportar l’ordenació detallada de la pista d’atletisme que sigui la necessària per
compensar l’absència d’aprovar un Pla especial urbanístic i procedir a l’execució directa de
l’actuació, d’acord amb l’article 116.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
1.3. Cal completar l’informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de la
implantació de la pista d’atletisme en les finances publiques de l’ajuntament.
1.4. Cal dibuixar en els plànols d’ordenació la línia d’edificació a 25 m de l’aresta exterior de
la calçada de la carretera LV-2001 d’acord amb l’informe del Departament de Territori i
Sostenibilitat, Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
1.5. Cal esmenar les següents errades materials:
- En l’article 109 punt 3 proposat, cal suprimir la possibilitat d’ampliar els usos compatibles
mitjançant la figura de pla especial urbanístic, atès llurs determinacions s’han d’ajustar a les
del pla que desenvolupen.
- Cal modificar el plànol núm. 10 d’ordenació indicativa en base a l’establert en la present
modificació.
“…//…”
Per part dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’ha elaborat una refosa
del document tècnic de la modificació que incorpora les esmentades prescripcions.
En virtut dels antecedents exposats i d’allò establert a la legislació urbanística vigent es
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data
18 d’abril de 2017 i, en la seva virtut, aprovar la VERIFICACIÓ del Text Refós de l’expedient
urbanístic relatiu a la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL A LA SERRA.
Segon. Trametre l’expedient i la documentació tècnica de referència, degudament
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diligenciada, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida als efectes legals oportuns.
La Corporació acordarà el que estimi més adient als interessos municipals.”
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/ff80808162d94c6801634508abec007a?startAt=152.0&e
ndsAt=677.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé,
Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz,
Griselda Soteras, Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón, dos (2) abstencions dels
Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà i Narcís Romà.
04.-APROVACIÓ PROVISIONAL. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. PER DECLARAR VINCULANT UN
EQUIPAMENT INDICATU AL SECTOR SUBd-15 “EL CODÍS 1”.
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 10 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
Antecedents:
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 22 de març de 2018 va aprovar
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. PER DECLARAR VINCULANT UN EQUIPAMENT INDICATU AL SECTOR SUBd-15
“EL CODÍS 1”. La modificació aprovada inicialment té per objecte determinar que el paquet
d’equipament que al plànol d’ordenació del POUM número 10 “Ordenació indicativa”, s’ubica
a l’àmbit del SUBd-15 amb caràcter indicatiu, passi a considerar-se com a vinculant, i que
per tant s’integri dins dels sistemes generals definits pel POUM.
II. L’expedient va estar sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant Edictes inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 63 del dia 29.03.2018,
al diari “El Segre” de Lleida del dia 28.03.2018, a la pàgina web municipal des del dia
26.03.2018 fins a la data, i al taulell d’anuncis municipal des del dia 29.03.2018 al
02.05.2018 ambdós inclosos, a l’e-tauler des del dia 29.03.2018 al 01.05.2018, ambdós
inclosos. Altrament, l’acord d’aprovació inicial es va notificar a les persones propietàries
interessades afectades per la modificació. Durant el termini d'informació pública i audiència
als interessats no ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat
inicialment.
III. D’acord amb allò establert l’article 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit
d’informació pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica
relatius a la modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal
que emetessin el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes o el que estableixi la
legislació sectorial, i es va concedir audiència als ajuntaments que el terme municipal del
qual confinen amb l’àmbit de la modificació.
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Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències sectorials,
s’ha rebut el següent informe:
- Informe favorable dels serveis territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament de data
26 d’abril de 2018 (Registre electrònic de data 26.04.2018).
Respecte el tràmit d’audiència als ajuntaments veïns, transcorregut el termini concedit no
han estat presentades al·legacions enfront al mateix.
V. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, simultàniament al
tràmit d’informació pública es va sol·licitar a l’òrgan ambiental competent per a què realitzés
la decisió prèvia d’avaluació ambiental. En la data 16 de març de 2018 (rebut per EACAT el
dia 20/03/2018), es va emetre l’informe favorable per part del tècnic de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental en el que es conclou que “la proposta no és cap dels supòsits
d’avaluació ambiental estratègica, ni comporta variacions dels efectes ambientals previstos
pel planejament vigent ni tampoc en la zona d’influència”.
VI. S’ha de tenir present que en relació amb el document de l’aprovació inicial s’ha
incrementat l’objecte de la modificació en els següents termes: s’inclouen no solament els
terrenys per a equipament amb caràcter vinculant sinó també la vialitat necessaria d’acord
amb els croquis annexos. Igualment s’incorporen a l’equipament els terrenys ja ocupats per
la guarderia El Niu. Conseqüentment es modifica el plànol d’ordenació proposada número
5.05.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats. Vist el que disposa el DLg 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment la
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. PER DECLARAR VINCULANT UN EQUIPAMENT
INDICATU AL SECTOR SUBd-15 “EL CODÍS 1”, en els termes i abast establerts en la
documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de tècnics municipals.
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.
La Corporació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient pels interessos
municipals.”
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/ff80808162d94c6801634508abec007a?startAt=677.0&e
ndsAt=1665.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé,
Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz,
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Griselda Soteras, Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón, tres (3) abstencions dels
Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
05.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2018. 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 10 de maig 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
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. 10/2018, per una quantia total de
498.405,19 € el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
10

1533

DESCRIPCIÓ

IMPORT

6110002 Travessia Domenèch Cardenal

498.405,19

13 0110

3100011 Interessos BCL 9543628722

10,00

13 0110

3100010 Interessos BBVA 65450

10,00

13 0110

3100017 Interessos BBVA 93044

10,00

13 0110

3100018 Interessos BBVA 107156

10,00

13 0110

3100019 Interessos BBVA 90272

10,00

13 0110

3100020 Interessos BBVA 50060

10,00

13 0110

3100012 Interessos B SANTANDER 444552

10,00

13 0110

3100006 Interessos CAIXA BANK 31581540103

10,00

TOTALS

498.485,19

FINANÇAMENT
NOUS INGRESSOS
PARTIDA

498.405,19
DESCRIPCIÓ

35005 Contribucions especials PdB

IMPORT
182.796,13

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

75085 Subvenció PdB

182.796,13

77001 Conveni ACUDAM

132.812,93

BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
13 0110

80,00
DESCRIPCIÓ

IMPORT

3100023 Interessos CAIXA BANK 456882-42

80,00

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808162d94c6801634508abec007a?startAt=1665.0&
endsAt=2168.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06.- MODIFICACIÓ CRÈDITS 01/2018. PATRONAT FIRES.
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 10 de maig 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.
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 següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 01/2018, per una quantia total de
160.000,00 € amb el següent resum:
DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

9200.2269901

Mon amour sammer festival

IMPORT
160.000,00

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

FINANÇAMENT
NOUS INGRESSOS
PARTIDA
34401
46101
47002

CONCEPTE
Entrades
Subvenció Diputació Lleida
Altres subvencions

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT ......

IMPORT
110.000,00
30.000,00
20.000,00
160.000,00 €

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808162d94c6801634508abec007a?startAt=2168.0&
endsAt=2984.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà i Joan Simeón, dos (2) abstencions dels
Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà i Alonso Soria.
07.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, ÀMBIT PLA DE
BARRIS, OBRA “URBANITZACIÓ TRAVESSIA DE DOMÈNEC CARDENAL”.
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 10 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 3 de maig de 2018 va aprovar inicialment el
projecte de l’obra “urbanització travessia de Domènec Cardenal”, inclosa en l’àmbit del Pla
de Barris, amb un pressupost d’execució per contracta de 449.493,40 €, essent el pressupost
general corresponent a l’àmbit d’actuació inclòs en el Pla de Barris per import de 365.592,26
€.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atès que l’obra “urbanització travessia de Domènec Cardenal” 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 travessia de Domènec
Cardenal”.
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 travessia de Domènec Cardenal”, 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 travessia de Domènec Cardenal”, 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 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

365.592,26
182.796,13
182.796,13
91.398,07
91.398,06

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 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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/ff80808162d94c6801634508abec007a?startAt=2984.0

I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i cinquanta-quatre 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.

