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ACTA 2012/08 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-set de setembrede 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. 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) 
Sra.  Teresa Ginestà Riera    (Grup Socialista) 
Sr.  Miquel Martin  i Martin    (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra. M. del Carmen Sabater Brunet  (Grup Plataforma per Catalunya) 
 
Excusen l’assistència, els regidors, Sr.  Jordi Pérez i Ruiz(Grup CiU) i Sr. Josep Antoni Ajates 
Atero (Grup Socialidsta) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, i 
prèviament al debat i votació dels assumptes que configuren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
manifesta que, a l’empara del que es disposa en els article 91.4 i 97.2 i 3 del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es sotmetrà a la consideració plenària la inclusió en 
l’ordre del dia, per raons d’urgència, la següent PROPOSTA D’ACORD:   
 
• PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL SR. MIQUEL 

MARTÍN MARTIN, AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA. 

 
Atès el que al respecte s’estableix en els articles 103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51 
del RDLEG. 781/86, i 83 del ROF, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres 
presents, i amb el quòrum de la majoria absoluta prevista a l’article 103.3 del TRLMRLC, 
citat anteriorment, i 47.2 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, acorda la 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA i, acorda la modificació de l’ordre del dia de la present sessió 
ordinària amb la inclusió de l’assumpte indicat en els antecedents, el qual es debatrà i 
votarà, en el seu cas, com a darrer punt de l’Ordre del Dia (13), per tal que el Sr. Martín 
pugui romandre i participar de tots els punts de la sessió. 
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Seguidament, per Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2012 (07/2012). 
 
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 
07/2012 celebrada el dia 26 de juliol de 2012.  
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents sense introduir-hi cap esmena. 
 
02.- INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde enceta el punt fent el comentari que aquest apartat de l’ordre del dia 
anomenat informe d’Alcaldia ja es va introduir en l’anterior ple ordinari la intenció del qual 
és informar de tot el que ha passat entre una sessió i l’altra que pugui ser d’interès. No es 
tracta només de cenyir-se en allò que marca l’estricte ordre del dia, -comenta, sinó 
d’informar sobre tot allò que es deriva també a les juntes de govern i a altres òrgans de 
l’Ajuntament que també formen part del dia a dia del nostre consistori. 
 
En primer lloc aprofita per fer una lectura ràpida de l’estat d’execució del pressupost, 
ingressos i despeses i donar-ne informació tant de l’Ajuntament com del Patronat de Fires, i 
que es va donar a l’última junta de portaveus. 
Comença per l’Ajuntament, l’apartat de despeses es va començar amb un pressupost 
d’11.788.000€, es va modificar a 14.230.000€ i ara a  data d’avui hi ha una despesa 
compromesa de 9.776.000€, que suposa un 68,67% d’execució de pressupost a nivell de 
despesa corrent. 
Explica que una cosa és el percentatge de despesa i l’altra els pagaments realitzats 
d’aquesta despesa. Diu que estem a un 68% d’execució despesa corrent i dins d’aquest 
68%, el 89,92% està pagat. Estan pagats 8.788.000€ a finals de setembre,  resta encara 
octubre, novembre i desembre. L’estat d’execució a nivell de despeses ens permet dir que a 
data d’avui portem un bon percentatge tant d’execució a la baixa com de pagament a l’alça. 
A nivell d’ingressos, es va començar l’exercici amb 12.960.000€, i després de diferents 
modificacions el pressupost definitiu és al voltant dels 16.178.000€. A data d’avui el grau 
d’execució de drets reconeguts és del 93,5 % del pressupost i el grau de recaptació és del 
77%.  
Respecta a la tresoreria, actualment és d’1.111.000€. 
Pel que fa al Patronat de Fires,es va començar amb 600.000€ de despesa, hi ha hagut una 
petita modificació d’11.000€.S’ha executat el 73% de la despesa i n’hem pagat d’aquest 
73%, el 80%.  
Pel que fa als ingressos, es va començar amb un pressupost equilibrat, es va fer una 
modificació i s’han posat al cobrament més ingressos dels que hi havia en el pressupost 
previst, dels quals se n’ha recaptat el 78%. Pel que fa a tresoreria es va començar amb 
26.000€ i ara, s’està a 14.000€. 
El Sr. Alcalde informa a tots els presents de les activitats que s’han fet a l’estiu. En 
referència al tallers d’estiu,  per a nens de set a dotze anys, comenta que hi ha hagut 546 
inscripcions. Pel que fa a les despeses diu que l’any 2011 van tenir un cost de 20.242€ i que 
aquest any, fruit d’una fórmula que van fer amb una empresa, el cost ha estat de 1.830€. 
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Quan a les activitats d’estiu que han estat novetat, com ara l’obertura de l’escola bressol 
durant el mes d’agost, hi ha hagut una vintena de participants; l’Espai Jove, que són cursets 
més específics, 41 participants. 
Un altra cosa a comentar és en referència a les piscines. La temporada d’estiu va començar 
el dia 24 de setembre, hi ha hagut una reducció d’usos del 8,5%, a causa d’un augment en 
les tarifes. De 70.000 usuaris de l’any anterior, s’ha passat a 64.216. 
Comenta, també, que el curs escolar ha començat amb 2.700 alumnes entre primària i 
secundària. A primària, n’hi ha inscrits 1556 repartits en 666 al Carme, 396 al Pompeu 
Fabra, 342 al Mestre Ignasi Peraire i 152 a Les Arrels. A secundària, 1142, dels quals 448 a 
la Serra, 356 a Terres de Ponent i 338 a La Salle. Concreta que el curs escolar ha començat 
amb tota normalitat. 
També durant aquest període de dos mesos s’ha celebrat la Diada Nacional de Catalunya, el 
dia 11 de setembre, en el qual hi van poder participar una cinquantena d’entitats en l’ofrena 
floral i unes 200 persones al dinar. Aquest any, pel tema de la manifestació, el dinar no va 
ser multitudinari com d’altres vegades però tot i això, va anar força bé. Explica que com 
cada any les entitats que hi van participar van ser la dels 50 Anys, l’Associació Xafatolls que 
van fer dues intervencions i la participació de l’orfeó. La glosadora, fou Sor Lucia Caram. 
Comenta que, pel que fa a Medi Ambient, s’ha començat la campanya de repartiment 
d’embuts d’oli per recollir l’oli vegetal usat. També s’han reenviat a més de 100 propietaris 
les cartes recomanant la neteja dels solars com en anys anteriors. 
Pel que fa referència a Benestar Social, el Servei de Mediació ha atès un centenar de casos 
durant l’any, la majoria per temes de sorolls, impagaments i per assumptes relacionats amb 
la comunitats de veïns. 
Explica que la graella d’activitats al casal d’avis ja ha començat i també s’ha recuperat una 
mica la programació estable del Teatre de l’Amistat. S’ha optat perquè les companyies 
puguin venir a canvi de la taquilla, de tal manera que el cost només sigui logístic i de 
personal. Es tracta d’aconseguir que  resulti atractiu actuar a Mollerussa. 
Un altra novetat que s’ha fet a quest estiu és tancar la biblioteca a l’estiu per tornar a obrir 
el 16 d’agost. També va celebrar-se el segon torneig Joan Miró que organitza el Club Futbol 
Joventut i hem celebrat el Novè Campus Bàsquet d’Estiu i Campus d’ Hoquei. Totes aquestes 
activitat han funcionat molt bé. 
Pel que fa a la ciutat, s’ha celebrat el cinquè Mercat de Rebaixes, amb seixanta comerços 
participants. Una altra activitat ha estat la presentació d’un portal web de venda per 
Internet de les botigues de Mollerussa Comercial. 
Pel que fa a la Fira, s’ha celebrat la dissetena Fira Expo clàssic amb moltes novetats, entre 
les quals destaca la ITV per tot tipus de vehicles i el Concurs de Pintura Ràpida, amb 
quaranta-vuit participants.Com a novetat es va canviar l’àmbit temàtic. Aquesta vegada va 
ser al Parc Municipal i les piscines. 
 
Finalment manifesta  que s’han convocat dues juntes de portaveus, una al 13 de setembre i 
l’altra el dia 21 i avui el Ple Municipal i que les altres informacions s’ha anat comentant a la 
Junta de Portaveus; bàsicament es tractava de donar compte dels pressupostos, explicar 
una mica l’activitat civil, cultural, social; explicar què ha passat durant aquests dos mesos 
d’estiu per constatar tot allò que s’està fent i el que no es fa.  
 
03.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2011. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa General,en la sessió celebrada el dia 24 de 
setembre de 2012, amb el contingut següent:  
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“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 es van sotmetre a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 31 de 
maig de 2012. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 79 de 7 de juny de 2012, pel període reglamentari, no se’n varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Vist l’informe de l’Interventor; resultant que s’han complert totes les tramitacions legals que 
es determinen els articles del 208 al 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de 
Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Compte General de l’Ajuntament de Mollerussa:   
 
A) Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2011, de la 
pròpia Corporació, integrats pels següents estats bàsics: 
 
1.Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu  de 38.239.497,48 €, un passiu de 

38.239.497,48 € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 857.806,01 €. 
 
- Compte del resultat econòmic-patrimonial: en tancar l’exercici dóna un desestalvi de 

857.806,01 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 

2.820.767,37 €, unes obligacions pendents de pagament  de 3.640.997,74 €, uns 
romanents totals de 249.927,05 € i un resultat pressupostari ajustat de 1.187.324,96 €. 

 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 

pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
2.594.793,39 € i unes obligacions pendents de pagar de 2.119.595,85 €. 

 
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 452.376,34 €. 
 
2.- Annex als estats i comptes anuals: 
 
- Balanç  de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 

94.345.738,28 € i un total en l’haver de 94.345.738,28 €. 
 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits 

pressupostaris per un import total de 2.228.783,02 €. 
 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per 

a despeses generals de -2.997.674,92 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses 
de 0,00 €. 

 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna 

un saldo pendent de pagament de 2.959.325,46 €. 
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- Obligacions reconegudes pendents d’aplicació per import total de 138.438,00 €. 
 
B) Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels 
estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Estat de despeses i d’ingressos pressupost 2011 dóna un total d’ingressos inicials de 

17.388.296,66 € i un total de despeses inicials de 12.218.296,66 €. 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment 

aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 2.131.177,72 € de 
despeses i 981.406,57 d’ingressos. 

 
- Relació de rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: 

en tancar l’exercici dóna un total de baixes de drets de 2.593.188,83 € i un total de 
baixes d’obligacions de 12.691,57 €. 

 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa final de cada exercici i conciliació de xifres en cas 

de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l'exercici donen una existència 
final de 452.376,34 €. 

 
Segon.- COMPTE GENERAL DEL PATRONAT DE FIRES DE MOLLERUSSA (Organisme 
autònom administratiu) 
 
A) Aprovar definitivament els estats i comptes anuals  corresponents a l’exercici 2011, de la 
pròpia Corporació, integrats pels següents estats bàsics: 
 
1.- Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu  de 803.225,14 €, un passiu de 

803.225,14 € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 10.736,93 €. 
 
- Compte del resultat econòmic-patrimonial: en tancar l’exercici dóna una pèrdua de 

10.736,93 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 

62.640,83 €, unes obligacions pendents de pagament  de 178.362,54 €, uns romanents 
totals de 14.681,38 € i un resultat pressupostari ajustat de 1.915,74 €. 

 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 

pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
177.348,14 € i unes obligacions pendents de pagar de 112.866,71 €. 

 
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 26.477,79 €. 
 
2.- Annex als estats i comptes anuals: 
 
- Balanç  de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 

3.201.786,58 € i un total en l’haver de 3.201.786,58 €. 
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- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per un import total de 0,00 €. 

 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per 

a despeses generals de -387.597,54 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 
0,00 €. 

 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna 

un saldo pendent de pagament de 287.998,20 €. 
 
- Obligacions reconegudes pendents d’aplicació per import total de 10.442,26 €. 
 
- NO existeixen obligacions reconegudes pendents d’aplicació. 
 
B) Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels 
estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Estat de despeses i d’ingressos del pressupost del 2011 dóna un total d’ingressos inicial 

de 647.360,00 € i un total de despeses inicial de 647.360,00 €. 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment 

aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 0,00 €. 
 
- Relació de rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: 

en tancar l’exercici dóna un total de baixes de drets de 4.170,47 i un total de baixes 
d’obligacions de 2,00 €. 

 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa final de cada exercici i conciliació de xifres en cas 

de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l'exercici donen una existència 
final de 26.477,79 €. 

 
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació i del seu organisme autònom 
Patronat de Fires de Mollerussa, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2011, a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la seva 
part expositiva.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que en aquest punt s’abstindrà. 
Els motius de l’abstenció són:per una part la no participació en l’elaboració d’aquests 
pressupostos i per l’altra el perjudici que causa als proveïdors no haver aprovat el crèdit al 
seu moment. També, diu, que es reflecteix la pèrdua del ritme d’activitats de l’Ajuntament i 
les polítiques que es duen a terme en el municipi, com ara Som Cinema, Humoris Causa i la 
reducció pràcticament del 50% de les fires. Recorda que al seu moment l’equip de govern 
actual va criticar el calendari firal que va proposar el PSC. 
També observa un resultat de pèrdua en l’exercici de 857.000€ i que no cal fer trampes al 
solitari, ja que hi ha una bestreta per part de Sorea de 800.000€ i una alienació de 
patrimoni de 450.000€,i la suma de tot això sumat donaria un resultat final bastant 
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decebedor. Només s’han tret uns diners d’un lloc i s’han posat en un altre. A grans trets, la 
nostra intenció o el resultat o l’anàlisi que fem nosaltres d’aquests números són aquests.   
 
El Sr. Alcalde agraeix al Sr. Gatnau, la seva intervenció. Explica que si el compte general 
reflecteix reducció de fires, reducció d’activitats com el Som Cinema és senyal que 
reflecteixen la realitat de l’Ajuntament i per tant, amb la situació comptable que hi havia no 
es podia continuar mantenint la realització d’algunes activitats, com tampoc no es podien 
mantenir aqueles que encara se’n devia l’any anterior. I tot això és del coneixement del grup 
del PCS. La reducció de fires ja es va fer quan vostè era Director de Fires a l’any 2010. Es va 
decidir prioritzar en aquelles fires que són ADN Mollerussa en contra de les que no 
reportaven res, en aquelles que realment ens aporten valor, projecció i que funcionen 
econòmicament bé,les que no han representat pèrdues de balanç. El fet de renunciar a 
algunes perquè surtin bé les altres pot ser positiu. Reduir no té perquè ser negatiu, al 
contrari si la reducció aporta sanejament. 
El Sr. Alcalde afegeix que no fan trampes al solitari, que sempre van dir que buscarien 
fórmules per tenir el màxim de finançament, un va ser la re negociació amb Sorea que ha 
representat 200.000€ aquest any enfront del 800.000€ de l’any anterior. És a dir, 
representa 1.000.000€. Aquesta va ser una bona operació pel municipi, la prova és que 
ningú no va votar en contra. Recalca que no es fan trampes, es busquen fórmules com 
vendre patrimoni, però no s’ha fet res més que executar el que van dir que es faria en el seu 
moment. Per tant, entenem que si el Compte General radiografia que es compleix allò que 
es vol fer,s’accepta la intervenció; perquè realment reflecteix allò que l’equip de govern ha 
dit. Que sigui qüestionable o no és una altra cosa. L’alcalde fa esment a una altra qüestió 
que és l’operador privat que hi ha al darrera de les fires i activitats. Gràcies a l’aportació de 
la gent de Mollerussa i les entitats, s’han fet programacions de moltíssima qualitat i a cost 
zero per l’Ajuntament. S’han pogut mantenir activitats molt potents des del punt de vista 
cultural encara que l’Ajuntament no hi hagi pogut fer cap aportació econòmica. Només cal 
veure les dades d’ocupació de l’Amistat o del Centre Cultural, la gent que ha vingut a 
presentar llibres a Mollerussa o a fer xerrades i conferències.  
L’alcalde mostra la seva satisfacció en veure que en un moment complicat es continuïn fent 
activitats i dóna gràcies per la seva intervenció. 
 
El Sr. Gatnau respon dient que no sap si s’ha entès el motiu de la seva intervenció. Que allò 
que volien expressar no és res més que posar de manifest la reducció de  moltes activitats al 
municipi i que són sabedors de la situació financera de l’Ajuntament. Però el que vol dir és 
que hi ha un decreixement, una pèrdua de 850.000€, on hi ha inclosos els 800.000e de 
Sorea i una alienació de patrimoni de 450.000€ que el que fan és hipotecar el futur. Volem 
dir que estem parlant de 2.000.000e o 3.000.000€ de pèrdues que tot i reduint encara 
tenim un resultat econòmic dolent. 
 
El Sr. Alcalde respon que potser no s’ha explicat bé, però que reduir la despesa quan el 
saldo és molt negatiu vol dir que encara pot sortir negatiu. La pregunta pot ser a l’inrevés, si 
no s’hagués reduït el saldo seria molt més negatiu. El Sr. Alcalde comenta al Sr. Gatnau que 
no entén què li vol dir. Explica de nou el Sr. Alcalde que s’ha seguit la fórmula de reduir 
despesa en lloc de sol·licitar crèdits per no endeutar més l’Ajuntament. Si no s’hagués reduït 
la despesa corrent de 6.200.000€ a 4.400.000€ en un any, per tant de 2.500.000€, aquests 
números que ara considera dolents, encara ho serien més. El descens de les activitats és a 
causa de l’aprovació d’un Pla de Sanejament el 7 de juliol de 2011 en què es marca una línia 
a seguir. No espot gastar més del que no es pot pagar. I aquesta és la premissa que hem 
d’aplicar, encara que pugui semblar simple, però no és res més que aplicar el sentit comú. 
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Afegeix que si s’hagués comptat amb els 800.000€de Sorea el saldo també hagués estat 
diferent. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per dotze votsa favor dels Srs./Sres. Regidors Marc 
Solsona Aixalà, Josep Simó Ribera, Josep Àngel Lavín Llano, Teresa Grañó Costa, Jaume 
Segura Gili, Immaculada Casanella Miró, Rosalia Carnicé Farré, Carlos Fernández Millán, 
Miquel Martín Martin, Joan Simeón Morera iM. del Carmen Sabater Bruneti tres 
abstencionsdels Sr./Sres. Regidor/es, Pere Gatnau Roca, Concepció Garnica Rovira i Teresa 
Ginestà Riera. 
 
04.- DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE 
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. SEGON TRIMESTRE DE 2012. 
 
Per part de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a 
l’import de les obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 
216 del DLEG 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector 
públic, corresponent al segon trimestre de 2012, en els termes següents: 
 
“En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, a data 31 de juliol de 2012, l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG 3/2011, de 14 
de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP) és: 
 

• Ajuntament de Mollerussa:  983.889,97€, que corresponen a 889 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:  156.550,38€, que corresponen a 132 factures. 

 
Es fa constar que amb data 02-08-12 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció a la 
Direcció General de Política Financera Assegurances. D’aquest mateix informe s’ha fet 
tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda de la informació corresponent a l’Ajuntament i la 
corresponent al Patronat de Fires.”  
 
D’aquesta situació se’n ha informat a la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 24 de setembre de 2012.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat.  
 
05.- COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS A PERCEBRE EN SITUACIONS 
D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa General,en la sessió celebrada el dia 24 de 
setembre de 2012, amb el contingut següent:  
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“En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula la prestació 
econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 
 
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives 
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs 
en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions 
d'incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del 
que disposa la Disposicions transitòries 15a de la mateixa norma. 
 
Vist l’informe de l’Interventor 019/2012 de data 28 d’agost, en relació a la legislació 
aplicable i la tramitació a seguir per tal que l’Ajuntament complementi les prestacions a 
percebre tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com el 
personal laboral en situacions d’incapacitat temporal. 
 
Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer front a 
aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat temporal, 
en els termes i amb les limitacions establerts. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el 
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al servei de l’Ajuntament de 
Mollerussa, en els termes del que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat: 
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un complement 
retributiu del 50% de les retribucions percebudes en el mes anterior al de la incapacitat els 
3 primers dies; un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa 
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA) sense que en cap cas superi el 75% de les 
retribucions percebudes el mes anterior al de la incapacitat, del 4rt al 20è; i un altre del 
25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada 
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 fins el 90è, es a dir, es reconeix el 100% de les retribucions 
bàsiques, de la prestació per fill a càrrec, en el seu cas, i de les retribucions 
complementàries. 
 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un 
complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa 
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa. 
 
c) Quan de forma excepcional i degudament justificats es donin supòsits, com ara 
l’hospitalització i intervenció quirúrgica, un complement retributiu fins arribar al 100% de les 
retribucions que es venien gaudint en cada moment. 
 
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que, a l’entrada en vigor del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la 
situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a 
aquesta data. 
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Segon.  Suspendre i deixar sense efectes, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, els Acords i Convenis vigents que contradiguin allò que es  disposa 
en l’article 9. 
 
Tercer. Que es notifiqui aquesta resolució als òrgan de representació dels treballadors de 
l’Ajuntament.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06.- DECLARACIÓ NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 
DERIVATS DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 
2012. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa General,en la sessió celebrada el dia 24 de 
setembre de 2012, amb el contingut següent:  
 
“L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix al seu apartat primer “L’any 2012 
el personal del sector públic definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que 
correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la 
paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents del mes esmentat”. 
 
La Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, a l’article 22. U, inclou 
dins del seu àmbit d’aplicació a les Corporacions Locals i Organismes dependents. 
 
Vist l’informe de l’Interventor 021/2012 de data 12 de setembre, en relació a la legislació 
aplicable i la tramitació a seguir per tal de declarar no disponibles els crèdits pressupostaris 
derivats de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, es proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar NO DISPONIBLES els crèdits pressupostaris en la quanties derivades de la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, en els termes del que 
estableix el Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de Foment de la competitivitat. 
 
Segon. Que, en els termes que estableix l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, ”Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària 
i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents 
d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la 
cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast 
que determinin les lleis de pressupostos corresponents”. 
 
Tercer. Que es notifiqui aquesta resolució a la Intervenció als efectes oportuns.” 
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Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
07.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 10/2012. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa General,en la sessió celebrada el dia 24 de 
setembre de 2012, 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 i 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. 10/2012, per una quantia total de 
160.031,76 amb el següent resum: 
 
DESPESES 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  57.694,45 
 
PARTIDA   CONCEPTE                      ___        IMPORT  
11.337.2210000   ENERGIA ELÈCTRICA 1.550,00 
12.342.6320004   ARRANJAMENT COBERTA CAMP DE FUTBOL 23.876,48 
14.430.6320006   ARRANJAMENT COBERTA PAVELLÓ FIRAL 32.267,97 
 
TOTAL                       57.694.45 
  
SUPLEMENT DE CRÈDITS:  102.337,31 
 
PARTIDA   CONCEPTE                      ___        IMPORT  
03.130.2140000   REPARC.I MANTEN.VEHICLES TRANSPORT 319,72 
05.320.2120000   CONSERVACIÓ EDIFICIS 2.388,32 
07.155.2100002   CONSERVACIÓ CAMINS I CARRETERES 4.401,40 
07.165.2130001   MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 75.822,33 
09.161.2100003   SERVEIS REALITZATS PER ALTRES-CLAVEGUERAM 3.600,00 
09.161.2210102   SERVEIS D’AIGUA - GESTIÓ 1.018,95 
11.330.2120000   CONSERVACIÓ EDIFICIS 3.053,14 
12.342.2120000   CONSERVACIÓ EDIFICIS 10.733,45 
13.920.2200000   ORDINARI NO INVENTARIABLE 1.000,00 
  
TOTAL 102.337,31 
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TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES  160.031,76 
 

FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS   160.031,76 
 
PARTIDA   CONCEPTE                      ___        IMPORT  
01.912.2260100   ATENCIONS PROTOCOL.I REPRESENT.            6.000,00 
02.920.2200000   ORDINARI NO INVENTARIABLE 18.000,00 
03.130.1600000   SEGURETAT SOCIAL 40.310,72 
05.320.2120000   CONSERVACIÓ EDIFICIS 20.000,00 
11.330.2120000   CONSERVACIÓ EDIFICIS 3.000,00 
12.341.2279900   SERVEIS REALITZATS PER ALTRES 3.000,00 
12.342.2120000   CONSERVACIÓ EDIFICIS 12.000,00 
13.011.3100001   PLA AJUST RD-L 4/2012 25.000,00 
14.430.2120000   CONSERVACIÓ EDIFICIS 2.000,00 
14.430.6230000   AMPLIACIÓ POTÈNCIA PAVELLONS FIRALS 30.721,04 
  
TOTAL 160.031,76 
  
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT   160.031,76 
 
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: 
 
El Sr. Alcalde exposa, resumint el contingut, que es tracta de fer front bàsicament a les 
despeses derivades de la pedregada i donar de baixa l’ampliació de potència als pavellons 
firals. La resta fa referència a un nou càlcul dels interessos del pla d’ajust, que han baixat a 
causa de l’ Euríbor; de temes de Seguretat Social, que hi ha menys cost comportat per la 
baixa de treballadors i altres qüestiones que també han comportat una minoració de la 
despesa. Vol deixar constància també que en l’últim informe d’alcaldia, quan va parlar de la 
pedregada, no va esmentar que hi havia empreses que van col·laborar amb l’ajuntament 
fent serveis com ara HIDROCAR de forma gratuïta. Aquesta és una qüestió que s’ha de fer 
constar al Ple per donar-hi la deguda rellevància. 
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que el vot del partit del PSC serà 
favorable perquè entenen que la modificació de les partides és coherent i correcta. Però 
manifesta que volen expressar un tema que no els va agradar gaire i que fa referència a un 
article aparegut a la premsa on l’alcalde manifestava que en l’anterior pedregada, l’any 
2008, la companyia asseguradora va indemnitzar 32.000€ en concepte de teulada de la 
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màquina 3 i 23.000€ per a la marquesina del camp de futbol. El Sr. Gatnau apunta que quan 
el PSC va ser al Govern les pòlisses d’assegurances que es van trobar venien de l’equip 
anterior del qual en formava part l’alcalde actual. Que al cap de pocs mesos d’entrar al 
govern hi va haver una forta pedregada i que les pòlisses que hi havia en aquell moment 
ratllaven el ridícul, amb uns capitals infravalorats, amb unes regles d’equitat importants, 
amb béns propietat de l’Ajuntament sense assegurar... El Sr. Gatnau diu que no havia vist 
mai unes pòlisses d’assegurances tan descuidades i que van tenir sort que la companyia 
d’assegurances i el seu personal, amb el seu bon fer, van lluitar perquè no se’n sortís 
perjudicat d’aquest sinistre, perquè si haguessin aplicat el que tocava no s’hagués cobrat ni 
el 40% que corresponia. És per aquest motiu que consideren que fer pública aquesta notícia 
per mitjà de la premsa és un fet de deslleialtat i a la vegada roí. Indica que malgrat el Sr. 
Alcalde no vol parlar mai del passat, del dels altres sí que en parla. Per això demana que 
abans de filtrar aquest tipus de declaracions a la premsa les valori.  
 
Respon el Sr. Alcalde que el titular de premsa podria ser: “L’alcalde diu que l’asseguradora 
va pagar una reparació que no es va fer”. I continua dient que de vegades quan es donen 
xifres i dades es pot crear confusió. No sap si fa quatre anys les reparacions haguessin 
costat 32.000 o 23.000. Però sí que sap el que ha costat ara. S’ha fet una modificació de 
crèdit per unes reparacions referents a la pedregada. Afirma que creia que l’assegurança 
cobria tant canviar el parquet com canviar la coberta del camp de futbol i la de la màquina 3 
perquè estava assegurat, però es van trobar que l’assegurança no ho va poder cobrir ja que 
constava que les cobertes eren de xapa, només vol deixar constància d’això i no qüestiona 
res més. S’ha aconseguit poder reparar infraestructures malmeses (la uralita no es pot 
reparar)i ens hem trobat que la coberta del camp de futbol s’ha de precintar i per això hem 
hagut de buscar recursos per arranjar-la; el mateix cas amb la màquina 3. Per això s’han fet 
baixes de crèdit i intentar, malgrat tal i com anem, finançar una operació, que potser no 
hagués calgut fer si l’hagués cobert l’assegurança. 
Apunta el Sr. Alcalde que no sap amb què es va trobar l’equip anterior, però ara ha de 
gestionar el que s’han trobat ells i reitera que no qüestiona res més. La bona notícia és que 
s’ha pogut arranjar el Camp de Futbol i el Pavelló i la Màquina 3. Manifesta que no va vendre 
la modificació basant-se amb el tema de les assegurances, només va explicar, com explica 
sempre que hi ha un ple, els punts de l’ordre del dia als mitjans de comunicació i 
l’enfocament que hi van donar no va ser aquest, encara que algú s’ho podia agafar per aquí. 
Comenta que només pot controlar el que diu, no el que surt publicat. Entén que s’hagin 
sentit ofesos i ho lamenta. L’equip de govern va intentar solucionar-ho per mitjà de 
l’asseguradora però no va poder ser, i es va mirar de trobar solucions per minimitzar el 
màxim possible aquest impàs. També explica que s’han pagat assegurances pel valor de 
43.000€ i actualment es paga pel mateix 18.173€ a base de negociar i buscar ofertes. 
Afegeix que el 2008 es pagaven per les assegurances 45.000E; el 2009, 43.000€; el 2010, 
42.000 i ara 18.000. La pedregada ha obligat a revisar-ho tot, s’ha pogut comprovar que hi 
ha equipaments, com ara el pavelló firal nou, on hi ha molta maquinària i l’assegurança és 
mínima. Només cobreix entre 10 o 20 mil euros, quan només la maquinària ja puja més de 
100 mil euros pel cap baix. Això ha comportat que s’ha hagut de re negociar de nou i posar 
les assegurances al dia en aquelles instal·lacions que es van arranjar en el seu moment però 
on l’assegurança no estava actualitzada. Ja que es paga una assegurança ha de servir per 
l’objectiu final que és cobrir els danys que hi pugui haver. 
 
El Sr. Gatnau respon que, un cop llegida la notícia, són unes acusacions directes a l’antic 
Equip de Govern i no com diu el Sr. Alcalde sense cap intencionalitat. També li respon que 
sobre l’assegurança del pavelló firal, que estava pendent de pagament, va ser com a 
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conseqüència de la no aprovació del crèdit previst en el seu moment i en això no vol fer-se 
pesat, afirma. Quan a la reducció aconseguida de 40.000e a 18.000€ no és cap mèrit ja que 
tothom sap que en aquests moments les assegurances estan en aquesta dinàmica. I no cal 
fer grans passos perquè les companyies els ofereixen directament. El que pretén la seva 
intervenció és matisar que ells van tenir una lleialtat en no fer pública la situació en la qual 
es va trobar l’anterior equip i li demana al Sr. Alcalde que d’ara endavant també tingui una 
lleialtat amb ells de no fer públiques aquests tipus de situacions. 
 
Respon el Sr. Alcalde recordant que si hagués volgut fer-los quedat en evidència hagués 
estat més fàcil, només qüestionant què es va fer amb els 247.000€ que es van cobrar de la 
pedregada. Aquesta hagués estat la polèmica. Ara només explica els punts de l’ordre del dia 
del Ple i en arribar al setè hi ha una modificació del pressupost de 160.000€, que correspon 
a la reparació de la coberta del camp de futbol. Després vénen altres preguntes referents a 
l’assegurança i es contesten. Això no vol dir que sigui un agressió directa a l’anterior equip 
de govern. Si s’hagués volgut anar de mala fe, s’haguessin dit les coses d’una altra manera. 
Cada persona pot haver fet una lectura diferent de la notícia de premsa, tal i com 
s’expressava s’hagués pogut interpretar fins i tot que l’Ajuntament s’havia gastat 160.000€ 
pels danys de la pedregada, quan no és així. S’ha hagut de fer un Decret de 80.000€ per 
temes urgents com ara arranjament de semàfors, llums i després l’Ajuntament s’ha trobat 
amb el tràmit del peritatge d’on han esdevingut aquestes dificultats. S’han pogut finançar 
amb el cobrament de les pòlisses i incorporant aquesta modificació de 160.000€, a part han 
cobrat l’assegurança i encara hi ha pendents arranjaments del cementiri on han resultat 
malmeses moltes teules. A partir d’aquí s’ha enviat la documentació a la Delegació del 
Govern, a la Subdelegació, a la Generalitat per intentar que ens concedissin subvencions. No 
es podia finançar aquesta modificació amb possibles subvencions, ho hem fet amb baixes de 
partides. Afegeix l’alcalde que aquest any les cobertes han costat 56.000€. Però que dir això 
no vol dir mala fe, reitera. De tota manera les coses s’han interpretat diferent, i afirma que 
ell no pot qüestionar la feina de ningú i si la premsa dóna una notícia en què diu que 
l’asseguradora ha pagat una reparació que no es va fer, no pot pas dir que el titular sigui 
fals, ja que les proves hi són, les pòlisses estan a la vista de qui ho vulgui saber. Ara les 
cobertes són de xapa i la pòlissa està en correspondència amb la cobertura. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
08.- DONAR COMPTE DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI. ARTICLE 29 LLEI 
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA. PRESSUPOST AJUNTAMENT. 
 
El Sr. Alcalde informa que en la tramesa de les propostes d’acord i altra documentació que 
configuraven l’ordre del dia de la Comissió Informativa General celebrada el dia 24.09.2012 i 
que integren l’Ordre del Dia dels assumptes a debatre en el Ple Ordinari d’avui, 27 de 
setembre,  s’ha detectat una errada material. En el punt relatiu a DONAR COMPTE DEL 
MARC PRESSUPOSTARIA MIG TERMINI. ARTICLE 29 LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA. PRESSUPOST 
AJUNTAMENT, el document que es va lliurar via telemàtica fou el Decret d’Alcaldia 
352/2012, de 21 de setembre, quan havia de ser el Decret d’Alcaldia 347/2012, de 19 de 
setembre. L’errada, totalment involuntària fou a causa del fet que, per a la mateixa qüestió, 
es van demanar dos números de Decret amb idèntic contingut. Per tant, el Decret vàlid és el 
347/2012, extrem que els Srs./Sres. Regidors  poden constatar de la lectura de la Relació de 
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Decrets que s’ha tramés per a aquest Ple. Aquesta errada fou advertida el dimarts dia 26, al 
confeccionar la tramesa de l’Ordre del Dia del Ple; no obstant això, es corregirà d’ofici a 
l’acta de la Comissió del dia 25. 
 
En conseqüència, i als efectes d’instrumentar els principis de transparència que la normativa 
vigent requereix a totes les Administracions Públiques, es dóna compte al Ple de les línies 
fonamentals que contindran els Pressupostos i el Marc Pressupostari a mitjà termini (3 
anys), expressats en el Decret de l’Alcaldia 347/2012, de 19 de setembre. La resolució 
esmentada és del tenor següent: 
 
DECRET D’ALCALDIA Núm. 347/2012. 
Assumpte: Marc pressupostari 2013-2015. Articles 27 i 29 Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) en l’article 27, apartat 2,  estableix el següent:  
 
Abans de l’1 d’octubre de cada any, les comunitats autònomes i corporacions locals han de 
remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies 
fonamentals que han de contenir els seus pressupostos, als efectes de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea. 

 
Per altra banda l’article 29 de la LOEPSF, al definir el  marc pressupostari a mitjà termini 
estableix el següent:  
 
1. Les administracions públiques han d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini en el 
qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual s’ha de 
garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic. 

 
2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini han d’abraçar un període mínim de tres anys i 
contenir, entre altres paràmetres: 
 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives 
administracions públiques. 
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte 
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 
d’ingressos i despeses. 

 
3. Els marcs pressupostaris han de servir de base per a l’elaboració del Programa 
d’estabilitat”. 
 
Vist l’informe de l’Interventor, i en desplegament de les facultats pròpies, DECRETO: 
 
Primer. Aprovar el marc pressupostari dels exercicis 2013, 2014 i 2015 de l’Ajuntament de 
Mollerussa, que resumit per capítols és el següent: 
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DESPESES 2013 2014 2015 
DESCRIPCIÓ         PREVISIÓ           PREVISIÓ   PREVISIÓ 
Cap. I  Despeses de personal 4.230.000,00 4.160.000,00 4.140.000,00 
Cap. II  Desp. bens corrents i serv. 3.900.000,00 3.900.000,00 4.062.000,00 
Cap. III  Despeses financeres 644.000,00 580.000,00 498.000,00 
Cap. IV  Transferències corrents 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
DESPESES CORRENTS 8.934.000,00 8.800.000,00 8.860.000,00 
 
Cap. VI  Inversions reals 418.500,00 135.600,00 250.000,00 
Cap. VII  Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 
DESPESES DE CAPITAL 418.500,00 135.600,00 250.000,00 
 
DESP. NO FINANCERES Cap I - VII 9.352.500,00 8.935.600,00 9.110.000,00 
 
Cap. VIII Actius financers 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Cap. IX  Passius financers 1.695.000,00 1.990.000,00 1.535.000,00 
DESPESES FINANCERES 1.696.000,00 1.991.000,00 1.536.000,00 
        
TOTAL  DESPESES 11.048.500,00 10.926.600,00 10.646.000,00 
 
INGRESSOS 2013 2014 2015 
DESCRIPCIÓ         PREVISIÓ           PREVISIÓ   PREVISIÓ 
Cap. I   Impostos directes 5.187.200,00 5.250.000,00 5.254.000,00 
Cap. II   Impostos indirectes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Cap. III   Taxes i altres ingressos 2.334.000,00 2.396.600,00 2.232.000,00 
Cap. IV   Transferències corrents 3.108.100,00 3.108.100,00 3.008.100,00 
Cap. V   Ingressos patrimonials 160.900,00 160.900,00 140.900,00 
INGRESSOS CORRENTS 10.800.200,00 10.925.600,00 10.645.000,00 
 
Cap. VI  Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 
Cap. VII  Transferències de capital 247.300,00 0,00 0,00 
INGRESSOS DE CAPITAL 247.300,00 0,00 0,00 
 
ING. NO FINACERS Cap I - VII 11.047.500,00 10.925.600,00 10.645.000,00 
 
Cap. VIII Actius financers 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Cap. IX  Passius financers 0,00 0,00 0,00 
INGRESSOS  FINANCERS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
     
TOTAL  INGRESSOS 11.048.500,00 10.926.600,00 10.646.000,00 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SALDO NO FINANCER Cap. I a VII 1.695.000,00 1.990.000,00 1.535.000,00 
% Ràtio estabilitat 15,34% 18,21% 14,42% 
Capacitat/Necessitat FINANÇAMENT1.695.000,00 1.990.000,00 1.535.000,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Segon.- D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Es fa constar que d’aquest Decret se’n ha informat a la Comissió Informativa General en 
la sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2012.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat.  
 
9.- RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. QUALIFICACIÓ DE 
SISTEMA DE COMUNICACIONS VINCULANT EN L’ÀMBIT DELS SECTORS SUBD-1, 
SUBD-2 I SUBD-3. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa General,en la sessió celebrada el dia 24 de 
setembre de 2012, amb el contingut següent:  
 
“L’expedient de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
DE MOLLERUSSA. QUALIFICACIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIONS VINCULANT EN L’ÀMBIT 
DELS SECTORS SUBD-1, SUBD-2 I SUBD-3, va ser aprovat inicialment per acord plenari de 
data 19.04.2012, sotmès a la informació pública preceptiva i aprovat provisionalment per 
acord plenari de data 28.06.2012. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la data 
26.07.2012 va aprovar definitivament l’expedient de modificació. Resta pendent la 
publicació de l’acord i de les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
La modificació puntual aprovada té per objecte la qualificació del futur vial Av. del Pla/Ronda 
Nord i de les zones de verd lineal que l’acompanyen a banda i banda, situat dins dels àmbits 
dels sectors urbanitzables delimitats SUBd-1, SUBd-2 i SUBd-3, com a Sistema de 
Comunicacions vinculant, clau Xu, xarxa viaria urbana i clau Vl, verd lineal. La finalitat de la 
proposta de modificació és garantir el traçat del futur vial i la coexistència i compatibilitat de 
les infraestructures tècniques que actualment se situen en aquesta zona i de la nova línia 
d’alta tensió 110 KW que es vol executar dins d’aquest àmbit, promoguda per ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, amb el futur desenvolupament dels sectors afectats. 
 
En els plànols d’identificació de l’àmbit de la modificació puntual s’ha detectat una errada 
material pel que fa referència al traçat de la delimitació de l’esmentat l’àmbit, en els termes 
i abast que consten en l’Informe tècnic emès per part dels Serveis Tècnics municipals. 
 
Vist que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, 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. 
 
Atès que l’art. 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 del que s’ha exposat, es proposta al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD:  
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Primer. Rectificar d’ofici l’error material que s’ha produït en el traçat de la delimitació de 
l’àmbit de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. QUALIFICACIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIONS VINCULANT EN L’ÀMBIT 
DELS SECTORS SUBD-1, SUBD-2 I SUBD-3, en els termes i abast que consten en l’Informe 
tècnic emès per part dels Serveis Tècnics municipals. 
 
Segon. Trametre el present expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida i 
procedir a l’esmena de la documentació corresponent.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
10.- MOCIONS  
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant que el Grup d’ERC havia proposat presentar una 
moció que finalment no va entrar per registre. Es tractava d’una Moció que s’ha presentat en 
diferents municipis de Catalunya per tal de declarar Mollerussa territori lliure català. Van 
quedar amb el Sr. Martin que el grup de CiU no tenia cap problema en donar-hi suport. Això 
no obstant, l’actualitat ha superat tothom i s’ha decidit esperar el debat de Política General 
d’aquesta setmana on es veurà si aquest assumpte té més o menys sentit o serà més o 
menys d’actualitat. La convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya i la proposta de 
resolució d’avui del Parlament, en el qual CiU, ERC, Solidaritat, Iniciativa han votat a favor, 
el partit dels Socialistes s’ha abstingut i Ciutadans i el Partit Popular han votat en contra, 
manifesta la voluntat de fer un referèndum d’autodeterminació en la propera legislatura. De 
moment s’està a l’expectativa de les al·legacions i de quina serà la realitat. 
 
11.- 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 24 de juliol i 19 de setembre de 2012, i que es 
corresponent als números 233/2012 a 350/2012, següents: 

 
Decret núm. 233/2012, de 24 de juliol.  
Assumpte: Aprovació del Pla Local de joventut 2012-2015. 
 
Decret núm. 234/2012, de 24 de juliol.  
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 Salafranca Sort, 
Teresa. 
 
Decret núm. 235/2012, de 24 de juliol.  
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 C.P. C/ Joan 
Burniol, 6 
 
Decret núm. 236/2012, de 24 de juliol.  
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 Clotet Torres, 
Àngela. 
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Decret núm. 237/2012, de 24 de juliol.  
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret núm. 238/2012, de 24 de juliol.  
Assumpte: Llicències d’obres pedregada 5 de juliol 2012 
 
Decret núm. 239/2012, de 24 de juliol.  
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 C.P. C/ 
Tarragona, 1 
 
Decret núm. 240/2012, de 24 de juliol.  
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 Jazz Telecom, 
S.A.U. 
 
Decret núm. 241/2012, de 24 de juliol.  
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 Jazz Telecom, 
S.A.U. 
 
Decret núm. 242/2012, de 24 de juliol.  
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 Jazz Telecom, 
S.A.U. 
 
Decret núm. 243/2012, de 24 de juliol.  
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 Torres Nadal, 
Montserrat. 
 
Decret núm. 244/2012, de 24de juliol.  
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 Ribera Pedrós 
German. 
 
Decret núm. 245/2012, de 24 de juliol.  
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 Estadella 
Salvado, Emili. 
 
Decret núm. 246/2012, de 24 de juliol.  
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 Construccions 
Exnovo, SL 
 
Decret núm. 247/2012, de 24 de juliol.  
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 Brufau Aguilera, 
Antoni. 
 
Decret núm. 248/2012, de 24 de juliol.  
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 C.P. Cr. Palau, 8 
PK. 
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Decret núm. 249/2012, de 24 de juliol.  
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 Marrades 
Segura, Josefa. 
 
Decret núm. 250/2012, de 24 de juliol.  
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 Escola 
Cambredo, Jaume. 
 
Decret núm. 251/2012, de 24 de juliol.  
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 C.P. Ferran Puig, 
26 C 
 
Decret núm. 252/2012, de 24 de juliol.  
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 Bosch Garriga, 
Luisa. 
 
Decret núm. 253/2012, de 26 de juliol.  
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 156. 
 
Decret núm. 254/2012, de 26 de juliol.   
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea Cultura. Activitats diverses. Presentació teatral 
Moby Dick i concert AIMS de Solsona . Auxiliar Tècnic Muntatge. 
 
Decret núm. 255/2012, de 27 de juliol.   
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret núm. 256/2012, de 30 de juliol.  
Assumpte: Absència temporal Alcalde. 
 
Decret núm. 257/2012, de 30 de juliol.  
Assumpte: Reclamació Administrativa Prèvia a la via laboral contra el Decret de l’Alcaldia núm. 
164/2012, de 29 de maig. 
 
Decret núm. 258/2012, de 31 de juliol.  
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 Pinto Reig, 
Francesc. 
 
Decret núm. 259/2012, de 31 de juliol.  
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 Giralt Domingo, 
Francesc Xavier. 
 
Decret núm. 260/2012, de 31 de juliol.  
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 Miranda 
Vilagrasa, Annabel. 
 
Decret núm. 261/2012, de 31 de juliol.  
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 Parramon Riu, 
Jose. 
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Decret núm. 262/2012, de 31 de juliol.  
Assumpte:Llicències d’obres pedregada 5 de juliol 2012 
 
Decret núm. 263/2012, de 31 de juliol.  
Assumpte: Relació d’ALTES  de residents en aquest municipi corresponents al mes de juliol de 2012. 
 
Decret núm. 264/2012, de 31 de juliol.  
Assumpte: Nomenament Secretari i Interventor, accidental, durant el període vocacional. 
 
Decret núm. 265/2012, de 1 d’agost.  
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret núm. 266/2012, de 3 d’agost.  
Assumpte: Relació ajornaments i fraccionaments 7/2012. 
 
Decret núm. 267/2012, de 3 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Bar del Canal, SCP “Bar del 
Canal” N.EXP. OVP-TC: 2012/053. 
 
Decret núm. 268/2012, de 3 d’agost.  
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 CO Grup La 
Forestal (4 Comunitats juntes). 
 
Decret núm. 269/2012, de 3 d’agost.  
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 Baiget Cabrol, 
Maria Teresa. 
 
Decret núm. 270/2012, de 3 d’agost.  
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 CP Grup La 
Forestal (4 Comunitats juntes). 
 
Decret núm. 271/2012, de 6 d’agost.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. El Raconet de la mà, SCP “El 
Raconet d ela Mà” N.EXP. OVP-TC: 2012/054. 
 
Decret núm. 272/2012, de 7 d’agost.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sr. Jose Faya Serrano “Cent 
32” N.EXP.OCP-TC: 2012/055 
 
Decret núm. 273/2012, de 7 d’agost.  
Assumpte: Llicències d’obres pedregada 5 de juliol de 2012. 
 
Decret núm. 274/2012, de 8 d’agost.  
Assumpte:Llicència d’obres núm. 2012/183 presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL 
 
Decret núm. 275/2012, de 8 d’agost.  
Assumpte: despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble ubicat a la Plaça Manuel 
Bertrand, 3 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret núm. 276/2012, de 8 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres Exp. 152/2009. Promotor. Cerzasa, SL. Exp. 
131/12. 
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Decret núm. 277/2012, de 9 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sr. Samuel TiagoLealAlves “Bar 
Monterrey” N. Exp. OVP-TC. 2012/056. 
 
Decret núm. 278/2012, de 9 d’agost.  
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret núm. 279/2012, de 9 d’agost. 
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret núm. 280/2012, de 10 d’agost.  
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 Lavin Llano, Jose 
Angel. 
 
Decret núm. 281/2012, de 10 d’agost. 
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 Coberfusta. 

Decret núm. 282/2012, de 10 d’agost. 
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 Badia Marti, 
Agusti. 
 
Decret núm. 283/2012, de 10 d’agost. 
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 Construccions 
Felip Argelich, SL. 
 
Decret núm. 284/2012, de 10 d’agost. 
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 Arroquetes, SL 
 
Decret núm. 285/2012, de 10 d’agost. 
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 Felip Rosell, 
Josep. 
 
Decret núm. 286/2012, de 10 d’agost. 
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 C.P. Cr. Palau, 8 
PK 
 
Decret núm. 287/2012, de 10 d’agost. 
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 Estadella 
Salvado, Emili. 

Decret núm. 288/2012, de 10 d’agost. 
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 C. P. Cr. Palau, 8 
PK. 
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Decret núm. 289/2012, de 10 d’agost. 
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 Otero Rivas 
Magdalena 

Decret núm. 290/2012, de 10 d’agost. 
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 Feixas Torné, 
Maria Lourdes.  

Decret núm. 291/2012, de 10 d’agost. 
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 CP Passeig 
Beethoven, 6 

Decret núm. 292/2012, de 10 d’agost. 
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 Aso Santaularia, 
Carlos 

Decret núm. 293/2012, de 10 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud Veronica Jiménez Talens “La Baguetina”, en què demana autorització per la 
instal·lació d’una Barbacoa a la Plaça Major. 
 
Decret núm. 294/2012, de 13 d’agost. 
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 Marimon 
Aiguade, Santiago. 
 
Decret núm. 295/2012, de 13 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. Filomena Ruiz Reinaldos 
“Cafeteria La Plaça” N. EXP. OVP-TC: 2012/057 

Decret núm. 296/2012, de 14 d’agost. 
Assumpte: Llicència d’obres pedregada 5 de juliol 2012. 
 
Decret núm. 297/2012, de 16 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Cafè de l’Art SCP, en què demana autorització per realitzar una actuació musical a 
la Plaça major el dia 18 d’agost de 2012. 
 
Decret núm. 298/2012, de 17 d’agost. 
Assumpte: comunicació prèvia a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions 
presentada per Núria Alzamora Pagés. Exp. 05/2012. (Llicència d’obres núm. 188/2007). 
 
Decret núm. 299/2012, de 17 d’agost.  
Assumpte: Proposta d’incoació d’expedient de declaració de caducitat de la llicència d’obres Exp. 
159/2009. Promotor: Cerzasa, SL. 
 
Decret núm. 300/2012, de 17 d’agost. 
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret núm. 301/2012, de 20 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Sònica Bernaus Nosas, en representació dels veïns de l’ urbanització de Torre 
Pinto, en què demana autorització per fer una festa al carrer el dia 25.08.12. 
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Decret núm. 302/2012, de 20 d’agost. 
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 Llanes 
Sobrevals, Josep Domingo. 
 
Decret núm. 303/2012, de 20 d’agost. 
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 Valls Sole Pere. 
 
Decret núm. 304/2012, de 20 d’agost. 
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 Guasch Farré 
Ramon. 
 
Decret núm. 305/2012, de 20 d’agost. 
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 Gimenez 
Tamames, Albert. 
 
Decret núm. 306/2012, de 22 d’agost. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret núm. 307/2012, de 22 d’agost. 
Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local (01-07-1202 a 31-07-2012.) 
 
Decret núm. 308/2012, de 22 d’agost. 
Assumpte: Aprovació de serveis extraordinaris personal (01.07.2012 a 31.07.2012) 
 
Decret núm. 309/2012, de 23 d’agost. 
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret núm. 310/2012, de 23 d’agost. 
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 Bosch Capell, 
Frederic. 
 
Decret núm. 311/2012, de 23 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud de la Sra. Elisabeth Molina, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball 
del Teatre de l’Amistat i les piscines municipals per realitzar un flashmob. 
 
Decret núm. 312/2012, de 24 d’agost. 
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 Priego Serrano, 
Manuel. 
 
Decret núm. 313/2012, de 24 d’agost. 
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 Figuerola 
Salvado Jaime. 
 
Decret núm. 314/2012, de 24 d’agost. 
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 
Propietaris, Canal 16. 
 
Decret núm. 315/2012, de 24 d’agost. 
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
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Decret núm. 316/2012, de 24 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud de consulta de diversos expedients administratius i documents. Sol·licitant: Sra. 
Ma. Carme Ramis Ruera. 
 
Decret núm. 317/2012, de 24 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud de consulta de diversos expedients administratius i documents. Sol·licitant: Sra. 
Ma. Carme Ramis Ruera. 
 
Decret núm. 318/2012, de 27 d’agost. 
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 Gimenez 
Tamames, Albert. 
 
Decret núm. 319/2012, de 28 d’agost. 
Assumpte: EMC-014/2012 
 
Decret núm. 320/2012, de 28 d’agost.  
Assumpte: Prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de 
l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret núm. 321/2012, de 29 d’agost. 
Assumpte: EMC-015/2012 
 
Decret núm. 322/2012, de 30 d’agost. 
Assumpte: EMC-016/2012 
 
Decret núm. 323/2012, de 30 d’agost.  
Assumpte: Contractació de professors/es de música per a tasques docents a l’Escola Municipal de 
Música de Mollerussa. Curs 2012-2013. 
 
Decret núm. 324/2012, de 30 d’agost.  
Assumpte: Ordres de pagaments. 
 
Decret núm. 325/2012, de 31 d’agost.  
Assumpte:Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’agost de 2012. 
 
Decret núm. 326/2012, de 4 de setembre. 
Assumpte: Llicències d’obres pedregada 5 de juliol de 2012. 
 
Decret núm. 327/2012, de 4 de setembre.  
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret núm. 328/2012, de 5 de setembre. 
Assumpte: EMC-017/2012 
 
Decret núm. 329/2012, de 6 de setembre.  
Assumpte: Ordres de pagaments. 
 
Decret núm. 330/2012, de 7 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud Yolanda Borràs Luque, en què demana autorització per col·locar un inflable al 
Passeig de la Sardana i tancar el carrer el dia 9 de setembre de 2012.  
 
Decret núm. 331/2012, de 7 de setembre. 
Assumpte: Escola Municipal de música, Curs Acadèmic Docent 2012/2013.Nomenament dels 
responsables dels Departaments Docents. 
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Decret núm. 332/2012, de 10 de setembre. 
Assumpte: Extinció per causes objectives del contracte laboral del professor del professor col·laborador 
de l’Escola Municipal de Música, Sr. Paris Montserrat, Jordi. 
 
Decret núm. 333/2012, de 10 de setembre. 
Assumpte: Extinció per causes objectives del contracte laboral del professor col·laborador de l’Escola 
municipal de Música, Sr. RosanésSiscart, Alexandre. 
 
Decret núm. 334/2012, de 10 de setembre. 
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 C.P. C/ Joan 
Burniol, 6. 
 
Decret núm. 335/2012, de 13 de setembre. 
Assumpte:  Ordres de Pagaments. 
 
Decret núm. 336/2012, de 14 de setembre. 
Assumpte: Desplegament de l’acord adoptat per la junta de Govern de 13.09.2012; Contractes menors 
de Serveis Professionals al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa (Curs 2012-2013). 
 
Decret núm. 337/2012, de 17 de setembre.  
Assumpte:Acord de no disponibilitat de crèdits pressupostaris derivats de la supressió de la paga 
extraordinària mes de desembre de 2012. 
 
Decret núm. 338/2012, de 17 de setembre. 
Assumpte: Llicència d’activitats, exp. Núm. 0772, a petició de HermanosFranciscanos de la Cruz Blanca 
– Casa José Jaques, denominació. Residència geriàtrica amb centre de dia, a l’avinguda del Canal, 47. 
Resolució definitiva. 
 
Decret núm. 339/2012, de 17 de setembre. 
Assumpte: EMC-018/2012. 
 
Decret núm. 340/2012, de 17 de setembre. 
Assumpte: Modificació contractual professor col·laborador  de l’Escola municipal de música de 
Mollerussa amb contractació laboral temporal, Curs 2012/2013. 
 
Decret núm. 341/2012, de 17 de setembre. 
Assumpte: Marc pressupostari 2013/2015. Articles 27 i 29 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Decret núm. 342/2012, de 18 de setembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal tècnic Sala Teatre de 
l’Amistat. Tramoia. Temporada 2012-2013. 
 
Decret núm. 343/2012, de 18 de setembre.  
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret núm. 344/2012, de 18 de setembre. 
Assumpte: Reclamació patrimonial DAS LEX ASSISTANCE, SL. 
 
Decret núm. 345/2012, de 18 de setembre. 
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Maria Trilla Torra. 
 
Decret núm. 346/2012, de 19 de setembre.  
Assumpte:concurrència pública per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a en polítiques 
d’immigració per gestionar el programa Pla Local de Ciutadania i Convivència a l’Àrea de Benestar Social 
i Ciutadania. 
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Decret núm. 347/2012, de 19 de setembre. 
Assumpte: Marc pressupostari 2013-2015. Articles 27 i 29 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Decret núm. 348/2012, de 19 de setembre.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 10/2012 
 
Decret núm. 349/2012, de 19 de setembre.  
Assumpte: concurrència pública per proveir un lloc de treball d’educador/a social del centre obert La 
Banqueta de l’Ajuntament de Mollerussa 
 
Decret núm. 350/2012, de 19 de setembre.  
Assumpte: concurrència pública proveir un lloc de treball d’integrador/a social del Centre Obert La 
Banqueta de l’Ajuntament de Mollerussa. 

---------------------     
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup PxC, formula els PRECS següents: 
 
La regidora Sra. M. del Carmen Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya manifesta que el 
curs escolar ja ha començat i que la rotonda que va a l’Institut de  La Serra encara resta 
pendent. Pregunta com queda això i què és el que es pot fer, ja que els problemes 
segueixen. 
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular,  formula els PRECS següents: 
 
En primer lloc emplaça al Patronat de Fires a convocar una reunió urgent, i denuncia també 
la falta d’idees, d’innovació i col·laboració que està tenint així com l’enclaustrament en què 
es troba. 
 
Fa referència també a la pedregada i les assegurances, afirmant que tothom a casa seva té 
constància de les assegurances contractades amb les companyies i els béns assegurats. En 
el cas de l’Ajuntament pel que sembla, ha calgut un sinistre de gran envergadura per 
revisar-les i diu que hi ha prou personal per atendre-ho i estar-hi al cas.  
 
Finalment, fa referència a la moció que no s’ha presentat i s’adreça al Sr. Alcalde per dir-li 
que hi ha donat més èmfasi del que cal, cosa que, de segur, no farà en altres mocions. És a 
dir, si no s’ha presentat doncs no s’ha presentat. 
 
La Regidora Sra., Teresa Ginestà, del Grup Socialista, formula els PRECS següents: 
La Sra. Ginestà exposa que, fruit de la discussió anterior, creu que cal pensar en allò que 
passa. Les obres es van acabar al final del mandat de l’equip socialista -nou pavelló firal, 
part de la marquesina del cementiri- i si no s’han actualitzat valors vol dir que alguna cosa 
està fallant. Exposa que és prec o pregunta dirigida, dirigida tant als tècnics com al Sr. 
Alcalde i que de fet ho planteja com una aportació. Una aportació del grup socialista perquè 
es corregeixin aquestes disfuncions. Es pregunta com és que valors que no s’havien 
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actualitzat en vint anys, aquest últim any tampoc no s’han actualitzat. No sap si ha de ser el 
secretari o l’interventor els que ho han de vetllar, afirma que els polítics no hi són per mirar 
les pòlisses d’assegurances, però que si s’aproven uns pressupostos cada any, s’apliquen 
unes amortitzacions, es fa inventari, pot ser caldria adequar les pòlisses. Per tant insta els 
tècnics a ocupar-se del tema. Diu que val la pena que tots plegat ens plantegem aquest 
assumpte. 
 
PREGUNTES 
 
El Regidor Sr. Miquel Martín, del Grup ERC, formula les PREGUNTES següents: 
 
Exposa que de fet, ERC fa una suggeriment a conseqüència del que s’acaba de comentar si 
bé ho planteja com una pregunta. La Llei d’assegurances contempla que en el cas d’una 
infravaloració la companyia paga per l’import que es té assegurat i pagarà pel valor de 
taxació. Per tant, entén que els SSTT haurien de demanar una valoració de tot i corroborar-
ho amb la companyia, d’aquesta manera s’ajustaria l’import real del patrimoni al cost de la 
pòlissa. Planteja la pregunta: pensen fer un aquesta modificació i cada any actualitzar els 
valors perquè no  passi tot el que ha passat? 
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, formula les PREGUNTES següents: 
 
Referent al lloguer de les Galeries Sant Jordi, demana saber com està la situació.  
 
Respecte la deixalleria mòbil, pregunta en quina situació es troba. Manifesta que és  un 
vehicle que es va aconseguir de forma gratuïta i no sé sap què se n’ha fet, no el veuen 
enlloc i per això vol saber la situació actual en què es troba el vehicle. 
 
Respecte les Preguntes formulades, el Sr. Alcalde respon les següents: 
 
En relació a la rotonda informarà demà mateix per escrit. Es van fer les consultes al 
Departament i informarà com està. Demana disculpes per no haver-ho comunicat abans. 
 
En quan al tema de la Fira, parlarà amb el director perquè convoqui un Consell Directiu on 
puguin expressar i denunciar la mancança d’idees. Recorda que hi ha hagut algun Consell 
Directiu en aquest període, des que va formular la pregunta al Ple però en convocaran un 
altre perquè es pugui exposar. 
 
Referent al tema de les assegurances, ho contestaran tot en un paquet. Ha de ser una 
voluntat política i tècnica de tenir les coses al dia. S’ha destinat un regidor perquè en faci un 
seguiment, porti les negociacions amb els diferents operadors, i busqui diferents ofertes, 
que es pugui posar un valor de l’assegurança als pressupostos i d’aquest assumpte se 
n’encarrega el Regidor Sr. Carles Fernández. 
 
En referència a l’èmfasi posat en una moció que no es presenta, el Sr. Alcalde informa que 
el Sr. Martin va preguntar-li si comentaria el tema de la moció al Ple encara que no s’hagués 
presentat. Aquest assumpte es va comentar a la Comissió Informativa i es treu el tema al 
Ple perquè és una qüestió política. Respon que si hi ha hagut èmfasi, aquest no ha estat 
buscat. 
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Pel que fa al lloguer de les Galeries Sant Jordi, s’estan buscant tràmits amb les  entitats que 
l’ocupen.  
 
En resposta a la deixalleria mòbil, no està operativa per molts motius; hem intentat portar-
la al Pompeu Fabra perquè és una escola verda i fer sensibilització sobre el reciclatge. És un 
vehicle que també requereix una assegurança, requereix d’un carnet de camió i a 
l’Ajuntament no tenim massa personal que disposin de carnet de camió. Es va plantejar a 
l’empresa que fa la recollida si la volen, però la resposta es fa esperar. Es pensa en un ús 
pedagògic per a les escoles, però cal dir que pel volum que té la deixalleria mòbil, les 
escoles no la volen al pati. 
 
URGÈNCIA:  
 
13.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL SR. MIQUEL 
MARTÍN MARTIN, AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA. 

 
El Regidor Sr. Miquel Martín manifesta que abans de llegir l’escrit, tal qual he entregat còpia 
al portaveus, vol agrair amb tot el cor als companys i veïns que m’acompanyen. 
Seguidament dóna lectura a l’escrit de comiat, següent. 
 
 “Benvolguts companys i companyes regidors. S’acaba una etapa en la meva vida: l’ etapa 
dedicada a servir els ciutadans de Mollerussa des de l’Ajuntament. 
Fa 5 anys, al maig de 2007, vaig arribar de la ma del meu estimat company, l’Ignasi Serret, 
sense que jo milités aleshores en cap partit polític però  simpatitzant -evidentment- amb el 
discurs d’ERC. 
Pel camí hem deixat estimats companys pels que voldria tenir un sentit record perquè sense 
ells no hauríem arribat a fer tot el que hem fet i perquè sense gent compromesa com ells el 
país no hauria avançat fins on estem avui. M’estic referint a la Mònica Cusiné i al Ferran 
Santandreu i la seva esposa. 
He participat aquest anys a la gestió de l’Ajuntament, tant com a equip de govern ,o bé  
com   oposició; per tant, crec que conec les dificultats que comporten les dues situacions. 
Quan a primers de juny de 2007, manteníem una reunió al carrer Joan Burniol, a la seu del 
PSC i parlàvem dels resultats de les eleccions i  de les possibilitats de formar govern,  
algú/na dels presents,  recordaran, que  al finalitzar la reunió, simplement vaig demanar : 
“només vull, que el dia que marxem, diguin de nosaltres: al menys aquestos, eren honrats”. 
Els primers dies del nou consistori sorgit d’aquelles eleccions de 2007,  en la primera i molt 
breu  reunió mantinguda amb tot el personal de la Regidoria d’ Urbanisme,  els hi vaig 
demanar als funcionaris i personal  laboral lo següent:  “ Sigueu honrats, amb vosaltres 
mateixos; amb l’ Institució que representeu i de la que cobreu. Sou empleats  dels ciutadans 
de Mollerussa”. Encara hi ha  personal d’aquell temps que segur que ho recordarà. 
En la passada campanya electoral de 2011, vaig deixar ben clar que “jo no venia a la 
política, per a fer carrera”: era evident que a certa edat això ja no és possible, ni tenia cap 
altra finalitat,  que traslladar la honradesa i la transparència en la gestió del patrimoni de 
tots els Mollerussencs, que és l’Ajuntament.  
Deia igualment que no venia a la política buscant una sortida laboral: vaig arribar-hi en la 
còmoda situació de pre jubilat. 
I deia que volia servir a aquella ciutat que tan bé m’havia acollit  32 anys abans, Mollerussa. 
L’eslògan de campanya era:  lluitar pel futur de Mollerussa,  amb uns comptes clars. 
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Durant aquest anys he insistit una i altra vegada sobre episodis de desordre i 
malbaratament en  la gestió econòmica de l’Ajuntament en moltes de les successives etapes 
i equips de govern. El temps crec que m’ha anat confirmant més d’una i més de dues 
situacions que havíem denunciat que no eren sostenibles ni suportables pel futur de 
Mollerussa. No podem, no podeu, continuar  fent trampes al solitari, com sovint  s’ha 
escoltat en aquesta sala de Plens.  Només espero i desitjo que en tot aquest temps tots,  
hàgim après la lliçó. Tots. 
Deixo el consistori amb el convenciment i el desig que si estimem Mollerussa mai més no es 
poden cometre els mateixos errors. Perquè si estimem Mollerussa de debò,  voldrem que els 
diners vagin destinats a millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. 
És curiós que ara es parli de “Pacte d’Estabilitat” a nivell Estatal o d’administració 
autonòmica quan aquí ho venim reclamant alguns, des de fa anys: que els ingressos 
ordinaris, com a mínim, han de cobrir les despeses ordinàries. No podem gastar allò que no 
tenim ni prometre uns ingressos que no tindrem. No podem hipotecar el futur de les 
properes generacions de Mollerussencs. 
He defensat els interessos  dels ciutadans de Mollerussa, DE TOTS els ciutadans de 
Mollerussa. He criticat amb contundència aquells comportaments de persones físiques o 
jurídiques que pretenen restar pel damunt de bé o del mal; que sembla que la llei no 
existeixi per a ells. Només us demano, companys de govern i d’oposició, que defenseu 
sempre els interessos de la majoria, per sobre d’alguns de particulars que mai no en tenen 
prou. 
Insisteixo:Crec que és un imperatiu ètic i moral que no oblidem que ningú no pot estar per 
sobre de la llei pel fet de la seva condició econòmica i que Mollerussa som tots, no només 
alguns. Us demano si us plau que ho tingueu sempre en compte. Els representants polítics 
tenim l’assignatura pendent de recuperar la confiança i la credibilitat de la ciutadania. No 
deixem que una minoria corrupta embruti la bona feina i dedicació que fan milers de 
regidors i alcaldes. Per aconseguir recuperar aquesta confiança crec que no hi ha altra 
manera que ser els primers en predicar amb l’exemple. 
En el pla polític, he aportat mocions en defensa de la Llengua Catalana , de l’Autonomia 
Local i, en definitiva, de la independència de Catalunya. Un estat es construeix des de la 
base. I aquesta base som els municipis. Crec que estem en la bona línia i que, des de 
Mollerussa, hem posat el nostre granet de sorra per ajudar a veure en un futur pròxim el 
28è estat de la Unió Europea,  que serà Catalunya. 
He posat vehemència en els meus arguments; és la meva manera de ser. M’apassiona allò 
que faig. Pot ser, fins i tot, en algun moment algú/alguna de vosaltres s’hagi pogut senti 
molest per les meves paraules o el meus escrits. És l’hora de demanar perdó, de demanar-
vos disculpes si en alguna d’aquestes manifestacions orals o escrites. No era el meu propòsit 
ofendre ningú sinó defensar allò que creia just: defensar els interessos de la majoria de 
Mollerussenques i Mollerussencs.  
Avui formalitzo públicament la meva renúncia com a Regidor del nostre Ajuntament, 
renúncia que el passat dia 25 de setembre li fou comunicada al Sr. Alcalde, Marc Solsona i 
Aixalà, en tant que màxim responsable del nostre consistori. 
En aquell escrit de renúncia li manifestava que, com va dir un gran pensador espanyol, 
Ortega i Gasset, “un és un i les seves circumstàncies”. 
És evident, que les circumstàncies, a nivell personal, han canviat des de maig de 2011  quan 
els ciutadans de Mollerussa que van votar la meva candidatura pel grup polític -ERC-  van 
propiciar el meu nomenament com a regidor de l’Ajuntament.  
El naixement de la nostra néta ha comportat un canvi en la residència habitual que s’ha 
traslladat a Barcelona. 
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Tot i que he seguit de ben a prop l’evolució del dia a dia de la nostra ciutat el darrer any i he 
exercit la responsabilitat del càrrec, com be sabeu tots el regidors, acudint als Plens, 
Comissions informatives etc els ciutadans de Mollerussa i, sobretot, els que em van dipositar 
la seva confiança mereixen que el seu representant visqui amb total intensitat i proximitat la 
realitat del dia a dia de la convivència ciutadana. 
Sempre he volgut ser conseqüent amb els compromisos assumits. Les promeses fetes i la 
dedicació que ha requerit cada càrrec que he desenvolupat al llarg de la meva vida; per 
congruència, doncs, amb el que he defensat i exigit als altres, he demanat al meu partit 
representat , que em rellevi de la meva responsabilitat amb el nomenament d’un substitut 
per la resta de la legislatura. 
Per mi ha estat un orgull representar als ciutadans de Mollerussa i la nostra ciutat en 
aquelles ocasions que he tingut al llarg dels últims cinc anys (davant conselleries, 
administracions locals etcètera). Sempre he volgut mantenir com a norma de conducta la 
màxima de  l’honradesa i l’eficàcia en la gestió.  
Us demano,  que en uns moments de gran transcendència pel País i per la nostra societat 
feu de la gestió transparent i honesta, la vostra bandera. Seria la millor recompensa i record 
que m’enduria d’aquesta institució a la qual, sempre que li calgui un cop de mà, estaré 
disposat a donar-lo. 
Estic convençut, que Mollerussa en sortirà beneficiada amb el canvi. Tinc la certesa que el 
meu substitut serà un gran servidor públic, honest i que es deixarà la pell per ajudar a 
construir una Mollerussa millor. No en tingueu cap dubte. Els canvis sempre són a millor. 
La vida són cicles i etapes. Ara tinc la sort i la joia,  que em toca l’etapa de dedicar-me a 
veure créixer una infant meravellosa, de nom Urgell per cert.  
 
Moltes gràcies a tots i totes. Una forta abraçada i compteu amb mi pel que necessiteu.  
Visca Mollerussa i Visca Catalunya. Fins sempre! 
 
Miquel Martín i Martín 
Mollerussa, 27 de setembre de 2012” 
 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde es dirigeix al Sr. Martín; crec recollir les paraules de tot, de tots 
els grups dient-te Miquel, gràcies per tot, has estat per la majoria de partits i grups d’aquí 
un company de viatge a nivell polític, en qualsevol cas sempre has sigut un bon company de 
consistori, has fet feina, has tingut disposició, haurem coincidit o no moltes vegades però en 
qualsevol cas el que es pot dir de tu es que ets un home perseverant en allò que creus i que 
per tant, arribes o intentes arribar fins al final; no has fet carrera però has fet molt metres 
en aquest Ajuntament, en un temps molt reduït; jo diria que molt bé, i intentarem tots 
plegats mantenir la tensió i la atenció que la teva presència en aquest consistori ens ha 
provocat sempre. Penso que  això penso és un actiu i un valor que també vull que t’emportis 
des d’aquí. Recollim el teu oferiment de col·laborar en allò que sigui possible i que al lloc on 
siguis, a Mollerussa, al Pla d’Urgell, a Barcelona, és igual,  allà on continuïs, continua 
perseverant i lluitant amb allò que sí que ens uneix que és la causa Catalana. Per tant, 
moltes gràcies Miquel i penso dir-ho amb nom de tots. 
 
Finalitzada la intervenció del Sr. Alcalde, es sotmet a consideració del Ple la següent 
proposta: 
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“Atès  l’escrit de renúncia expressa presentada pel Sr. Miquel MARTÍN MARTIN, al càrrec 
electe de Regidor de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa per la llista electoral ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM). 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General i la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 
2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE Núm. 171, de 18.07.2003), es 
sotmet al Ple de la Corporació, que DECLARI i ACORDI el següent: 
 
Primer.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia del Sr. Sr. Miquel MARTÍN MARTIN 
com a Regidor/a de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, proclamat electe per la llista electoral 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM).En la 
seva virtut, es declara una vacant en el càrrec de Regidor/a, corresponent a l’esmentada 
llista Electoral.  
 
Segon.-  Prèviament ala tramesa de la Certificació del present acord a laJunta Electoral 
competent, es recavarà a la llista electoral ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–
ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM) que informisi la vacant produïda s’ha de cobrir pel 
candidat o candidata immediatament següent segons l’ordre de proclamació de candidats. 
En el cas que la persona cridada a cobrir la vacant, renunciï al seu torn a ser proclamat 
electe, es remetrà a la Junta Electoral competent l'escrit de renúncia presentat per la seva 
presa de coneixement per aquesta i es procedirà en conseqüència.  
De donar-se aquest supòsit, la proposta de nomenament en favor de la persona que, a judici 
de la Corporació correspon cobrir la vacant, s’efectuarà a la que manifesti la acceptació de la 
designació.” 
 
Finalitzada la lectura de la proposta, la Presidència la sotmet a la consideració del Ple i és 
aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i quaranta 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. 
 

 

 


