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ACTA 2012/01  
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de gener de dos mil dotze. 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,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr. Josep Àngel Lavín Llano  (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr.  Jordi Pérez i Ruiz   (Grup CiU) 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.    Pere Gatnau i Roca,    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira  (Grup Socialista) 
Sr.  Josep Antoni Ajates Atero  (Grup Socialista) 
Sr.  Miquel Martin  i Martin    (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra. M. del Carme Sabater Brunet  (Grup Plataforma per Catalunya) 
 
Excusen l’assistència, el secretari Sr. Manuel Civís Llovera i la regidora Sra. Teresa Ginestà 
Riera (Grup Socialista). 
 
Actua de Secretària acctal., la Sra. Carme Vallés Fort, Adjunt de Secretaria. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, 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: 
 
1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011, (NÚMERO 
11/2011). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
11/2011 celebrada el dia 22 de desembre de 2011.  
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents sense introduir-hi cap esmena. 
 
2.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L'ACTIVITAT COMERCIAL DE 
VENDA NO SEDENTÀRIA DE MOLLERUSSA. APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança reguladora de l'activitat comercial de venda 
no sedentària de Mollerussa modificant part dels continguts dels capítols V (infraccions i 
sancions) i VI (extinció de l’autorització) per a l’exercici 2012. 
 
Vista la proposta del Regidor de Mercats 
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Vist l’informe de l’Interventor 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances han de contenir la nova redacció de les 
normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Donar una nova redacció a l’article 20.1, afegint l’apartat: 

“ b) multes pecuniàries que legalment puguin establir-se”. 
 
 Segon. Donar una nova redacció a l’article 20.4, quedant redactat de la forma següent:  

“a) Faltes lleus:  Fins a 10 € 
 
b) Faltes greus: De 30,05 a 90,15 € 
 
c) Faltes molt greus : De 90,15 a 150,25 € 
 
c) Per a graduar les sancions a més de les faltes comeses es tindrà en compte d'acord amb 
el principi de proporcionalitat: 
- Intencionalitat. 
- Pertorbació del mercat. 
- Danys i perjudicis produïts. 
- La reincidència. 
- El grau de participació. 
- La transcendència” 
  

Tercer. Donar una nova redacció a l’apartat h) de l’article 21, que quedaria redactat de la 
forma següent: 
 
“h) Falta de pagament del cànon exigit durant dos mesos.” 
 
Quart. L’acord d’aprovació i el projecte d’ordenança (expedient) una vegada aprovats 
inicialment han de sotmetre’s a informació pública mitjançant Edictes inserits al Tauler 
Municipal, al B.O.P. de Lleida, al D.O.G.C. i a un diari de difusió corrent a la localitat, pel 
termini (mínim) de 30 dies, durant el qual els interessats podran examinar l'expedient i 
adduir-hi les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. Les reclamacions han de 
resoldre’s pel ple en l’acord d’aprovació definitiva. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions o 
al·legacions els acords adoptats amb caràcter inicial esdevindran definitius sense necessitar 
d'ulterior pronunciament corporatiu.” 
 
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per 
unanimitat dels membres presents. 
 
3.- RATIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de novembre de 2011 va aprovar la Moció relativa a 
la creació i d'adhesió a l’Associació d'ens locals amb la denominació "MUNICIPIS PER LA 
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INDEPENDÈNCIA" amb l'objecte de defensar l'assoliment d'un estat propi, els drets nacionals 
que corresponen a Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya 
pugui exercir el seu dret a decidir.  
 
En la mateixa sessió es va acordar aprovar-ne els Estatuts i es van designar els 
representants de l’Ajuntament en el sí de l’esmentada Associació. 
 
El passat 14 de desembre de 2011 va tenir lloc a Vic l’Assemblea Constituent de l’Associació 
de Municipis per a la Independència i se’n van aprovar els Estatuts, pel que ara procedeix 
que els municipis adherits acordin per majoria absoluta la ratificació del text dels Estatuts 
aprovats. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar els Estatuts de l’Associació de Municipis per a la Independència, aprovats 
per l’Assemblea Constituent de l’Associació de Municipis per a la Independència el passat 14 
de desembre de 2011.  
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència, 
domiciliada al C. Ciutat, núm. 1, 08500 de Vic.  
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La Sra. Ma Carme Sabater, portaveu del Grup Municipal PxC, anuncia la seva abstenció en 
considerar que els municipis avui dia, poden fer molt però moltes altres coses des de terra 
ja que no és només la independència sinó que hi ha moltes altres coses. Així, a nivell del 
català a la gent el que li preocupa més és que la Llet, per exemple, sigui més econòmica que 
no que sigui envasada en català, podem dir que hi ha llet d’aquí de marca blanca a 53 
cèntims el litre quan l’envasada en català és de 85 i això a la gent i a la ciutadania li 
preocupa més això que no pas altres qüestions. 
 
El Sr. Joan Simeon, portaveu del Grup Municipal PxC, tal com ja va afirmar en un altre ple, 
considera que en aquest moment és innecessari, i demana al Sr. Alcalde informi, quan es 
sàpiga, de quina despesa comportarà. 
 
El Sr. Miquel Martín, portaveu del Grup Municipal ERC, exposa que les consultes del dret a 
decidir, van suposar que 554 municipis de Catalunya i més de 900.000 catalans i catalanes  
es manifestessin amb el seu vot per demostrar la voluntat de ser-hi. El 24 de novembre ja 
es va aprovar amb els vots de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
el dia 14 de desembre també es va aprovar. Prega als que s’abstenen o voten en contra, 
simplement com a lectura i com a informació, que analitzin els tres motius dels Estatus que 
parlen de motius de caràcter històric, polític i jurídic que val la pena que se’ls mirin. 
Comenta que en troba a faltar un quart, al que feia referència la Sra. Sabater i és el motiu 
econòmic, que seria determinant si algun dia Catalunya tingués la independència, no 
s’estaria en la situació actual i hi haurien unes disponibilitats que fins ara no s’han tingut. 
Això comença a quallar en la gent quan afecta a les seves butxaques per tant, el tema del 
pacte fiscal o del concert econòmic no s’estaria discutint si Catalunya fos independent, és 
així de senzill, i la cèdula bàsica de on ha de sortir és dels propis municipis.  
Per tant, expressa la seva enorme satisfacció perquè Mollerussa sigui dels 151 primers 
municipis de Catalunya “cofundador” d’aquest grup al que espera que es continuïn afegint 
municipis de tot Catalunya. 
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El Sr. Gatnau, portaveu del Grup Municipal PSC, explica que la seva posició, igual que en Ple 
que es va proposar l’adhesió de Mollerussa a l’Associació de municipis, serà d’abstenció pel 
mateix motiu. Tot i que hi ha hagut força consultes populars hi ha un considerable número 
de ciutadans que hi donen recolzament i creuen en aquest objectiu, ells com a representants 
municipals i en concret de Mollerussa, no tenen la certesa de què una majoria de la 
ciutadania de Mollerussa estigui demandant això, pel que com a representants 
independentment del pensament personal que pugui tenir cadascú, es veuen obligats a 
abstenir-se perquè no es podem manifestar en representació de la ciutat quan ella mateixa 
en si, no s’ha manifestat. 
Sí estan d’acord en el tema financer, ja que consideren que a Catalunya convé i fa falta un 
sistema financer que doni molta més autonomia per a poder executar els pressupostos que 
hi hagi tant de la Generalitat com de Municipis, Consells Comarcals, i en aquest apartat 
financer sí que hi estan totalment a favor. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula i afirma que es tracta d’una ratificació del que ja es va aprovar 
en el seu moment i observa tothom doncs manté la respectiva posició. Vol matisar, per una 
banda en relació al que deia el Sr. Simeon, que quan se sàpiguin les quotes que s’hagin de 
pagar es faran públiques  perquè caldrà contraure la corresponent obligació amb càrrec al 
pressupost. Seran públiques igual que són públiques les que s’estan pagant a l’ACM, a la 
Federació de Municipis i províncies o quan es paga a qualsevol altre ens supramunicipals. 
La voluntat d’aquest consistori d’adhesió en aquesta associació no deixa de respondre a un 
fet ideològic important. La composició actual del consistori en aquesta legislatura és 
eminentment nacionalista i amb un punt sobiranista que ha passat pel dret de decidir i 
també, lògicament, independentista que fa que s’entengui aquesta adhesió. 
El dret a decidir i el fet de buscar un horitzó nacional diferent a l’actual ha de permetre com 
a municipis un millor finançament o si mes no poder decidir què fer amb els propis diners, 
que és la clau de volta d’aquesta conscienciació ciutadana cap a fórmules intermitges, com 
poden ser de consens en l’aspiració al pacte fiscal.  
A partir d’aquí, cada partit, cada organització, cada grup d’empresaris, cadascú caminarà 
per intentar buscar com pot millorar el dia a dia. Explica que el li dóna la importància que té 
perquè no deixa de ser formar part d’aquests 151 municipis en una situació i un context 
actual per fer aquest pas endavant sense complexes i amb tota normalitat. És una cosa 
fantàstica de la democràcia i això ja no és tabú, i aquesta normalitat expressada en aquest 
to en un fòrum tan divers com en aquest Ajuntament amb cinc forces polítiques és un 
exemple que independentment del posicionament de cadascú, es pot tractar amb tanta 
tranquil·litat i normalitat i agraeix a la resta de grups que així sigui. El dia de la consulta que 
es va fer el dia 25 d’abril, va haver 1800 persones que van dir que si, es pot afirmar que és 
un número considerable i que és una massa crítica d’aquest potencial en una ciutat com 
Mollerussa i, per tant, hi ha un cert caldo de cultiu en aquest tema.  
Considera que caldrà tenir aquesta actitud d’observatori, d’anar mirant com evoluciona i si 
realment i si ens sentim còmodes amb el que s’està fent caldrà recolzar-ho i estar alerta per 
si en algun moment la cosa es distorsiona i es vol utilitzar amb algun altre interès. En 
qualsevol cas és una proposa d’intencions d’embrionària, que ha sorgit i consideren 
interessant. 
 
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la moció presentada per a la seva votació i es 
aprovada per onze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, 
Josep Àngel Lavin, Teresa Grañó, Paquita Brau, Jordi Pérez, Carles Fernández, Jaume 
Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Miquel Martin, el vot en contra de Joan 
Simeon, i quatre abstencions de Pere Gatnau, Concepció Garnica, Josep Antoni Ajates Miquel 
i M. del Carme Sabater. 
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4.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS  
 
No se’n presenten pel que no es debat cap moció en aquesta sessió ordinària. 
 
5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 
55,2,a), del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets 
de l’alcaldia dictats entre els dies 17 de novembre de 2011 i 17 de gener de 2012, i que es 
corresponent als números 439/2011 a 505/2011, i 001/2012 a 011/2012, següents: 

 
 

ANY 2011 
 
Decret Núm. 439/2011, de 17 de novembre. 
Assumpte: Bestreta Ensenyament. 
 
Decret Núm. 440/2011, de 17 de novembre.  
Assumpte: Autorització de Comissió de Serveis per atribució temporal de funcions a favor de 
la Sra. SERRA MASSOT, Nativitat, per a ocupar el lloc de treball RLT 044, d’auxiliar de 
biblioteca de l'Excm. Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 441/2011, de 18 de novembre. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 4/2011. 
 
Decret Núm. 442/2011, de 21 de novembre. 
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret Núm. 443/2011, de 22 de novembre. 
Assumpte: Contractació professors Escola Municipal de Música, curs 2011/2012. 
Especialitat: Guitarra. 
 
Decret Núm. 444/2011, de 24 de novembre. 
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret Núm. 445/2011, de 24 de novembre. 
Assumpte: EMC-012/2011. 
 
Decret Núm. 446/2011, de 24 de novembre. 
Assumpte: Convocatòria Bases que han de regir el procés selectiu per cobrir 4 llocs de 
treball d’agent de la Policia Local per procediment de selecció urgent. 
 
Decret Núm. 447/2011, de 25 de novembre. 
Assumpte: Despreniments de material de l’arrebossat del voladís. C/Molí, 12A de 25230 
Mollerussa. 
 
Decret Núm. 448/2011, de 25 de novembre. 
Assumpte: Despreniments de material de l’arrebossat del tancament vertical lateral. C/Molí, 
7 de 25230 Mollerussa. 
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Decret Núm. 449/2011, de 25 de novembre. 
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de diversos llocs de treball per a l’activitat 
Parc de Nadal 2011-2012 de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 450/2011, de 29 de novembre. 
Assumpte: Projecte d’intervenció integral de Mollerussa – Pla de Barris: designació dels 
membres del comitè d’avaluació i seguiment. 
 
Decret Núm. 451/2011, de 29 de novembre. 
Assumpte: utilització de l’àrea privada de caça municipal. 
 
Decret Núm. 452/2011, de 30 de novembre. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de 
novembre de 2011. 
 
Decret Núm. 453/2011, de 30 de novembre. 
Assumpte: EMC-013/2011. 
 
Decret Núm. 454/2011, de 30 de novembre. 
Assumpte: Baixa Tresoreria General de Seguretat Social de l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà. 
 
Decret Núm. 455/2011, de 30 de novembre. 
Assumpte: Pla de disposició de fons. Encàrrec. 
 
Decret Núm. 456/2011, de 1 de desembre. 
Assumpte: Pròrroga de pressupost 2011. 
 
Decret Núm. 457/2011, de 1 de desembre. 
Assumpte: Estat de conservació de la canal de recollida d’aigües pluvials. C. La Florida, 14. 
Grup La Forestal d’Urgell, Bloc. 3. 
 
Decret Núm. 458/2011, de 1 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud de serveis en d’altres administracions, Sra. Mora Codony, Nati. 
 
Decret Núm. 459/2011, de 1 de desembre. 
Assumpte: Despreniments i caiguda a la via pública elements voladís de façana Bloc 2, Grup 
Jaume Urgell, 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 460/2011, de 1 de desembre. 
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret Núm. 461/2011, de 2 de desembre. 
Assumpte: Aplanament Al Recurs Contenciós – Administratiu Núm. 2011/529. 
 
Decret Núm. 462/2011, de 7 de desembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 463/2011, de 7 de desembre. 
Assumpte: Revocació del Decret de l’Alcaldia 214/2011, de denúncia del conveni entre 
l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil SOREA per a la gestió del servei municipal d’aigua 
potable i clavegueram. 
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Decret Núm. 464/2011, de 7 de desembre. 
Assumpte: Estimació d ela reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. 
Mayte Miralbés Badía en representació del Sr. Joel Sala Armengol i de AXA Seguros. 
 
Decret Núm. 465/2011, de 7 de desembre. 
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. 
Lluis Monfa Capdevila. 
 
Decret Núm. 466/2011, de 12 de desembre. 
Assumpte: Aprovació despesa i pagament 46è Concurs Nacional Vestits de Paper de 
Mollerussa. 
 
Decret Núm. 467/2011, de 12 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials 
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Sans Corts, Jose Mª. 
 
Decret Núm. 468/2011, de 13 de desembre. 
Assumpte: baixes drets reconeguts exercicis anteriors. 
 
Decret Núm. 469/2011, de 13 de desembre. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 5/2011. 
 
Decret Núm. 470/2011, de 13 de desembre. 
Assumpte: compensació deutes Gili Valls, Xavier Salvador. 
 
Decret Núm. 471/2011, de 14 de desembre. 
Assumpte: contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses 
diverses de la Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 472/2011, de 14 de desembre. 
Assumpte: Ajuts d’urgència d’infància en risc. 
 
Decret Núm. 473/2011, de 14 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials 
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Comunitat de Veïns Llorenç Vilaró, 5. 
 
Decret Núm. 474/2011, de 15 de desembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 475/2011, de 15 de desembre.  
Assumpte: Desplegament dels compromisos vinculats a la donació dels germans Anna Maria 
i Antoni Freixes Badia. 
 
Decret Núm. 476/2011, de 15 de desembre. 
Assumpte:  Ampliació horària dels establiments destinats a espectacles i/o activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009 de 6 de juliol. 
 
Decret Núm. 477/2011, de 16 de desembre. 
Assumpte: Aprovació i ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 478/2011, de 16 de desembre. 
Assumpte: Modificació de crèdits núm. 6/2011. 
 
Decret Núm. 479/2011, de 19 de desembre. 
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de diversos llocs de treball de monitors/res 
per a l’activitat Parc de Nadal 2011-2012 de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 480/2011, de 20 de desembre. 
Assumpte: Estat de conservació i manteniment de l’habitatge ubicat al C/Acadèmia, 6 de 
25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 481/2011, de 20 de desembre. 
Assumpte: Acceptació de proposta presentada per Prefabricats Pujol i inici de l’expedient 
d’alienació directa. 
 
Decret Núm. 482/2011, de 20 de desembre. 
Assumpte: Ajuts d’urgència “Programa La Caixa”. 
 
Decret Núm. 483/2011, de 20 de desembre. 
Assumpte: Acceptació de la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la 
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació al subsidi 
d’atur, mitjançant Plans d’Ocupació adreçats a entitats locals any 2011, i autorització inici 
projecte (Exp. 2011Y6X200001/01) 
 
Decret Núm. 484/2011, de 21 de desembre. 
Assumpte: Recurs de reposició interposat contra el decret de l’Alcaldia número 359/2011, de 
30.02.2011. Protecció de legalitat urbanística. Emplaçament: C. Girona, 19 planta baixa B. 
 
Decret Núm. 485/2011, de 21 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud Conchi López Fernández, en què demana autorització per instal·lar una 
parada al recinte del Mercat Setmanal els dies 21 i 28 de desembre de 2011. 
 
Decret Núm. 486/2011, de 22 de desembre. 
Assumpte: Aprovació i ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 487/2011, de 22 de desembre.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2011 (Núm. 07/2011) 
 
Decret Núm. 488/2011, de 22 de desembre.  
Assumpte: aprovació relació de factures núm. 23/2011. 
 
Decret Núm. 489/2011, de 27 de desembre. 
Assumpte: Ampliació Oferta Pública d’Ocupació, 2011. 
 
Decret Núm. 490/2011, de 28 de desembre. 
Assumpte: Ampliació dedicació de la Sra. Ruiz Pérez, Montserrat. 
 
Decret Núm. 491/2011, de 28 de desembre. 
Assumpte: Contractació professors Escola Municipal de Música, Curs 2011/2012. 
Especialitat: Guitarra. 
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Decret Núm. 492/2011, de 28 de desembre. 
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Règim Intern. Activitats diverses. 
Plans d’ocupació locals 2011. Project. Plans d’ocupació desembre 2011. Exp. 
2011Y6X200001/01. 
 
Decret Núm. 493/2011, de 28 de desembre. 
Assumpte: Aprovació i ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 494/2011, de 28 de desembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 495/2011, de 28 de desembre. 
Assumpte: Aprovació i ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 496/2011, de 28 de desembre.  
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COL·LABORADOR ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I 
CIUTADANIA: Activitats diverses. PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2011.PROGRAMA DE 
MEDIACIÓ. Número d’expedient: LLB-088/11. 
 
Decret Núm. 497/2011, de 29 de desembre. 
Assumpte: Pla de disposició de fons. 
 
Decret Núm. 498/2011, de 29 de desembre.  
Assumpte: Incoació expedient de cessió gratuïta de terrenys al Departament d’Ensenyament 
per a la construcció de la nova Escola “Les Arrels”. 
 
Decret Núm. 499/2011, de 30 de desembre.  
Assumpte: aprovació relació de factures núm. 24/2011. 
 
Decret Núm. 500/2011, de 30 de desembre.  
Assumpte: aprovació relació de factures núm. 25/2011. 
 
Decret Núm. 501/2011, de 30 de desembre.  
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de 
desembre de 2011. 
 
Decret Núm. 502/2011, de 30 de desembre. 
Assumpte: Revisió retribucions dels llocs de treball de monitors/res per a l’activitat Parc de 
Nadal 2011-2012 de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 503/2011, de 30 de desembre. 
Assumpte: Comissió de Serveis a favor del Sr. GARROFÉ PASTORET, Xavier al RLT 097. 
Autorització 1a. PRÒRROGA. 
 
Decret Núm. 504/2011, de 30 de desembre.  
Assumpte: Altes drets reconeguts exercicis anteriors. 
 
Decret Núm. 505/2011, de 30 de desembre.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2011 (Núm. 09/2011) 
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ANY 2012 
Decret Núm. 001/2012, 2 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials 
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
REFAC 2010, SL. 
 
Decret Núm. 002/2012, 4 de gener.  
Assumpte: Autorització per a realització de pràctiques a la vira urbana. 
 
Decret Núm. 003/2012, 04 de gener.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Ramona Sol Cot. 
 
Decret Núm. 004/2012, 4 de gener.  
Assumpte: Recurs contenciós-administratiu núm. 2011/718. 
 
Decret Núm. 005/2012, 5 de gener.  
Assumpte: ordres de pagaments. 
 
Decret Núm. 006/2012, 10 de gener.  
Assumpte: Contractació professors Escola Municipal de Música, curs 2011/2012. 
Especialitat: Flauta. 
 
Decret Núm. 007/2012, 10 de gener.  
Assumpte: reclamació patrimonial Sra. Maria Isabel López Solà. 
 
Decret Núm. 008/2012, 10 de gener.  
Assumpte: reclamació patrimonial Sr. Fredi Alberto Garzón. 
 
Decret Núm. 009/2012, 13 de gener.  
Assumpte: Ordres de pagaments. 
 
Decret Núm. 010/2012, 13 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús pública amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Comunitat de veïns Llorenç Vilaró, 5. 
 
Decret Núm. 011/2012, 17 de gener.  
Assumpte: Expedient de protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o sense 
respectar el seu contingut. Emplaçament: Carrer de Palau/ Urbanització NUFRI/ Banqueta 
tercera sèquia canal/ Vial sector industrial Bosch/ Banqueta tercera sèquia canal/ Subestació 
transformadora. Promotor: NUFRI SAT NÚM. 1.596. Tràmit: RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 
SUSPENSIÓ.    
 

--------------------- 
     

El Ple se’n dóna per assabentat.   
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6.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
El Sr. Simeón, inicia el torn de precs demanant que es vetlli per tal que els camins rurals 
estiguin en millor estat ja que possiblement Mollerussa és el municipi de la Comarca que els 
té en pitjors condicions.   
El Sr. Martín demana que la relació dels Decrets d’Alcaldia es faci arribar amb més 
freqüència i no només amb motiu dels plens ordinaris, perquè sinó s’acumulen i resulta molt 
difícil llegir-los. Seria bo que es trametessin cada setmana o cada 15 dies, el que permetria 
poder col·laborar més en qualsevol incidència que hi pugui sortir. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que els Decrets d’Alcaldia també es poden consultar en tot 
moment presencialment. 
 
El Sr. Gatnau anuncia que formularan dos precs que alhora són pregunta. 
 
En primer lloc, en relació a la planta de biomassa que es preveu instal·lar al municipi de 
Palau d’Anglesola mitjançant l’empresa Nufri, exposa que a partir de les informacions 
procedents dels diferents mitjans de comunicació aquestes últimes setmanes i davant la 
preocupació social que està comportant aquesta implantació i les al·legacions al projecte 
presentades per diferents municipis, donada la geografia del Pla d’Urgell que és molt plana i 
l’índex de contaminació actual ens plantegen seriosos dubtes al respecte. Per això demanen 
a l’Equip de Govern, si s’ha mantingut algun tipus de reunió amb l’empresa i amb la 
plataforma contrària a la implantació d’aquest projecte. Demana també si es disposa d’algun 
informe tècnic ja sigui de la pròpia empresa, de la plataforma o externs o del propi 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Volen saber efectivament els resultats que 
comporta aquesta informació i la incidència que pot tenir en el nostre municipi i demanen 
que en cas de disposar d’aquest tipus d’informació es faciliti a la resta de forces polítiques i 
que en cas d’haver-se mantingut qualsevol tipus de reunions al respecte s’informi dels 
resultats. En cas contrari, insten a l’Equip de Govern a mantenir aquestes reunions amb les 
parts implicades per tal d’obtenir informació i poder dur a terme les accions que 
corresponguin com Ajuntament, per tal de protegir a la ciutadania. 
Són aquests punts els que nosaltres sol·licitaríem a l’Ajuntament. 
 
En segon lloc, en referència a l’auditoria que fa un any i escaig que es va dur a terme, 
exposa que és un tema prou important per la ciutat de Mollerussa com per saber-ne els 
resultats. Exposa que en diferents plens han anat demanant informació que no s’ha facilitat i 
que durant el període de campanya electoral hi va haver informació que sortia d’aquesta 
auditoria i es va bolcar als mitjans de comunicació. 
Manifesta que se’ls planteja un seriós dubte per no disposar d’aquesta informació, que sí fou 
emprada durant el període de campanya uns mesos endarrere. Per això demanen que es 
faciliti aquesta informació.  
 
PREGUNTES 
 
La Sra. Sabater pregunta quin és el control que es porta per a l’empadronament de les 
persones al municipi perquè li sembla sorprenent que les situacions en les que figura molta 
gent empadronada en una mateixa vivenda sense ser familiar, aparentment. 
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En aquest moment el Sr. Alcalde aprofita per lliurar les respostes a les preguntes formulades 
en els anteriors plens pel Sr. Martín i que havia demanat, la resta ja van ser contestades en 
el mateix ple. 
 
El Sr. Martín ho agraeix però fa constar que han passat gairebé quatre mesos, des del 29 de 
setembre però val més tard que mai. A la vista d’aquest escrit exposa sobre el tema de 
l’Amistat d’IMAGA, ja va avançar que en cas que l’Ajuntament no prengués cap mesura 
sobre l’actuació determinada persona o determinades persones, ells sí que n’informarien a 
l’autoritat competenti és el que han fet, recollint el que hi havia a la premsa, les actes de la 
Junta de Govern sense qualificar ni em deixar de qualificar però, si més no creuen que s’ha 
de donar a conèixer la possible repercussió d’una pèrdua de 193.000€. 
També volia fer una segona pregunta que suposa que també està contestada, que era 
referida a la famosa pòlissa d’assegurança però el Sr. Alcalde li diu que ja està contestada 
en l’escrit lliurat junt amb l’informe que es va demanar de l’interessat i al Col·legi 
d’aparelladors.  
En relació al tema de l’Auditoria, exposa que en part li dóna la raó al Sr. Gatnau, perquè hi 
ha només un certificat de l’auditoria de 20 de juny de 2011 i un informe de l’auditoria de 
comptes anuals que adreçat als membres dels consistori de l’Ajuntament de Mollerussa. Però  
matisa que ho ha consultat a la pàgina web pel que sí existeix informació al públic, però no 
s’ha fet una explicació directa i que creu que s’hauria hagut de fer. Exposa que no sap per 
què s’ha demorat tant aquesta entrega als membres del consistori, que sí s’ha pogut baixar 
d’internet. 
Per últim, fa referència al Decret 498 relatiu al canvi d’ubicació de l’Escola Les Arrels. Exposa 
que tothom sap que la ubicació prevista inicialment en el marc de l’ARE no reunia les 
condicions de solar però no se’ls ha informat d’aquest canvi i que tampoc s’ha consultat la 
comunitat educativa. Manifesta que és un tema prou important en el que discreparien i molt 
ja que s’està baixant de 9.000 i escaig metres quadrats a 5.000, més de la meitat. 
Estan d’acord amb la nova ubicació en que és preferible no haver de creuar la via, i de fet 
amb la finalitat probablement també hi estarien d’acord però es tracta de les formes de fer, 
perquè considera que no costava massa de comentar-ho en alguna Junta de Portaveus.   
Comparteixen que no era factible allà on estava previst i que és millor dins de la ciutat 
malgrat hi hagi una macroconcentració de centres educatius en aquella zona. Per tant, si és 
possible, demana que s’informi prèviament i sobretot que la comunitat educativa sigui 
consultada. 
 
El Sr. Gatnau demana la paraula per dir que pot fer un aclariment relatiu al tema de 
l’assegurança com a professional que és del sector. Explica que entén que la pòlissa de 
responsabilitat civil no vincula el Sr. Seuma en concret, sinó que és l’Ajuntament el qui 
contracta amb una sèrie de condicions i que té cobertura 24 hores com a professional. Sí 
que és cert que moltes vegades amb aquest tipus de col·lectius o de professions les pròpies 
companyies d’assegurances no donen opció a una cobertura exclusivament professional 
mentre està a l’Ajuntament sinó que obliguen a donar cobertura les 24h. Afegeix que vol 
pensar que el Sr. Seuma, com a persona col·legiada té la seva pròpia assegurança i que ja 
està pagant, amb el qual que l’Ajuntament no pot reclamar aquest import a aquesta 
persona. 
Finalitzat aquest aclariment formula la seva pregunta relativa als pisos socials ubicats a la 
zona de l’estació d’autobusos, respecte als quals ja es va demanar que fessin les gestions 
oportunes amb la Generalitat. Però la realitat és que en aquells pisos s’està pagant un 
lloguer que en seu moment era correcte però amb l’evolució del mercat van a la baixa, i es 
donen casos puntuals en els que s’està pagant un preu més elevat que no pas el lloguer 
privat. Demanen que s’informi en quina situació es troba aquest tema. 
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El Sr. Alcalde pren la paraula i respon al Sr. Gatnau explicant que van anar al Departament 
d’Habitatge a Lleida per tracta aquest tema dels preus i del que havia de ser l’oferta de pisos 
socials a l’antiga caserna de la Guardia Civil. Van posar en coneixement la tècnica de la 
borsa d’habitatge i aquesta disfunció que es feia palesa dins la mateixa borsa, pel que 
reformular-ho i baixar els preus que ja no eren competitius, perquè no tenia sentit que pisos 
en pitjors condicions, més envellits, més antics, iguals o amb menys metres, tinguessin un 
preu de lloguer social molt més alt. 
Això es va posar de manifest i a dia d’avui encara no hi ha resposta però la Sra. Eva Millan, 
que és la tècnica d’habitatge hi està al damunt. En tot cas cal diferenciar perquè no tots els 
pisos a disposició de l’Ajuntament d’aquella zona són socials, és a dir, hi pot haver 
propietaris que hagin posat algun pis d’aquells amb les seves condicions a la borsa de 
l’habitatge de l’Ajuntament i per això es pot donar aquest disfunció i per molt que el pis 
estigui en un lloc on havia estat pis social, potser el pis a disposició que està a l’estació 
d’autobusos no és considerat com a tal perquè està cedit per un propietari amb un preu que 
fixa ell amb la cobertura que marca la borsa d’habitatge. 
 
Pel que fa al Decret 498/2011 sobre la nova ubicació de l’Escola Les Arrels, explica que ja ho 
va comentar a la Junta de Portaveus i que é el fruit de les converses constants amb el 
Departament d’Ensenyament per mirar de solventar el problema del futur d’aquest Centre 
Educatiu. És sabut per tothom que fa temps es va prendre la decisió de traslladar-lo a Cal 
Duch perquè hi havia l’expectativa que en un o dos anys es pogués construir en un nou 
edifici, no és una escola nova perquè ja existeix. Donat que els terrenys no reunien les 
condicions per ser considerat solar per tant, i per molt que s’hagués fet la cessió a la 
Generalitat, el tema estava estanca. Encara s’agreujà més amb la paralització de l’ARE 
inicialment projectada en aquella zona i també el fet que es dugés a terme l’estació 
d’autobusos a darrera de la via on s’hi plantejava un pas soterrat de tres, quatre metres per 
tal d’obtenir una major mobilitat i accessibilitat al Centre Educatiu.  
Donat que l’escola ja està al seu màxim topall, calia prendre una decisió en un moment molt 
complicat per al Departament d’Ensenyament que no està en el seu millor moment per a 
plantejar noves edificacions, i només prioritza aquelles que garanteixin l’escolaritat dels nois 
i noies que estiguin cursant estudis. S’ha parlat molt sobre aquest tema i si parlar de 
comunitat  educativa vol dir parlar amb la gent del centre, amb l’AMPA del centre, amb la 
Direcció i amb el Departament d’Ensenyament, assegura que això s’ha fet i aquesta decisió 
doncs asseguro és fruit d’aquest diàleg.  
El Decret es va dictar per deixar constància que es posava a disposició l’únic terreny de 
Mollerussa d’uns sis mil metres, superfície que segons tècnics d’Ensenyament és la 
necessària per a una escola d’una línea. Per tant, encaixa en la parcel·la el que s’hi vol fer i 
afirma que no veu la macro concentració de centres educatius perquè allà, com a molt, a 
l’altra punta de carrer hi ha l’escola bressol El Niu, però no hi ha res més. 
Sembla un bon lloc on poder donar sortida a aquesta escola, amb aquesta nova edificació, i 
Mollerussa no pot refusar aquesta proposta, ans al contrari, cal posar facilitats perquè es 
pugui construir.  Aquest projecte queda pendent de la seva inclusió en els pressupostos de 
la Generalitat que encara s’han d’aprovar. 
Després en la Junta de Portaveus del dia 13, recorda bé que ho va comentar i que el Sr. 
Martín li va preguntar també l’altre dia alguna cosa i també li va respondre, i ara ha 
preguntat avui i li respon avui però no és el que havia de ser ni el lloc on havia de ser.  
 
Pel que fa al tema de l’auditoria, avança que respondrà alhora al Sr. Gatnau i al Sr. Martín, 
dient que no és una arma electoral, sinó que era l’eina, la garantia i la voluntat política 
d’aquell consistori per intentar guanyar una confiança amb el sector financer que havia 
quedat absolutament perduda després del tsunami polític que va patir l’Ajuntament a finals 
de l’any 2010. Fou necessari per a poder renovar pòlisses i tenir una mica de credibilitat 
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davant el món financer i el fruit d’aquest treball que va fer l’empresa es va entregar i no es 
va difondre perquè no es va difondre un esborrany del que era el treball de camp de 
l’auditoria que és al que a vegades es refereix Sr. Martin quan parla de la pàgina 68-69. I 
recorda molt bé que en cap moment es va utilitzar ni es va fer cap interpretació a nivell de 
campanya electoral perquè entenien més que era un tema de proposta d’intencions. De 
tothom és sabut que els informes d’auditoria al final acaben sent això i l’auditor, que no ha 
estat influït per absolutament ningú, ha emès el seu informe resum. 
En tot cas afirma que no hi ha ni ocultisme, ni absolutament res en aquest sentit, i diu al Sr. 
Gatnau que està penjada a la pàgina web tal com ja se li havia dit que es faria en un altre 
Ple. El que no es publicarà en cap cas serà l’esborrany de tresoreria perquè no deixa de ser 
un document de treball sense conclusions definitives. 
 
El tema de l’assegurança està contestat en el document lliurat, però explica que hi posa 
clarament que és una assegurança que no entra dins la responsabilitat civil general perquè 
va encarat a professionals pel tema de direccions d’obra. Qui assumia la direcció d’obra en 
aquest cas era el Sr. Seuma i davant el fet que no es podia desglossar d’una pòlissa 
l’activitat privada de la pública i el temor del Sr. Martin d’estar pagant la pòlissa per la seva 
activitat privada, es va demanar informe del Col·legi d’Aparelladors i aquest acredita que 
durant tot l’últim any el Sr. Seuma no ha presentat res al col·legi. 
 
Pel que fa al tema d’IMAGA, respon al Sr. Martín que, lògicament, ja tenia coneixement que 
s’ha portat aquest tema davant la Fiscalia i com que s’ha optat per aquesta via haurà de ser 
ella qui digui si és en blanc, negre, groc o marró, i per tant no cal que se’n parli més en 
aquesta sala fins s’hagi resolt el tema i la justícia actuï. 
 
En relació al control de l’empadronament respon a la Sra. Sabater dient que no tothom pot 
saber quanta gent hi ha empadronada en un pis, pel que una cosa és el que es pot pensar o 
intuir i l’altra cosa és afirmar que se sap que molta gent està empadronada al mateix 
domicili, quan no se sap del cert. Totes les persones que es volen empadronar han 
d’emplenar uns formularis i aportar una sèrie de documentació, depenent si es viurà en un 
habitatge en qualitat de llogater o de propietari. Sempre que es tramita una alta 
l’Ajuntament ha de comunicar-ho a l’Ajuntament de procedència per a que es practiqui la 
corresponent baixa. També es fan revisions periòdiques que marca el cens, a partir de les 
quals es sap del cert la gent que hi ha en cada lloc en funció de cada habitatge. 
 
En resposta al tema de la planta de la biomassa, respon al Sr. Gatnau que ja en van parlar 
en la Junta de Portaveus quan es va explicar que al mes de desembre es van reunir amb la 
plataforma que hi estava en contra, se’ls va atendre i escoltar, es van intercanviar 
impressions, quedant constància de la seva posició però no van demanar res més que se’ls 
escoltés i de les accions que estan duent a terme.  
El dia 7 de gener hi va haver la caminada popular reivindicativa en contra de la implantació 
d’aquesta planta que va acabar a la plaça de l’Ajuntament, per tant es un fet evident que a 
la plaça de l’Ajuntament i Mollerussa formava part d’aquest itinerari. Fruit d’aquest ressò, el 
dia 13 a la Junta de Portaveus explica que va manifestar que no es va fer cap al·legació 
perquè, un cop informats pels tècnics municipals que no hi ha cap afecció a nivell urbanístic, 
de mobilitat ni d’infraestructures. Per altra banda, sí es va fer una al·legació a la proposta 
d’ampliació de Puleva que afectava per un tema de mobilitat que marxaven tots els camions 
pel carrer Comerç i pel carrer Prat de la Riba, i allà hi havia un possible problema de vivenda 
i de mobilitat i, per tant, es va actuar. 
Per tant, s’ha disposat de la informació necessària per poder saber si cal o no presentar 
alguna al·legació, en tant que municipi veí, però aquesta informació ningú l’ha consultat i és 
a la seva disposició. En tot cas, entén aquesta inquietud i aquest interès que comparteix. 
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Tal com ha dit en alguna ocasió, no hi ha oposició en aquest sentit ja que és d’absolut 
respecte a l’autonomia dels municipis del Palau d’Anglesola, del Poal i de qualsevol municipi 
de la Comarca, davant qualsevol iniciativa o moviment popular que pugui sorgir arran 
d’aquest tema, com també a qualsevol empresa que vulgui invertir en la Comarca. També 
mostra el seu màxim respecte davant aquelles administracions amb capacitats tècniques i 
professionals per poder emetre els informes competents en aquest tema, que al final 
s’ajunten tots en un procediment per a l’atorgament d’una llicència que presenta una 
indústria en un municipi. En funció d’aquells informes l’Ajuntament del Palau d’Anglesola 
serà qui haurà de decidir si atorga o no aquesta llicència. A partir d’aquí creu que el 
posicionament en aquest cas serà el d’instar lògicament a tots aquells organismes 
supramunicipals i en aquest cas concret a la Generalitat i a qui sigui, perquè els informes 
que s’emetin siguin absolutament rigorosos, seriosos i transparents, sense cap mena de 
dubte. 
Afegeix que no s’ha reunit amb Nufri per a que expliqui, sí que s’ha obtingut informació que 
és la seva disposició aquí a l’Ajuntament.   
 
Quant a la petició de tramesa dels Decrets d’Alcaldia cada 15 dies, respon dient que 
s’intentarà i s’instarà a Secretaria que en la mesura que en vagi tenint els vagi enviant. 
Proposa que més que temporalitzar, seria millor fixar un nombre mínim a partir del qual es 
fes aquesta tramesa periòdica de dir, i així encara seria més fàcil. 
 
En relació al prec del Sr. Simeon, que ja va formular en la Junta de Portaveus, relatiu al mal 
estat dels pocs camins rurals, respon dient que té raó i que se’n farà una revisió i es mirarà 
d’incorporar-los en alguna millor que tingui prevista el Consell. 
 
Tot seguit el Sr. Martín demana la paraula per fer un comentari. El Sr. Alcalde adverteix que 
en aquest punt del Ple es formulen precs i preguntes i l’Alcaldia respon, pel que altres 
intervencions no procedeixen, bàsicament per una qüestió d’ordre, ja que si tots cinc Grups 
Municipals fessin el mateix, les sessions es farien molt feixugues i difícils. 
 
Tot i aquest aclariment dóna la paraula al Sr. Martín, que comenta que quan a l’abril passat 
es va contractar la pòlissa d’assegurança que cobreix a un tècnic de l’Ajuntament la seva 
activitat pública a l’Ajuntament i la seva activitat privada. e 
Explica que ell en aquell moment es va negar a continuar mantenint el que considera que és 
un privilegi i es pretenia que retornés la part proporcional de la seva activitat privada. Ara, 
davant la documentació facilitada, consta que el Col·legi d’Aparelladors certifica que no hi ha 
hagut activitat. Davant aquesta afirmació considera que no hi ha res a dir però aquest no és 
el plantejament que s’havia fet inicialment, ja que no es volia dir res fins que ell se’n va 
assabentar.  
 
El Sr. Gatnau també demana la paraula per matisar que, en relació amb el tema de la 
biomassa en cap moment es pretenia que es presentessin al·legacions, només es volia saber 
si s’estava fent un seguiment del tema en aquella part que pogués afectar a Mollerussa i 
amb la informació de què l’Equip de Govern pogués disposar, caldria informar a la resta 
d’equips sobre si calia fer algun tipus d’accions. Simplement era aquest l’interès de la 
intervenció. 
 
 
I sense altre assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i cinquanta-nou minuts, per 
Ordre del Sr. Alcalde es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà 
signada pel Sr. President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe. 
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