
              

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 

 

ACTA 2013/01 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta-u de gener de dos mil tretze. 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 ordinària, 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.  Josep  Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 
Es fa constar que el Regidor Jordi Pérez (Grup CiU) es va incorporar a la sessió a les 21.30 
hores, en el moment del debat del punt número 3 de l’Ordre del Dia. 
 
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, de la següent PROPOSTA 
D’ACORD:   
 

• APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL, FUNCIONARI I LABORAL: DEIXAR SENSE EFECTES 
L’AMORTITZACIÓ DEL RLT 085. 

 
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 al moment d ela votació (16), 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 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 punt número 12, prèviament a l’apartat 
MOCIONS, que serà el punt número 13, el punt número 14, DONAR COMPTE DELS 
DECRETS DE L’ALCALDIA, i el punt número 15, PRECS i PREGUNTES.  
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Seguidament, per Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del 
Dia: 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE DESEMBREDE 2012 (10/2012). 
 
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 
10/2012 celebrada el dia 4 de desembre de 2012.  
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents al moment de la votació (16) sense introduir-hi cap esmena. 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. TERESA NIUBÓ CAMA COM A REGIDORA DE 
L’EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que tot seguit es testimoniarà la presa de possessió del càrrec de 
Regidora de la Corporació per part de la Sra. Teresa NIUBÓ CAMA la qual ha estat 
designada per la Junta Electoral Central, segons credencial lliurada el 18 de desembre de 
2012, en substitució, per renúncia, de la Sra. Maria del Carmen SABATER BRUNET. 
 
La Sra. Teresa NIUBÓ CAMA ocuparà la vacant esmentada, que correspon a la llista 
electoral PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC). 
 
S’acredita que la Sra. Teresa NIUBÓ CAMA ha complimentat les formalitats previstes a 
l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, no havent-hi causa 
d'incompatibilitat que l’impossibiliti a aquets efectes.  
 
Seguidament, a requeriment de l’Alcaldia-presidència, la Sra. Teresa NIUBÓ CAMA, pren 
possessió del càrrec davant el Ple Corporatiu manifestant el següent:   
 
"JURO/ PROMETO, PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT EL CARREC 
DE REGIDORA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, SERVIR AMB HONESTETAT ELS 
INTERESSOS DEL MUNICIPI, AMB LLEIALTAT AL REI I AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, 
I COMPLIR I FER COMPLIR LA CONSTITUCIÓ I L'ESTATUT DE CATALUNYA COM A NORMES 
FONAMENTALS DE L'ESTAT". 
 
El Sr. Alcalde lliura a la Sra. Teresa NIUBÓ CAMA, la distinció que l’honora i possessiona 
com a Regidora de l’Ajuntament de Mollerussa, ocupant immediatament el lloc 
corresponent a l’estrada de la Sala de Sessions. 
 
Seguidament, la Regidora Sra. Teresa Niubó es dirigeix al Consistori. 
 
“Hola,  he de dir que emsapmolt de greu la marxa de la regidora, companya i amiga Mª 
Carmen Sabater, que fins ara ha estatocupantaquestcàrrec. 
Crec que ella va saber estar a l’alçada de les circumstàncies, en una situaciócom la que 
vivim de crisieconòmica i social, però també política. 
Aquestfet es reflexa en la desconfiança general de la societatenverselspartits i, 
especialment, enverselspolítics. 
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Enspertoca, doncs, recuperar la confiançadelsciutadans en la política, i procurar que no es 
malmetinelsvalorsdemocràtics, conscients de les limitacions que comporta el tenir una 
forçainsuficient. 
Procuraré seguir la mateixalínia que ella va marcar ja que, com ella, tinc la fermavoluntat 
de fer una ciutatmillor per els Mollerussencs. 
Així doncs, emproposo agafar aquestaresponsabilitat amb il·lusió i sentit del deure, 
esperant una àmplia col·laboració de totes les formacions per tal de fer-ho possible amb un 
consensmésampli i donaré suport a totes les propostes positives que vagin en 
aquestadirecció, sigui quina sigui la seva procedència; ja se sap que a cap de nosaltresens 
agrada el mateix, peròhem de procurar actuar en positiu i aconseguir una  excel·lentciutat 
en totselsaspectes i per tots el ciutadans. Visca Mollerussa”. 
 
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Niubó i en nom de tota la corporació li desitja 
sort i encerts en aquesta nova tasca. 
 
3. INFORME DE L’ALCALDIA 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, abans d’iniciar el quart informe d’Alcaldia vol comentar dues 
incidències que han ocorregut casualment aquesta tarda a Mollerussa: 
 
La primera ha estat una fuita de gas al Grup Jaume d’Urgell núm. 58.  Ha calgut evacuar 
tot el bloc. Hi han intervingut els bombers, l’ambulància i personal de l’empresa del gas. 
Dins dels habitatges no hi ha hagut cap escapament. Tot era a causa de la clau de pas 
exterior. Un cop s’ha arranjat la clau de pas s’ha solucionat el problema. 
La segona ha estat un petit incendi als tallers de l’escola La Salle a causa de l’arrancada 
d’un dels motors. S’han evacuat unes 200 persones amb molta rapidesa, cosa que ha 
demostrat que els plans d’emergència han funcionat molt bé. Demà es podran reprendre 
totes les activitats de l’escola amb absoluta normalitat. 
Un cop comentades les incidències inicia el quart informe amb la voluntat de seguir una 
pauta cronològica. 
Recorda als assistents que aquest informe d’alcaldia neix de la voluntat d’aprofitar el Ple 
municipal com una eina d’informació a la ciutadania que vagi més enllà dels estrictes punts 
de l’ordre del dia,  i  informar de temes actuals i d’interès que han tingut lloc entre un i 
altre Ple. 
El dia 5 de desembre, van començar uns d’esdeveniments encarats al món del Comerç de 
la ciutat. Es va signar un conveni entre l’ Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i 
Mollerussa Comercial per potenciar el comerç. La Generalitat aporta 22.000,00 euros que 
suposen el 50% del pressupost de Mollerussa Comercial. El Sr. Recasens, director de  
Comerç, va dir una frase que cal recordar: “Quan un decideix on compra, decideix qui 
treballa”. 
Comenta el Sr. Alcalde que aquesta frase s’ajusta molt a tot el que serien les polítiques 
comercials, de proximitat, de valor afegit, de qualitat, de diversitat que vol que sigui el 
comerç de proximitat. 
El dia 5 a la tarda s’encenia l’enllumenat de Nadal. Era el tret de sortida de la campanya 
nadalenca pel que fa la comerç, amb el Mercat de Santa Llúcia, el dia 8 i la campanya dels 
molleuros, la moneda pròpia de la Campanya de Nadal de Mollerussa, (iniciativa de 
Mollerussa Comercial) que va anar acompanyada de diferents activitats com la cagada del 
tió i el Pare Noel. 
Juntament amb aquesta acció comercial es va dur a terme la gratuïtat de la zona blava per 
als dies 24 i 31 de desembre, i el 5 de gener, tots en dissabte. També es van presentar a 
la premsa els nous convenis signats amb diferents particulars per habilitar places 
d’aparcaments en solars cedits a l’Ajuntament a canvi de no ingressar l’IBI. 
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L’alcalde informa a tots els assistents que hi ha la voluntat de signar, amb Mollerussa 
Comercial i la Delegació de la Cambra de Comerç, un conveni directe amb l’Ajuntament de 
Mollerussa per tal de promocionar la ciutat en l’àmbit intern i comercial. El projecte del Pla 
de Barris de Mollerussa es preveu estratègic tant per la planificació d’accions com per a la 
promoció del comerç.  
També explica que s’ha fet un sondeig per veure com ha anat la campanya de Nadal en 
l’àmbit comercial, a Mollerussa. Les dades que hi ha en tot l’Estat han suposat una 
davallada d’un 10% de les vendes. A Lleida, les associacions de comercials i patronals 
també confirmen que han estat inferiors a la campanya passada. La Cambra de Comerç de 
Mollerussa afirma que hi ha hagut un descens de les vendes, però que en funció del sector 
i del producte s’han mantingut i que en algun sector, fins i tot, han pujat. La campanya 
comercial per la seva originalitat creu que es motiu per parlar-ne en aquest informe. 
El dia 5 de desembre es va publicar el nou horari de l’estació d’autobusos proposat per 
evitar els episodis de vandalisme. Ja es va informar en l’anterior informe que, a causa del 
vandalisme, es va haver de tancar l’estació d’autobusos, i només s’obre de 6h a 10h del 
matí i de 20h a 22h del vespre.  
El dia 10 de desembre es va signar un conveni de col·laboració per tirar endavant el pla 
educatiu d’entorn de Mollerussa i per formar part de la xarxa de 81 municipis. Amb aquest 
pla es pretenen fer accions transversals en pro de l’educació i la cohesió. No és un projecte 
que comença sinó que ja s’hi està treballant en xarxa des de fa molt de temps.  
El mateix dia també es va fer una concentració a la plaça de l’Ajuntament, promoguda per 
la plataforma Som Escola.cat. Unes 300 persones es van concentrar a favor de l’actual 
model educatiu i en contra de la reforma de la Llei proposada pel Ministeri de Cultura (Llei 
Wert) 
El dia 13 es va acollir l’última presentació literària de l’any 2012. La presentació del tercer 
número de la revista Mascançà.  
El dia 15 es va celebrar el 47è. Concurs Nacional de Vestits de Paper. Hi van participar 79 
vestits. Aquest any hi ha hagut alguna novetat tant de participació (Mèxic i Brasil) com per 
la signatura de convenis de promoció del festival. El conveni de col·laboració signat amb 
Andorra la Vella amb una durada de dos anys posa els Vestits de Paper en un aparador 
internacional (Andorra, França i Rússia). 
El dia 19 de gener es va fer la cloenda de l’actuació comercial a Andorra amb una desfilada 
al Centre de Congressos d’Andorra la Vella on van desfilar 32 vestits i amb presència de 
més de 350 persones entre els quals el Cònsol Major d’Andorra la Vella. Després de l’èxit 
d’aquesta edició es comença a parlar d’estratègies, no només de foment dels Vestits de 
Paper sinó d’altres temes que puguin sorgir. 
Cal remarcar que el 16 de desembre, l’endemà de la celebració dels Vestits de Paper, 
Mollerussa es va bolcar en la Marató de TV3 i es van recaptar 6.871 € gràcies a moltes 
entitats educatives, comercials i de lleure de la ciutat. Agraeix des d’aquí la col·laboració de 
l’Associació contra el Càncer que va coordinar les actuacions, però sobretot la 
sensibilització de tota la ciutat. 
El 17 de desembre van començar les obres de renovació del parquet del pavelló 
poliesportiu, malmès per la pedregada. Les obres van tenir un cost de 124.630€. A data 
d’avui hi ha cobert el 60% dels desperfectes de la pedregada en equipaments municipals,  
la resta s’anirà reposant a mesura que es pugui fer. De moment, s’han  començat a canviar 
les teules del cementiri i el revestiment de les parets. L’obra, que té un període d’execució 
de tres mesos, s’acabarà durant el mes de març. 
El 21 de desembre es va renovar un any més la ISO 9001 a la biblioteca, amb què se 
certifica la qualitat en la gestió per la selecció, l’adquisició i l’accés al fons bibliogràfic i 
també en l’organització d’activitats per al foment de la lectura. És l’única instal·lació 
municipal on hi ha el certificat ISO 9001. Això vol dir que la biblioteca s’està gestionant bé 
perquè aquest any es continua mantenint vigent el certificat de qualitat. 
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S’acaba l’any amb actes esportius com ara la 30a Cursa de l’Indiot (26 de desembre) i, 
com que l’any passat no es van poder repartir els indiots com a trofeus, aquest any, 
juntament amb els Xafatolls, es van crear uns trofeus al·legòrics i unes galetes amb forma 
d’indiot.  
Aquest any també ha tingut lloc la 25a arribada de la Flama del Canigó, la 25a Mitja 
Marató, i el dia 3 de març tindrà lloc la 35a edició del Cros Memorial Culleré, en 
col·laboració amb l’Associació Atlètica Xafatolls. 
El dia de Sant Esteve va obrir la 23a edició de l’Aventura de Nadal, una altra edició amb el 
mateix format que l’any passat. Una concessió amb una empresa fa possible la realització 
de l’activitat a preu més baix. Aquesta temporada s’han venut 179 entrades menys, hi ha 
hagut uns 7.500 visitants. Els costos per l’Ajuntament han estat pocs i es procurarà que 
per a l’any vinent s’hi pugui donar un ambient més nadalenc. 
Destacar, també, tota la seguida d’actes que han fet la Colla dels 50 anys i que va culminar 
amb l’arribada dels Reis d’Orient des de l’Estació de Renfe. El fet de poder creuar la via del 
tren fins a les escales de l’Estació de Renfe va representar la signatura d’un contracte de 
20 pàgines. Amb això l’alcalde vol donar a conèixer la feina que comporta aquest acte. 
El dia 12 de gener va tenir lloc la visita de la Cònsol de Polònia Barcelona, Marzena 
Adamczyk. Va visitar la ciutat per primera vegada i ho va fer amb motiu de la presentació 
en societat de l’Associació de Polonesos de Mollerussa. Són pocs els polonesos que viuen a 
Mollerussa en comparació amb els 15.000 habitants, aproximadament 170 persones, però 
la dimensió comarcal és més important.  
El dia 14 de gener va haver la presentació a la Diputació de Lleida de l’esportista local 
Mercè Petit -5 carreres/5 continents-. Destacar la seva 2a posició en la primera cursa i des 
d’aquí fer-li arribar la felicitació de tots. L’Ajuntament ha col·laborat no només en la difusió 
de la campanya sinó també en la recerca de col·laboracions amb diferents institucions. 
El dia 15 de gener va entrar en funcionament un nou servei a la web municipal  per 
informar sobre les defuncions al municipi. El motiu han estat les demandes ciutadanes a 
través del correu ciutadà i a través de les xarxes socials i directes al correu de 
l’Ajuntament, on es demanava conèixer les defuncions per mitjà d’un canal que no fos el 
tradicional. Després de valorar diferent sortides es va proposar de posar un enllaç a la web 
i que els serveis funeraris hi puguin accedir perquè en cap de setmana o festius es 
garanteixi el servei.  
El dia 17 de gener es va constituir la Comissió Paritària entre l’equip de govern i els 
representants dels treballadors, arran de les eleccions sindicals del dia 14 de novembre.  
En la primera reunió de la Comissió Paritària, el dia 12 de desembre, es va fixar el 
calendari de treball i posar de manifest les inquietuds dels treballadors municipals.  
El dia 18 de gener va començar l’any cultural amb la presentació del premi guanyador del 
24à edició del premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa “Cançó de Setembre”, d’Alba 
Sabaté, a la Biblioteca Comarcal amb la presència del director dels Serveis Territorials de 
Cultura, Sr. Josep Borrell i president del jurat del premi.  
Aquest final de mes, s’han iniciat les obres d’ampliació i legalització de la potència elèctrica 
del Pavellons Firals. El cost pot arribar al voltant dels 44.000 i s’espera que estigui 
operativa per la Fira de Sant. L’objectiu és aquest.  
Al 22 de gener es va fer la presentació de la temporada de teatre estable a l’Amistat. 
L’alcalde dóna les dades d’ús de l’Amistat on s’inclouen la sala del teatre, el vestíbul, la 
sala de ball, noves dependències sense comptar el bar, on aquest any, ja no hi ha hagut 
activitats. Tot i així, s’han incrementat els usuaris en un 30% i les activitats en un 40%. 
El 23 de gener es va donar suport a la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de 
Catalunya en un acte conjunt amb diferents municipis d’arreu del país. A la plaça de 
l’Ajuntament es va fer la lectura  del manifest, juntament amb un representant de 
l’Assemblea.cat i de l’Associació de Municipis de Dependència, representats per l’Alcalde. Hi 
va haver una participació d’una vuitantena de persones. 
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El dia 25 de gener, el Teatre L’Amistat va acollir la 12a. Jornada Reg i Futur, inaugurada 
pel conseller Josep M. Pelegrí. 
 
L’alcalde acaba els temes relaciones cronològicament, per iniciar altres temes d’interès. 
El primer d’aquests temes es referent a l’alarma del col·legi Ignasi Peraire. El dies 19 de 
novembre i 28 de gener hi va haver un robatori de material tecnològic a l’escola Ignasi 
Peraire. L’alcalde assabenta als assistents que es farà la connexió de l’alarma a la central 
de la policia i s’ampliaran els sensors en més zones. 
També fa referència a allò que ja va comentar en l’anterior Junta de Portaveus. El dia 27 
de febrer acaba el segon termini del projecte PUOSC. L’equip de govern presentarà a tots 
els grups la relació d’obres que hi han de constar i demana a la resta de grups que hi facin 
la seva aportació, també els demana el seu consens per algunes obres més petites però 
necessàries que caldrà dur a terme. 
Continua amb el tema dels contenidors soterrats. Explica que es van fer reunions amb el 
Consell Comarcal i amb l’empresa del servei i que ja hi ha sobre la taula un esborrany en el 
qual es detalla la ubicació de les zones on s’instal·laran els contenidors. Caldrà que els 
tècnics el revisin per saber si són necessàries totes aquestes zones i si la situació és la 
correcta. Després s’iniciarà un estudi econòmic comparat que indiqui què representa 
incorporar-se al Consell Comarcal i què representa aquest diferencial d’inversió per 
implantar la recollida a Mollerussa. 
L’alcalde diu que només es podrà fer aquella  inversió que es pugui pagar i per tant s’haurà 
de fer en tres o quatre fases. 
L’alcalde fa referència al tema de les subvencions de la Generalitat per a les escoles bressol 
i escoles de música. S’han rebut ara les subvencions per als curs 2011-2012. Per a les 
escoles bressol hi ha hagut un descens de 1.800€ a 1.300€ per alumne i a les escoles de 
música el descens ha estat de 600€ a 230€ per alumne. L’aportació ha disminuït un 61%, 
lluny del terç que es va dir anteriorment. Manifesta que l’esforç que s’havia fet aquest any i 
que tenia els seus fruits, ha quedat dilapidat, amb una pèrdua aproximada de 100.000€. 
Caldrà mirar què es podrà fer per continuar mantenint el servei. En principi es deia des de 
Madrid que tots els serveis que no siguin d’obligada prestació, que no siguin rendibles o 
que l’Ajuntament no se’n pugui fer càrrec, caldria externalitzar-los, ara ja es parla de 
tancar-los. L’alcalde diu que cal tocar de peus a terra ja que s’està parlant de manteniment 
de serveis públics no obligatoris que exigeixen decisions que puguin ser suportables per a 
tothom, i aquesta és la intenció amb què s’està treballant. 
I com a últim tema comenta les dades del mercat setmanal. S’ha passat de tenir un 
pendent de cobrament del 24% el 2009, del 33% el 2010 i del 25% el 2011, al 7,7% el 
2012 i a dia d’avui s’està al 4,80%. Resten pendent de cobrament aproximadament uns 
6.000€. El mercat setmanal representa uns ingressos d’uns 135.000€ anuals. S’ha passat 
de tenir un pendent de cobrament de 43.000€ a només 6.000€. 
 
Observacions: A les 21.30 hores, s’incorpora a la sessió el Regidor Jordi Pérez (Grup CiU) 
essent 17 els Regidors/es asistents. 
 
4. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. QUART TRIMESTRE DE 2012. 

El Sr. Alcalde exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, la Intervenció de l’Entitat local ha de trametre al Ple la informació de 
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.  
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Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels 
estats que s’han d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2012, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 
següent: 

a) Execució del pressupost de despeses corrent. 
b) b) Execució del pressupost d’ingressos corrent. 
c) c) Moviments i situació de la tresoreria. 

 
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció es proposa elevar al Ple 
de la Corporació la informació següent: 

ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment 
i la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de Desembre 
de 2012. 
 
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de 
la tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest 
acord a tots els efectes legals. 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 

 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials         11.788.251,40€ 
Modificacions de crèdit          2.866.254,15€ 
Crèdits definitius         14.654.505,55€ 
Despeses compromeses        13.948.831,99€ 
Grau execució compromisos                     95,18% 
Obligacions reconegudes netes         13.948.831,99€ 
Grau execució d’obligacions             95,18% 
Pagaments realitzats         12.722.178,09€ 
Grau d’execució dels pagaments    91,20% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          12.960.487,91€ 
Modificacions de crèdit   3.641.739,71€ 
Previsions definitives          16.602.227,62€ 
Drets reconeguts nets          17.052.306,03€ 
Grau execució drets   102,71% 
Recaptació neta          15.171.271,76€ 
Grau execució recaptació             88,96% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 1/01/12     452.376,34€ 
Ingressos         56.193.165,67€ 

- Moviments interns de tresoreria       29.907.913,76€ 
Pagaments         55.510.695,72€ 

- Moviments interns de tresoreria       29.907.913,76€ 
Saldo a 31/12/12     682.469,95€ 
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2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials              600.900,00€ 
Modificacions de crèdit                10.442.26€ 
Crèdits definitius              611.342,26€ 
Despeses compromeses              587.361,51€ 
Grau execució compromisos            96,07% 
Obligacions reconegudes netes              587.361,51€ 
Grau execució d’obligacions            96,07% 
Pagaments realitzats     532.610,81€ 
Grau d’execució dels pagaments   90,67% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials     600.900,00€ 
Modificacions de crèdit       10.442,26€ 
Previsions definitives     611.342,26€ 
Drets reconeguts nets     837.812,25€ 
Grau execució drets  137,04% 
Recaptació neta     793.847,38€ 
Grau execució recaptació    94,75% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 1/01/12      26.477,79€ 
Ingressos          1.605.369,25€ 

- Moviments interns de tresoreria           269.118,78€ 
Pagaments          1.611.924,37€ 

- Moviments interns de tresoreria           269.118,78€ 
Saldo a 31/12/12      19.922,67€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la 
situació de la tresoreria corresponent al quart  trimestre de 2012, se’n va donar compte a 
la Comissió Informativa General del dia 28 de gener de 2013. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
5. DONAR COMPTE 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. QUART TRIMESTRE DE 2012. 

L’Alcaldia 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 tercer trimestre de 2011, 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 30 de desembre de 2012, l’import de les 
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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: 1.140.045,49 €, que corresponen a 1.233 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:         106.648,97 €, que corresponen a    220 factures. 
 
Es fa constar que aquesta xifra provisional, pot tenir variacions, que en qualsevol cas no 
seran significatives. La situació definitiva es consolidarà al moment de fer tramesa de 
l’informe d’Intervenció a la Direcció General de Política Financera Assegurances. Així com al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, tant la corresponent a l’Ajuntament i la corresponent 
al’OAM Fira de Mollerussa. 
 
D’aquesta situació se’n ha informat a la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 28 de gener de 2013.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat.  
 
6. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Vist l’informe d’Intervenció; atès el que es disposa als articles 15 a 19 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran 
de contenir la nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i 
començament de la seva aplicació. 
 
En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Suprimir l’epígraf sisè. Expedients per exercici d’activitats, de l’article 6 (quota 
tributària). 
 
Segon. L’epígraf setè. Drets d’examen oposicions i concursos, passa a ser l’epígraf sisè. 
 
Tercer. L’epígraf vuitè. Concurrències públiques, passa a ser l’epígraf setè. 
 
Quart. L’epígraf novè. Expedients Benestar Social i Ciutadania, passa a ser l’epígraf vuitè. 
 
Cinquè. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del 
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la 
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província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, 
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord 
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita 
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació 
de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Gatnau, del grup del PSC, entén que es pretenguin adaptar les taxes als 
sistemes de poblacions com Lleida o altres capitals de comarca. La taxa va en funció dels 
metres reals de l’activitat i no del valor de la contribució, però això no vol dir que es 
redueixi la taxa tal com s’ha publicat als mitjans de comunicació. Entén que l’adaptació 
s’ha de fer perquè en alguns casos és abusiva. Manifesta que el seu grup no està d’acord 
amb la bonificació del 50% per les modificacions i ampliacions de l’activitat quan fins ara 
estaven al 90% ja que considera que aquesta reducció és un perjudici en els moments que 
corren.  
 
El Sr. Alcalde li respon que l’explicació és la mateixa per als mitjans de comunicació i per 
als membres de la Corporació. Continua dient que si no s’entén com una mesura per 
afavorir el comerç, tampoc no s’entén com un obstacle. Per tant qualsevol mesura 
interpretada així ja és positiva i més atractiva.  
 
El Sr. Gatnau només volia saber si la informació que s’ha donat al seu grup i a la premsa 
és la mateixa, i que si és així ja hi està conforme. 
 
El Sr. Alcalde li garanteix que és la mateixa informació. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
7. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, TAXA PER OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per 
obertura d’establiments. 
 
Vist l’informe d’Intervenció; atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i 
començament de la seva aplicació. 
 
En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
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Primer. Donar una nova redacció a l’ordenança fiscal núm. 11, taxa per obertura 
d’establiments, amb el següent redactat: 
 
TAXA PER TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS I OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
Article 1 - Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases del règim local, per la llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats i per la llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives de la Generalitat 
de Catalunya, així com per les lleis estatals 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la 25/2009, de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per a l’adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, i a l’empara del previst als articles 57 I 20.4.i) del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de 
les activitats. 
 
Article 2 - Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a: 
 
a) Concedir o denegar les llicències 
 
b) Comprovar si les activitats comunicades que es pretenguin realitzar s’ajusten a la 
    normativa reguladora 
 
c) Exercir el control posterior de l’activitat desenvolupada al municipi 
 
d) Emetre informes de control en determinats procediments d’acord amb la llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i d’acord amb les 
facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides 
als ajuntaments per l’article 84 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la 
normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de 
normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats 
d’intervenció a aquest ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels 
ciutadans i les empreses. 
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s’especifiquen a les tarifes contingudes en aquesta ordenança. 
 
Article 3 – Obligats tributaris 
 
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, 
que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització 
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d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la 
taxa. 
 
Article 4 – Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les 

persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix 

l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les 
seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats. 

 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

 
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data del cessament. 
 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 

previst en la Llei General Tributària. 
 
Article 5 - Base imposable 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’article següent a raó de la 
base imposable, que es constitueix de: 
 
 1. Una quota fixa. 
 2. Una quota variable en funció de les superfície de l’activitat. 
 
Article 6 - Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents, expressades en 
euros: 
 
Epígraf primer: 
 
L’import màxim aplicable per les tarifes d’aquest epígraf no podrà excedir de 3.000,00 €. 
 
1. Intervenció administrativa en règim d’autorització ambiental, 

adequació o revisió:           150,00 
 

2. Procediment llicència municipal per a l’exercici d’activitat:  
 
a) de menys de 50 m2 de superfície total :    1.500,00 
b) de 50 i fins a 100 m2 de superfície total:    1.600,00 
c) a partir de 100 m2.  
    Per cada m2 que superi els 100 m2 sumar a l’anterior:          1,50 
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3. Procediment comunicació per l’exercici d’activitat: 

a) de menys de 50 m2 de superfície total :       800,00 
b) de 50 i fins a 100 m2 de superfície total:       850,00 
c) a partir de 100 m2.  
    Per cada m2 que superi els 100 m2 sumar a l’anterior:          1,50 
 

4. Procediment per a l’atorgament de llicències d’obertura d’establiments 
regulada al ROAS o per normativa de caràcter sectorial, per activitats 
innòcues i comunicació prèvia d’activitat innòcua: 
 
a) de menys de 50 m2 de superfície total :       500,00 
b) de 50 i fins a 100 m2 de superfície total:       550,00 
c) a partir de 100 m2.  
    Per cada m2 que superi els 100 m2 sumar a l’anterior:          1,50 

 
5. Procediment de control periòdic d’activitats:        150,00 

 
6. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials 

de les activitats i instal·lacions:           150,00 
 
7. Procediment de revisions i inspeccions d’activitats:       150,00 
 
Epígraf segon: 
 
Publicació anuncis BOP       preu BOP 
 
Epígraf tercer: 
 
Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques: 

 
 a) fins a 50 m2:           585,00 
 b) de més de 50 m2 i fins a 200 m2:         705,00 
 c) de més de 200 m2 i fins a 500 m2:         765,00 
 d) de més de 500 m2:           880,00 
 
Article 7 – Beneficis fiscals 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 50% en els supòsits de ampliació de l’activitat. 
2. S’aplicarà una bonificació del 50% en els supòsits que el titular sigui titular d’una 

llicència vigent per la mateixa activitat sobre local diferent dins del municipi. 
3. S’aplicarà una bonificació del 50% en els supòsits en que, exclusivament, es tracti 

d’una variació subjectiva de l’obligat tributari. 
4. S’aplicarà una bonificació del 50% per a aquelles activitats autoritzades amb caràcter 

temporal i que el seu termini sigui com a màxim de 6 mesos. 
 
Article 8 – Meritació 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes s’entendrà iniciada la dita activitat en la 
data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte 
passiu la formula expressament. 
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2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la 
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent 
procediment. 
 
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per part de l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa 
referència aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. 
 
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva 
concessió 
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del 
sol·licitant 
després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el 
cas de les activitats comunicades. 
 
Article 9 – Normes de gestió 
 
1. La taxa es podrà gestionar pel règim d'autoliquidació quan el procediment s’iniciï a 
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditament d’haver efectuar el pagament de 
la taxa corresponent. 
 
2.- En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
 
Article 10 – Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General 
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Estan subjectes a aquesta ordenança fiscal aquells expedients presentats amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de l’ordenança i pendents de resolució. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2013, 
començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i es mantindrà vigent fins a la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província.Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del 
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la 
província.Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
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directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes.D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, 
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord 
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita 
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació 
de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
Es fa constar que les intervencions dels Grups en aquest punt s’entenen les reproduïdes en 
el  Punt 6, anterior, relatiu a la modificació de l’Ordenança número 8. 
 
8. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS O DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES CULTURALS. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives culturals. 
 
Vist l’informe d’Intervenció; atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i 
començament de la seva aplicació. 
 
En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 1.2 (utilització espais públics centre cultural) 
de l’epígraf primer (biblioteca municipal) de l’article 5 (quota tributària): 
 
“1.2   Utilització espais públics centre cultural: 
 Sala d’actes, per ½ dia:        94,80 
 Sala d’actes, per dia:      189,60 
 Sala 1a planta, per ½ dia:       50,15  
 Sala 1a planta, per dia:      100,30 
 Sala entresòl, per ½ dia:       50,15  
 Sala entresòl, per dia:     100,30” 
 
Segon. Donar una nova redacció a l’apartat 2.1 (utilització espais públics edifici cultural 
l’Amistat) de l’epígraf segon (edifici cultural l’Amistat) de l’article 5 (quota tributària): 
 
“2.1 Utilització espais públics edifici cultural l’Amistat: 
 Sala d’actes, per ½ dia :      348,10 
 Sala d’actes, per dia :      696,20 
 Sala polivalent, per ½ dia:       94,80 
 Sala polivalent, per dia:      189,60 
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 Vestíbul, per ½ dia:        69,60 
 Vestíbul, per dia:       139,20 
 Reportatges videogràfics, per hora:      69,60 
 Sales edifici annex l’Amistat, per ½ dia:      16,75 
 Sala edifici annex l’Amistat, per dia:      33,50” 
 
Tercer. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del 
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la 
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, 
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord 
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita 
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació 
de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
9. MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

POTABLE. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
Atesa la necessitat de revisar el reglament del servei de subministrament d’aigua potable a 
Mollerussa, amb l’objecte de regular les despeses ocasionades en els supòsits de fuites 
d’aigua potable. 
 
Atès el que es disposa en els articles 58 i següents del ROAS, en remissió a allò que 
s’estableix a l’article 178.1 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. 
 
En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Afegir un nou article 46 bis amb el següent redactat: 
 
“Article 46 bis. Facturació supòsits de fuita en instal·lació interior de l’immoble 
 
En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, de difícil detecció, no 
atribuïble a la negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que ha solucionat la 
incidència aportant a l’entitat subministradora la documentació, expedida per instal·lador 
homologat, justificativa de la reparació de la fuita, l’entitat subministradora aplicarà en la 
factura corresponent les mesures reductores autoritzades per l’Ajuntament, consistents en 
facturar amb la tarifa de primer tram els m3 corresponents a la fuita. 
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Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a un mateix client 
més d’un cop, en un període de dos anys.” 
 
Segon. Donar una nova redacció a l’article 53 (renovació del subministrament), quedant 
redactat de la forma següent: 
 
“Les despeses originades per la suspensió de subministrament, així com les despeses de 
reconnexió o reobertura, en cas de tall notificat, segons el que regula l’anterior article, serà 
a compte de l’abonat i es remunerarà amb una quantitat equivalent als drets 
d’entroncament vigent (impostos inclosos), en el moment de la suspensió, que haurà de fer 
efectiu el client prèviament a la reconnexió del subministrament, a excepció que el gestor 
dels servei disposi un altre termini.” 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública l’expedient aprovat inicialment, mitjançant Edictes 
inserits al Tauler Municipal, al BOP de Lleida, al DOGC i a un diari de difusió corrent a la 
localitat, pel termini de 30 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo i adduir-
hi les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini esmentat 
sense haver-se'n produïdes, els acords adoptats amb caràcter inicial esdevindran definitius 
sense necessitar d'ulterior pronunciament corporatiu. 
 
Quart. Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran objecte de publicació al 
BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del Reglament, el qual entrarà en vigor 
conforme allò previst a l’article 66.1 del ROAS i la seva vigència es mantindrà entretant no 
s’acordi la seva modificació o derogació expresses. Igualment es publicarà al DOGC un 
anunci amb la referència del BOP en el qual s’hagi publicat íntegrament el text aprovat i es 
notificarà a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en els termes 
previstos a l’article 65.3 del ROAS.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
10. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O 
ESBARJO SITUATS EN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, 
situats en terrenys d’ús públic local. Així com indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 
 
Vist l’informe d’Intervenció; atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i 
començament de la seva aplicació. 
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En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf primer (Fira de Sant Josep) de l’article 6 
(quota tributària): 
 
“EPÍGRAF PRIMER: FIRA DE SANT JOSEP 
 
1. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a  tómboles,  rifes,  vendes 
    ràpides  i  similars,  venda de llibres, revistes, etc.   
    Per  cada metre lineal o fracció de taulell amb un màxim de 2,50 mts de fondària: 26,31 
    Per l’excés de fondària la tarifa serà de 2,00 € / m2 
 
2. Llicència per a l'ocupació de terrenys amb camions o vehicles  per a la  
    venda d'entrepans, xurros, gelats, hamburgueses, xocolates, refrescos, 
    begudes, neveres, restaurants, bars, fondes i similars, etc.   
    Per cada metre lineal o fracció de taulell amb un màxim de 2,50 mts de fondària: 35,39 
    Per l’excés de fondària la tarifa serà de 2,00 € / m2 
 
3. Llicència per a l'ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells 
    voladors, cavallets, llocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, 
    qualsevol mena d'aparells de moviment. Per cada m2 o fracció:      7,08 
 
4. Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a espectacles, teatres  
    o de circs, durant la Fira. Per  cada m2 o fracció:        7,08 
 
5. Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a la venda o exposició  
    d'articles no especificats en els epígrafs anteriors, instal·lats fora del recinte  
    firal.  Per metre lineal o fracció i dia:        
4,10” 
 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del 
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la 
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, 
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord 
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita 
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació 
de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
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 del PSC, comparteix que s’apliqui una taxa diferent 
per a les casetes i parades que tinguin una profunditat superior a dos metres i mig. 
Entenen que en cas contrari podria ser un greuge amb la resta de paradistes. Pel que fa 
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referència al plantejament de les atraccions, entenen que la situació comporti queixes per 
part dels paradistes en el terreny econòmic, ja que el cost de la implantació és 
considerable i les persones que en fan ús cada vegada gasten menys. Quan a la rebaixa 
d’un 15 sobre el valor impositiu proposen que sigui temporal, només durant la crisi, i que 
es puguin recuperar les taxes més endavant. El vot del Grup del PSC serà favorable. 
 
El Sr. Alcalde respon que serà el mercat qui marcarà la continuïtat d’aquests preus. De 
totes formes, diu que s’avaluaran resultats i es tindran en compte per a properes edicions. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
11. TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LA CARRETERA LV-2001, PK 0,000 A PK 
0,680. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant els Serveis Territorials a Lleida han proposat a l’Ajuntament de 
Mollerussa el Traspàs del tram de carretera següent: CARRETERA LV-2001, Pk 0,000 a Pk. 
0,680. 
 
Es justifica aquesta proposa atenent el fet que, en relació amb el tram de carretera 
esmentat, es dóna la circumstància que ha deixat de tenir nivell funcional mínim per  a 
poder ser considerat carretera i que s’ha integrat a la xarxa viària del municipi de 
Mollerussa. 
 
Legalment, aquesta possibilitat es contempla en l’article 48 del Decret Legislatiu 2/2009, 
de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, precepte que 
respecte el traspàs de vies urbanes estableix que les carreteres de la Generalitat o els 
trams concrets que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal es poden traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d'aquests o per iniciativa de l'Administració de la 
Generalitat, si hi ha acord entre les administracions cedent i cessionària. 
 
Atès el que s’ha exposat, i entenent que és convenient pels interessos municipals que 
l’Ajuntament de Mollerussa assumeixi la titularitat del tram esmentat, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament, en tant que òrgan competent, l’adopció dels següents Acords: 
 
Primer. Donar la conformitat i, en conseqüència, acceptar el traspàs a favor de 
l’Ajuntament de Mollerussa del tram de carretera següent: carretera LV-2001, PK. 0,000 a 
PK. 0,680. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Serveis Territorials a Lleida , a l’objecte de 
continuar els tràmits per a fer efectiu el traspàs. 
 
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a 
gestionar davant els organismes competents, l’acceptació aprovada.” 
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El Sr. Pere Gatnau, del Grup del PSC, proposa que sigui la Sra. Teresa Ginestà qui 
intervingui en aquest tema ja que va ser ella qui el va gestionar quan exercia d’alcaldessa.  
La Sra. Teresa Ginestà, regidora del Grup del PSC, afirma que aquest punt li produeix certa 
sorpresa ja que fa dos anys que li demanen al Sr. Alcalde en quin punt estan les 
negociacions obertes amb el Departament de Política Territorial de la Generalitat. Afirma 
que es poden traspassar als ajuntaments trams de vies quan esdevenen urbanes a causa 
del creixement urbanístic, sempre que hi hagi conveni entre ajuntament i administració 
cessionària. En aquest cas concret, hi havia un compromís amb el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, es va arribar a aprovar el projecte i es van 
afectar les finques corresponents, la rotonda de sortida dels instituts o la zona del Parc de 
la Serra. Una altra cosa que calia fer era l’arranjament o aplicació de mesures de seguretat 
a la rotonda de l’IES o de l’Institut Terres de Ponent, on ara l’Ajuntament ha fet una 
actuació al pas de vianants i n’ha assumint el cost, quan el compromís era de la 
Generalitat. Van venir tècnics de carreteres a establir les mesures adients. Cal demanar-los 
que compleixin el seu compromís. Aquest era el moment en què, a canvi que l’Ajuntament 
assumia el cost de la carretera, la Generalitat havia d’assumir-ne els costos de seguretat 
pactats. La Sra. Ginestà s’adreça al Sr. Alcalde per dir-li que ara és el moment de retirar 
aquest conveni i d’establir unes compensacions sense que perjudicar el municipi. També li 
diu que s’havia plantejat assumir la titularitat d’un altre tram amb el Departament, 
concretament el que va de la N-II fins a la rotonda de  Prefabricats Pujol, sempre que 
l’Administració cedent es faci càrrec del manteniment de la Ronda Nord, des de 
Prefabricats Pujol fins a Creu Roja. Afirma la regidora que aquesta és la manera de 
negociar i que ara li sorprèn que no s’exigeixi. 
 
L’alcalde diu que ara cal parlar d’aquesta actuació concreta entre Domènec Cardenal fins a 
l’Institut ja que entenen que té caràcter d’urgència i no vol que hi intercedeixi cap altre 
projecte per no alentir més les coses. Més endavant ja es concretaran les altres actuacions. 
Ara convé, diu, actuar el més ràpid possible i actuar amb la legalitat ja que l’Ajuntament té 
una responsabilitat amb els veïns i amb els centres educatius. I s’han de fer les actuacions 
que facin falta per actuar ràpidament i diligentment per solucionar el problema. No es pot 
estar supeditat a compromisos quan no hi ha garantia que es puguin complir.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà afirma que no està parlant d’un pla integral de totes les 
carreteres de Mollerussa. Diu que el Govern de la Generalitat ha de complir els seus 
compromisos i que se li han de reclamar com és el cas de l’arranjament de la carretera de 
Torregrossa i recalca que han passat dos anys d’això. Exigeix saber quina resposta té el 
Govern de la Generalitat per no complir, tot i que ja hi havia un projecte i una afectació de 
la finca. 
 
El Sr. Alcalde s’adreça a la regidora per dir-li que, encara que el projecte estigués fet, no 
vol dir que s’executi ja que en aquest moment hi ha moltes obres adjudicades i parades. 
Diu que no es tracta de reclamar la rotonda de l’institut, ja que aquest assumpte forma 
part d’un paquet diferent. Ara s’està parlant d’actuar sobre aquest tram de carretera. Això 
no vol dir que es deixin de banda altres temes o que no s’exigeixin els compromisos que es 
van adquirir en el seu moment amb la Generalitat, però en aquest cas és a l’inrevés, ha 
estat l’Ajuntament qui a pres la iniciativa de demanar aquesta cessió i per tant no es pot 
exigir, no es pot aprofitar cap oportunitat. 
 
L’alcalde recalca que en aquests moment es demana, no s’exigeix. Per tant, diu, que són 
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dues paraules que es contradiuen i que, entén, que no es correspon a aquest ’ordre del dia 
el plantejament que la Sra. Ginestà fa de la seva intervenció. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per tretze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles 
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Francesc Pla, Joan 
Simeón i Teresa Niubó, i quatre abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, 
Concepció Garnica, Teresa Ginestà i Josep Antoni Ajates. 
 
12. URGÈNCIA. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL, FUNCIONARI I LABORAL: DEIXAR SENSE EFECTES 
L’AMORTITZACIÓ DEL RLT 085. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Proposta de Presidència incorporada a l’Ordre del 
Dia per declaració d’Urgència. La proposta és del tenor següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2012 va aprovar la 
modificació de la Plantilla de Personal, Funcionari i Laboral que ha de ser vigent per a 
l’exercici 2013; l’abast de la modificació de la plantilla fou, únicament  la amortització dels 
llocs de treball (RLT) següents:  
 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
 
N/RLT Denominació  E  SE Categoria G  SG 
085  Agent AE Serveis Especials Bàsica C C2 
 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL,: 
 
N/RLT Denominació  EA  SE Classe/Categoria G SG 
062 PO-BOS Serveis Diversos   AE Serveis Especials Oficial 2ª C C2 
 
Aquesta modificació, fonamentada en l’amortització dels llocs de treball esmentat, s’efectuà  
en el marc de les mesures correctives i preventives fixades en els Plans de Sanejament i 
d’Ajust en matèria de reducció de la despesa de personal. 
 
No obstant, circumstàncies sobrevingudes vinculades amb la prestació del servei de 
seguretat ciutadana, que és servei  bàsic i essencials, aconsellen revisar d’ofici l’acord 
d’amortització del RLT 085, d’Agent de la Policia Local. En aquest sentit, mitjançant 
Informe lliurat pel servei competent, es posa de manifest la manca d’efectius suficients que 
limiten el servei i  la existència de situacions impeditives que redueixen l’eficàcia per sota 
dels nivells considerats òptims. Tanmateix, la no amortització del RLT esmentat 
possibilitaria, en part, i de forma provisional, donar solució a aquelles situacions personals 
que per raons mèdiques, podrien acollir-se a una activitat, dins el mateix cos de la Policia 
Local, si bé amb funcions més limitades.   
 
Igualment, s’ha de tenir present que la revisió de l’acord de modificació de plantilla, en el 
sentit exposat de mantenir el RLT 085, en el moment actual no afecta en absolut cap de les 
mesures correctives i preventives fixades en els Plans de Sanejament i d’Ajust en matèria 
de reducció de la despesa de personal, atès que la despesa que pugui representar pot 
ésser  absorbida pel Capítol I sense necessitat de modificar-lo. 
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En virtut del que s’ha exposat, i considerant els informes favorables lliurats per Secretaria i 
Intervenció, es sotmet a consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD:  
 
Primer. Aprovar definitivament la modificació de la Plantilla de Personal, Funcionari i 
Laboral, acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 
2012, deixant sense efectes l’amortització del RLT 085, següent:  
 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
 
N/RLT Denominació  E  SE Categoria G  SG 
085  Agent AE Serveis Especials Bàsica C C2 
 
Segon. Confirmar la amortització del RLT 062, en els termes acordats pel Ple i publicat al 
tauler municipal i al BOP de Lleida núm. 173, del dia 13 de desembre de 2012. 
 
Tercer. Publicar aquest acord conforme allò previst a la vigent legislació, mitjançant 
anunci al Tauler Municipal i al BOP, conjuntament amb la publicació de la Plantilla en els 
termes previstos a l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.” 
 
El Sr. Gatnau dóna suport a aquest punt ja que entén que no es pot permetre la manca 
d’efectius a la policia. Vol posar de manifest que cal treballar amb previsió i que cal tenir en 
compte la segona activitat a causa de l’edat avançada de la policia. Considera que 
l’Ajuntament hauria de fer un esforç en aquest departament en l’àmbit organitzatiu i 
preventiu, perquè no calgués després actuar amb celeritat. 
 
El Sr. Alcalde respon que la planificació està feta. Hi hagut dues incidències no previstes i 
una oportunitat per solucionar-les, si hagués passat més dies no s’hagués pogut modificar 
la plantilla i la plaça quedaria amortitzada. Cal tenir en compte que estem en un pla de 
sanejament i en un pla d’ajust, on hi ha un límit en la massa salarial a consumir entre tots 
els treballadors. Qualsevol modificació en algun servei que impliqui disfuncions pot crear 
problemes. En referència a la segona activitat, cal garantir unes tasques policials sense la 
necessitat de contractar nous policies. El fet que no hi hagi regulada una segona activitat 
no vol dir que no es faciliti als treballadors realitzar la seva tasca de manera adequada a 
les seves possibilitats. Per tant, cal pensar en una segona activitat que no incrementi el 
nombre de personal de l’Ajuntament. I és amb això que s’està estudiant la possibilitat de 
buscar sortides de manera que la ciutadania tampoc no es vegi afectada pel que fa al 
servei policial. Quan han calgut adoptar mesures, s’han comunicat i s’han parlat.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
13. MOCIONS  
 
El Sr. Alcalde informa al Consistori de la presentació per part dels Grups Municipals ERC i 
CiU, de la moció següent: MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL 
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que es procedirà a la lectura de la moció presentada seguin les 
pautes següents: l’Alcalde llegirà la part de Moció corresponent al Preàmbul i el Regidor 
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del Grup ERC, Sr. Pla, seguirà la lectura de l’apartat corresponent a la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del pobles de Catalunya. 
 
Seguidament s’inicia la lectura per part del Sr. Alcalde; 
 
“Els Grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) a l’Ajuntament de Mollerussa, presenten al ple de la corporació la següent moció: 
 
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL 
POBLE DE CATALUNYA 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut 
següent: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat 
col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en 
les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català 
té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort 
Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia 
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La 
caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís 
amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un 
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l 
des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat 
una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas 
en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. 
Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 
1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el 
Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
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En els darrers anys, en la via de l’aprofitament democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les 
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, 
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives el 10 de juliol 
de 2010 sota el lema <<Som una Nació, nosaltres decidim>> i la de l’11 de setembre de 
2012 sota el lema <<Catalunya nou Estat d’Europa>> són expressió del rebuig de la 
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta 
voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera 
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya 
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula el següent: 
 
Seguidament continua la lectura el Regidor Sr. Francesc Pla:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del 
dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu 
futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 
 

- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter 
de subjecte polític i jurídic sobirà. 

 
- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 

escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a 
decidir. 

 
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 

població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís 
per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 

 
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i 

el conjunt de la comunitat internacional. 
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- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya 
com un sol poble. 

 
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 

Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles 
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 

 
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 

democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 

- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 
aquest principi. 

 
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 

partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar 
els mecanismes que garanteixin aquest principi. 

 
- El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser 

actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del 
poble de Catalunya.” 

 
Per tot això, els grups municipals d’ERC i CiU proposen al ple municipal l’adopció dels 
acords següents: 
 

Primer. Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 

Segon. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 

Mollerussa, 31 de gener de 2013.” 
 

Finalitzada la lectura de la Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que el la postura del Partit Popular 
és molt clara: junts sumem i no volem restar. Per tant expressa que el seu vot serà en 
contra de la Moció. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, respon al Sr. Simeón que la Declaració el que 
promou és permetre a tothom exercir el dret a decidir i que això és sumar.  
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, comenta que de tots és sabut el 
posicionament del seu partit, i el model de país que volen és un model de país federal. Diu 
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que el que els uneix al país són les persones i no les nacionalitats de la gent, per això 
preocupa el model de finançament per poder donar un servei de qualitat a la ciutadania. 
Entenen que per a dur a terme el model federal que proposen cal que el poble pugui decidir 
quin model de país vol de forma democràtica. Entenen que per tirar endavant aquest 
projecte cal diàleg. Cohesió social, legalitat, participació ciutadana, transparència i 
legitimitat democràtica com a qüestions principals. I com que tots aquests temes estan 
reflectits en aquesta moció, hi donaran suport. 
 
L’alcalde exposa que aquesta declaració no és fruit de la improvisació. Tots els partits 
polítics en les eleccions del 25 de novembre van manifestar i posar en els seus programes 
electorals què farien en cas que el 26 de novembre poguessin desenvolupar unes tasques 
de govern o les seves tasques parlamentàries. Molts d’aquest partits, els signants de la 
declaració, tant els que van votar-la com els que no en el Parlament de Catalunya, van 
manifestar durant les Eleccions l’interès del poble català a decidir el seu propi futur. Per 
decidir el model de país, primer cal saber si hi ha país o no. La societat catalana en tota la 
seva màxima expressió és una societat asimètrica, diversa, pluricultural, per tant celebra 
que a Mollerussa es doni suport a aquesta moció. Ens congratulem que, en aquesta 
situació actual de desànim, de desafecció en què ens troba la classe política, molt 
qüestionada, puguem trobar aquesta identitat nacional i de sentiment que ens mogui com 
a societat, com a país i també, com a catalans, espanyols per poder decidir el que volem 
en el nostre futur. Per tant, l’Ajuntament de Mollerussa avui aprovarà aquesta moció amb 
un ampli suport del consistori i això el reafirma que, en aquell moment que sempre ha 
volgut establir vies de reafirmació nacional com poder-se adherir a l’Associació municipis 
per la independència, quan ha volgut fer actes de concentració a favor del Som Escola, 
quan ha fet les lectures o concentracions a favor de tot el que suposa el fet català amb 
majúscules, compleixi amb aquesta radiografia de ciutat que l’afavoreix en l’acció, en 
aquest cas de govern, però també com a consistori on tots estem representats.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per quinze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, 
Carles Fernández, Jaume Segura, Carles Fernández, Rosalia Carnicé, Immaculada 
Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajatesi Francesc 
Pla, i dos vots en contra, del Regidor Sr. Joan Simeón i de la Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
14. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’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 28 de novembre de 2012 i 24 de gener de 2013, 
i que es corresponent als números 508/2012 a 563/2012, i 001/2013 a 023/2013, 
següents: 

 
ANY 2012 

 
Decret núm. 508/2012, de 28 de novembre. 
Assumpte: Acatament de la sentència núm. 386/2012. Recurs Contenciós Administratiu núm. 
628/2009. 
 
Decret núm. 509/2012, de 28 de novembre. 
Assumpte: Acceptació adjudicació de béns a l’Ajuntament de Mollerussa. 
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Decret núm. 510/2012, de 30 de novembre. 
Assumpte: Ordres de pagaments. 
 
Decret núm. 511/2012, de 30 de novembre. 
Assumpte: Expedint de modificació de crèdits 16/2012.  
 
Decret núm. 512/2012, de 00 de novembre. 
Assumpte:Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de novembre de 
2012. 
 
Decret núm. 513/2012, de 3 de desembre. 
Assumpte: Ordres de pagaments. 
 
Decret núm. 514/2012, de 3 de desembre. 
Assumpte:Sol·licitud IES Terres de Ponent de Mollerussa, en què demana autorització per muntar una 
carpa i una taula al recinte del Mercat Setmanal els dies 5 i 12 de desembre de 2012 
 
Decret núm. 515/2012, de 5 de desembre. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament: Activitats diverses. Col·legi 
Ignasi Peraire: conserge (Interinitat). 
 
Decret núm. 516/2012, de 11 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Navès Simó, 
Ramon. 
 
Decret núm. 517/2012, de 11 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud  llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Paris Tasies M. 
Angeles. 
 
Decret núm. 518/2012, de 11 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vilamajo 
Isanda Martin. 
 
Decret núm. 519/2012, de 11 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Rio Pelegrina 
Manuel Del. 
 
Decret núm. 520/2012, de 11 de desembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de 
la Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret núm. 521/2012, de 11 de desembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis – Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret núm. 522/2012, de 12 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C. P. C/ 
Domènec Cardenal 1A. 
 
Decret núm. 523/2012, de 13 de desembre. 
Assumpte: Ordres de pagaments. 
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Decret núm. 524/2012, de 13 de desembre. 
Assumpte: Expedient de modificació de Crèdits, Pressupost 2012 (Núm. 17/2012). 
 
Decret núm. 525/2012, de 13 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud consulta expedient de llicència d’obres núm. 26/2006 i expedient de primera 
ocupació 26/2009. 
 
Decret núm. 526/2012, de 14 de desembre. 
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de diversos llocs de treball de monitors/res per a 
l’activitat Parc de Nadal 2012-2013 de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret núm. 527/2012, de 14 de desembre.  
Assumpte: Contractació d personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania. Activitats 
diverses. Projecte Treball als Barris 2012. Programa de suport en la gestió i mediació de Comunitat de 
Veïns. Número d’Expedient; LLB-105/12. 
 
Decret núm. 528/2012, de 18 de desembre. 
Assumpte: Extinció de la llicència de mercat núm. 161. 
 
Decret núm. 529/2012, de 19 de desembre. 
Assumpte:Ordres de pagaments. 
 
Decret núm. 530/2012, de 19 de desembre. 
Assumpte: Comissió de Serveis a favor dl Sr. Garrofé Pastoret , Xavier al RLT 097. Autorització 3a 
Pròrroga. 
 
Decret núm. 531/2012, de 21 de desembre.  
Assumpte: Ampliació dedicació de la Sra. Ruiz Pérez. Montserrat. 
 
Decret núm. 532/2012, de 27 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres núm. 2012/457 presentada per Gas Natural Distribución 
SDG, SA. 
 
Decret núm. 533/2012, de 27 de desembre. 
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret núm. 534/2012, de 27 de desembre. 
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 850.000,00€ amb l’entitat Banc 
de Santander. 
 
Decret núm. 535/2012, de 27 de desembre.  
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret núm. 536/2012, de 27 de desembre. 
Assumpte: Recurs contenciós – Administratiu núm. 2012/243. 
 
Decret núm. 537/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Aprovació relació de factures 28/2012. 
 
Decret núm. 538/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte:Aprovació relació de factures 29/2012. 
 
Decret núm. 539/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00€ amb l’entitat La 
Caixa. 
 
Decret núm. 540/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte: Renúncia Voluntària Sra. Míriam Juncà Florejachs. 
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Decret núm. 541/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de desembre de 
2012. 
 
Decret núm. 542/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte: padró Mercat Setmanal Gener de 2013 
 
Decret núm. 543/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte: Expedient modificació de crèdits núm. 18/2012 – Transferències de crèdit 
 
Decret núm. 544/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Ferrer i 
Busquets, 47 
 
Decret núm. 545/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Lluch Fontanet 
Josep Maria 

Decret núm. 546/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Costa Simó, 
Anna Maria 

Decret núm. 547/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Grup La 
Forestal d’Urgell, 22 PK 
 
Decret núm. 548/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Construccions 
Solé Fernàndez, SL. 
 
Decret núm. 549/2012, de 28 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Pérez Heras de 
las Maribel. 
 
Decret núm. 550/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Buera Gorraiz, 
Gerard. 
 
Decret núm. 551/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Capell 
Parcerisa, Jaime. 
 
Decret núm. 552/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Isla Fernandez 
Eliseo Herminio. 
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Decret núm. 553/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Brufau 
Aguilera, Antoni. 
 
Decret núm. 554/2012, de 28 de desembre 
Assumpte: EMC-021/2012 
 
Decret núm. 555/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret núm. 556/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret núm. 557/2012, de 28 de novembre. 
Assumpte: Subvenció Club Esportiu Pla d’Urgell 
 
Decret núm. 558/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Comunitat 
Propietaris C/ Ponent, 7 
 
Decret núm. 559/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C. P. Grup La 
Forestal d’Urgell, 22 PK. 
 
Decret núm. 560/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 18/2012 – Transferències de crèdit 
 
Decret núm. 561/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2012 (Núm. 19/2012) 
 
Decret núm. 562/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte:Subvenció Càritas-Alberg. 
 
Decret núm. 563/2012, de 28 de desembre. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 3/2012 – Transferències de crèdit. 

 
ANY 2013 

 
Decret Núm. 001/2013, 9 de gener.  
Assumpte: Ajut d’urgència. 
 
Decret Núm. 002/2012, 10 de gener.  
Assumpte: contractació professors Escola municipal de Música, Curs 2012/2013.  
Especialitat: Cant. 
 
Decret Núm. 003/2012, 10 de gener.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 004/2012, 10 de gener.  
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits-1 Pressupost 2012 
 
Decret Núm. 005/2012, 10 de gener.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2013 (Núm. 2/2013) 
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Decret Núm. 006/2012, 14 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Farràs Duart, 
Jordi. 
 
Decret Núm. 007/2012, 14 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Grup La 
forestal d’Urgell, 22 PK. 
 
Decret Núm. 008/2012, 14 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Construccions 
Solé Fernández SL. 
 
Decret Núm. 009/2012, 16 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Miquel Fontova, 
Josep. 
 
Decret Núm. 010/2012, 14 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Parramon Llonch, Montserrat. Primer 
trimestre de 2013. 
 
Decret Núm. 011/2012, 16 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Tudela Miró, Maria del Carme, Primer 
trimestre de 2013. 
 
Decret Núm. 012/2012, 16 de gener.  
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis-Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret Núm. 013/2012, 16 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Solé Pàmpols, Josep. 
 
Decret Núm. 014/2012, 16 de gener.  
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a per a l’equip de 
prevenció i mediació comunitària de la Regidoria de Benestar Social i ciutadania de l’Ajuntament de 
Mollerussa. 
 
Decret Núm. 015/2012, 16 de gener.  
Assumpte: Ordenació de Pagaments. 
 
Decret Núm. 016/2012, 21 de gener. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per XP Serveis El 
Pla SLU. 
 
Decret Núm. 017/2012, 21 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Miquel Fontova, 
Josep. 
 
Decret Núm. 018/2012, 21 de gener.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: Activitats 
diverses. Projecte Treball als Barris 2012 Programa Pla Local de Ciutadania per a la convivència. 
Número d’expedient: LLB-105/12. 
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Decret Núm. 019/2012, 21 de gener. 
Assumpte: Aplanament Recurs 350/2010 – Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida 
 
Decret Núm. 020/2012, 21 de gener.  
Assumpte: Ordres de Pagaments. 
 
Decret Núm. 021/2012, 22 de gener.  
Assumpte: EMC-001/2013 

Decret Núm. 022/2012, 24 de gener.  
Assumpte:Ordres de Pagaments. 
 
Decret Núm. 023/2012, 24 de gener.  
Assumpte:Bestreta Paga Addicional. 
 

---------------------     
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 

El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular,  formula els PRECS següents: 
 
• Tot i entenent que no s’arriba a tot arreu, se li fa estrany que a dia d’avui les escoles 

no estiguessin connectades a una central d’alarmes privada, en el seu moment  i avui a 
la de la Policia municipal. 

 
• Que el 40% dels desperfectes de la pedregada estiguin encara sense arranjar, també 

se li fa estrany. Si el pressupost era d’ 1.800.000€, aquest 40% representaria 
720.000€. Creu que un 40% estigui fora de la cobertura de l’assegurança és molt. 

 
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, formula el PREC següent referent a la deixalleria. 
 
• Han arribat queixes dels usuaris referent a la manera d’actuar i de la informació que 

dóna la treballadora de la deixalleria. Comenta que, si de vegades, ja costa reciclar i 
deixar els residus a la deixalleria, no ajuda gaire quan no et donen la informació que 
pertoca o et surten a tres cantons. En una tasca tan important com és el reciclatge, cal 
que tots ens hi posem. Per tant, diu, que el prec aniria per aquí, intentar que des de la 
deixalleria es facin les coses ben fetes. 

 
PREGUNTES 

El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, formula la PREGUNTA següent: 
 
• Fa referència a l’enllumenat públic arran d’alguns comentaris que li han fet i que ell 

mateix ha anat observant. Hi ha carrers on totes les llums de les faroles estan obertes, 
altres, on n’hi ha d’obertes i de tancades, carrers que potser necessitarien més llum i 
altres on no n’hi ha. La pregunta que formula és saber quin criteri se segueix o quin és 
el funcionament perquè unes cremin i altres no, i com es fa per estalviar llum, és a dir, 
com funciona l’enllumenat. 
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El Sr. Pere Gatnau, del grup de PSC, planteja quatre PREGUNTES: 
 
• La primera és referent al parc de la Serra on han observat que s’ha tallat la meitat de 

la pineda, i volen saber per quin motiu. Igualment, al passeig de Beethoven s’han 
arrancat els arbres. Concretament al parc de la Serra hi ha un Pla Director, pregunta si 
això afecta algun canvi. 

 
• La segona pregunta fa referència a la línia 110 KW, que seria la línia elèctrica pel 

subministrament al Segarra-Garrigues. Vol saber si l’Ajuntament ja ha definit per on ha 
de passar la línia i s’hi han donat els permisos per a la seva execució. Manifesta que hi 
ha propietaris que ho pregunten. 

 
• La tercera pregunta és referent si és obligatori que les empreses subministradores de 

llum i de gas demanin el permís de primera ocupació a l’Ajuntament.  
 
• I la quarta fa referència a Sant Josep, a la modificació de la ubicació dels tractors. 

Pregunta si el pla de seguretat específic per Sant Josep queda afectat o tot queda com 
estava previst. 

 
Als PRECS formulats el Sr. Alcalde dóna les respostes següents:  
 
• En primer lloc s’adreça al Sr. Simeón pel que fa referència a les centrals d’alarmes. Li 

comenta que hi havia un sistema d’alarmes que havia quedat obsolet. En les 
pressupostos de l’any anterior hi havia una partida de 25.000€ per canviar-ho tot. Ara 
es van canviant i ampliant perquè estiguin tots connectats a la mateixa central. 

 
• Quant al tema de la pedregada, s’han reparat el 60% dels desperfectes. Els serveis 

tècnics del Consell Comarcal van fer un primer informe durant els primers dies de la 
pedregada amb què valoraven els desperfectes en 1.800.000€ aproximadament, més 
endavant la valoració va baixar a 1.100.000€ perquè no hi havia tants desperfectes i al 
final la inversió real que ha calgut fer ha estat de 600.000€, que seria el 60% sobre 
1.100.000€ i no sobre 1.800.000€. 

 
• En relació al Prec del Sr. Pla, li exposa que ja s’ha passat la queixa corresponen i que 

es prendran les mesures adients. 
 
A les PREGUNTES formulats el Sr. Alcalde dóna les respostes següents:  
 
• En referència al tema de l’enllumenat públic, i els criteris que se segueixen, que ha 

formulat el Sr. Pla, el Sr. Alcalde explica que en primer lloc es van apagar els llums per 
estalvi econòmic i també fruit dels estudis d’estalvi energètic de diferents enginyeries. 
Cal tenir en compte que no tots els carrers són iguals ni tenen el mateix enllumenat, en 
alguns carrers és més actual que en altres. De vegades es volen tancar 
alternativament els fanals però per qüestió de fases només permet tancar un costat o 
una fila. Llavors això fa que hi hagi disfuncions, i és per aquest motiu que en surten 
queixes. El Sr. Alcalde explica quin és el cost de llum que paga l’Ajuntament de 
Mollerussa perquè els regidors en tinguin constància. Aquest 2012 ha estat de 
563.000€ que equival a més del 5% del pressupost i diu que el que cal és reduir 
despesa a partir de l’any vinent. Creu que es pot trobar una alternativa per consumir 
menys i que consistiria per canviar a poc a poc els mecanismes per obtenir menys 
consum. 
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En resposta a les preguntes efectuades pel Sr. Gatnau, l’alcalde manifesta: 
 
• Referent al parc de la Serra, comenta que els arbres són morts i que amb la pedregada 

es van acabar de destrossar. Cal replantar-los de nou., igual que al carrer Beethoven 
on també va caldre treure els arbres morts. Quan al Pla Director de la Serra, manifesta 
que no hi ha cap modificació. 

 
• Pel que fa a la línia de 110KW de Fecsa-Endesa, respon que la pregunta li sorprèn 

perquè ja es va aprovar en un Ple l’alteració del POUM, per dona solució a la 
modificació del traçat, per tant la línia està definida. Referent a l’execució de l’obra 
saben que s’està demanant una pròrroga dels permisos per les negociacions amb els 
afectats. 

 
• Quan a la tercera pregunta, referent si és obligatori que les empreses subministradores 

de llum i de gas demanin el permís de primera ocupació a l’Ajuntament, l’alcalde 
explica que es continua amb la mateixa política de sempre, ja que tampoc no es poden 
fer enrere. 

 
• I per acabar i en referència al pla de seguretat per Sant Josep, indica que si hi hagués 

algun canvi al recinte que fos diferent al pla actual de seguretat, caldria modificar-lo 
perquè es poguessin fer les evacuacions que convinguessin. És a dir que qualsevol 
alteració suposaria modificar també el Pla de Seguretat. 

 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i cinquanta-cinc minuts, per 
Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà 
signada pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 

 


