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ACTA 2013/06 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta de maig 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.  Jordi Pérez Ruiz    (Grup CiU) 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.    Pere Gatnau i Roca,    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira  (Grup Socialista) 
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) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Regidora no adscrita) 
 
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. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per 
Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 04 D’ABRIL DE 2013 (03/2013). 
 
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 
03/2013 celebrada el dia 4 d’abril de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, 
s’aprova per unanimitat dels membres presents sense introduir-hi cap esmena. 
 
 
2.  APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 02 DE MAIG DE 2013 (04/2013). 
 
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 
04/2013 celebrada el dia 2 de maig de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents sense introduir-hi cap esmena. 
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3. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 15 DE MAIG DE 2013 (05/2013). 
 
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 
05/2013 celebrada el dia 15 de maig de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents sense introduir-hi cap esmena. 
 
 
4. INFORME DE L’ALCALDIA 
 
L’alcalde Marc Solsona inicia el sisè informe d’alcaldia fent referència a l’última sessió 
ordinària va tenir lloc el dia 4 d’abril. En aquelles dates se sortia de la celebració de la Fira 
de Sant Josep i s’estava immers en les Festes de Sant Isidori. El dia 5 d’abril va tenir lloc el 
Premi de Novel·la breu ciutat de Mollerussa, acte important perquè celebràvem la 25a 
Aniversari, la 25è Edició. 
 
El dia 7 d’abril també dins del marc de Sant Isidori, es va celebrar la 16à trobada de 
Puntaires que va aplegar prop de 900 persones al Pavelló Firal i 38 parades, punts de 
venda, relacionades en aquest món.   
 
El dilluns dia 8 d’abril els representants de Mollerussa Comercial van recollir el Premi a la 
iniciativa comercial que va atorgar la Generalitat de Catalunya per la seva campanya de 
llançament de la moneda de l’associació, MOLLEURO. Es va llençar per Nadal, s’ha rellançat 
una segona edició i pel Mercat de 2a segona mà se’n tornarà a fer esment. El mateix dia 8 
d’abril es va poder presentar el 29è Saló del Llibre infantil i Juvenil al Departament de 
Cultura de la Generalitat amb la presència del Conseller Ferran Mascarell i de la presidenta 
del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil la Sra. Reina Duarte. 
 
A part d’activitats esportives com la cloenda del Programa de Futbol Net, que va realitzar-
se juntament amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i el Futbol Club Barcelona el dia 
11 d’abril, hi va haver tot un seguit d’actes, com ara el Projecte de Biblioteques amb 
denominació d’origen amb la bodega de capçalera del Castell del Remei. 
 
El dia 12 d’abril la Brigada va renovar l’arbrat de plaça de l’Ajuntament i va substituir una 
mitjà dotzena d’arbres. Aquesta actuació es va fer juntament amb de l’Institut Mollerussa, 
gràcies a un conveni de col·laboració amb els nois i els alumnes d’aquest centre. 
 
El dia 12 d’abril vam inaugurar la 25a Edició de l’AUTOTRAC, que va coincidir amb un 
increment del 25% d’expositors. Es van superar els 50 expositors ja que en van participar 
51. La fira va tancar amb un balanç molt positiu. Les vendes van créixer un 40% vers l’any 
passat i es va tornar a xifres de l’any 2000: 151 vehicles venuts per un import total de 
1.371.115€, amb un increment de volum econòmic del 14% vers l’any passat. Amb dues 
fires, Sant Josep i AUTOTRAC, Fira de Mollerussa ha assolit un volum de negoci dins el 
sector de l’automòbil, amb venda de vehicles, tant nou com usat, de 5.800.000€, xifra que 
supera la totalitat de l’anualitat de l’any passat amb les tres fires. Encara faltaria comptar 
la Fira AUTOTARDOR, que l’any passat va ser de 5.400.00€. 
 
El dia 15 d’abril aquesta alcaldia va començar una ronda de contactes i de visites amb 
diferents directors de les entitats bancàries de Mollerussa, de manera proactiva i directa, 
arran també d’unes converses que havien tingut amb representants de la plataforma 
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d’afectats per la hipoteca. L’Ajuntament manifestava la voluntat de poder participar en el 
protocol a través de l’àrea de Mediació.  
 
El dia 23 d’abril, per Sant Jordi, es va inaugurar la XXIX del Saló Llibre Infantil i Juvenil de 
Catalunya, més de 4.500 llibres, 3.000m2, 2.888 escolars. Hi van assistir més de 12.000 
persones, superant les xifres de l’any anterior.  Hi ha el compromís del Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil de celebrar la 30a Edició. Això permetrà que s’hi pugui treballar amb 
més temps. Dins del Saló del Llibre, i des de la Regidoria d’Ensenyament es va treballar 
una activitat anomenada “Millor que Nou!”. Es tracta intercanviar material entre diferents 
AMPES i Centres Educatius de la ciutat. 
 
El dia 26 d’abril es ve retre homenatge a la Sra. Margarita Farré Rull en la celebració del 
seu centenari de vida, juntament amb el president del Consell Comarcal i el representant 
del Departament de Benestar a Lleida. El mateix dia 26 d’abril es va fer la reunió amb tota 
la corporació per explicar les actuacions que s’estan duen a terme sobre el Pla de Barris: 
anunciar la campanya de comunicació, informació i repartiment en els comerços d’allò que 
s’aniria fent. 
 
El 27 d’abril, Mare de Déu de Montserrat, com l’Agrupació Sardanista va fer l’ofrena floral. 
 
El dia 28 d’abril es va acollir la 6a CATIGAT, la sortida cicloturística per eminència de la 
Comarca. 
 
El 30 d’abril es va presentar als pares de l’Escola de Les Arrels el solar de la futura escola i 
vam també es va habilitar una partida de 125.000€ per agilitar els tràmits per a la 
fonamentació de l’escola. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Garrofé i Roca i 
entre els dies 15 i 20 de juny estarà acabada la cimentació. 
 
El dia 1 de maig, el Festa de Treball, Mollerussa va fer una activitat diferent també, va 
poder acollir la primera trobada de Futbol Femení amb la participació de més d’un centenar 
de nenes al Camp de Futbol Municipal. També va prendre possessió la nova directora de 
l’Escola Municipal de Música, la Sra. Dolors Pinyol i Puig. 
 
El dia 2 de maig va tenir lloc una visita a Barcelona, a la directora de l’ICASS, Sra. Carmela 
Fortuny, per tal de plantejar-li dos temes: la futura concertació de places de la Residència 
Can Jaques i fer les gestions per saber com està plantejat el futur de la Residència Terres 
de Ponent. 
 
El dia 3 de maig es va organitzar el 1r torneig del Torneig de futbol escolar Cruyff Court. El  
Campionat de Catalunya es va fer a Igualada. 
 
El dia 5 de maig el Pavelló Firal va acollir el Primer Mercat de Segona Mà que, s’hi van 
moure més de 6.000 MOLLEUROS amb la participació de 35 parades i un públic massiu 
interessat amb els productes exposats.  
 
El dia 8 de maig, la brigada va començar les obres per eliminar el gir a l’esquerra  de la 
intersecció entre la Ronda de Ponent i el camí de Fondarella. Era un compromís adquirit al 
mes de desembre com a conseqüència de l’accident a l’IES Terres de Ponent on també es 
va decidir d’habilitar un passos de vianants.  En aquest sentit, el Sr. Alcalde fa constar que 
abans que finalitzi els curs s’ha pogut donar una resposta a tots els objectius que es van 
preveure.  
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El dia 12 de maig s’ha celebrat l’11a Edició de la Fira del Col·leccionisme i la 12a Trobada 
de Plaques de Cava amb un bona afluència de visitants. Per segon any consecutiu un 
mollerussenc, Roderic Gaya va participar-hi. 
 
El dia 14 de maig va tenir lloc la Junta Local de Seguretat. Com a dada important es va 
destacar la reducció del 9% en el nombre de detencions que es van situar en 118 en tot 
l’any. Per primera vegada va assistir-hi la Sra. Anna Miranda, la nova directora dels Serveis 
Territorials d’Interior; el Sr. Ramon Farré, delegat del Govern a Lleida, els representants de 
la Policia Local, Mossos d’Esquadra i també s’hi va convidar el cap de Bombers de 
Mollerussa. Es va posar de manifest d’engegar la selecció per oposició lliure de 4 places 
d’agent vacants en l’actualitat. 
 
En la celebració del Dia de les Esquadres a Lleida es va reconèixer la tasca de tres agents 
de la Policia Local, cosa que cal deixar constància en aquest informe. Són el Sr. Juan José 
Rufino i  el Sr. Carlos Carrascal, i també un nou policia al qual van reconèixer-li les tasques 
en l’anterior destí, l’agent Sr. l’Eloi Ollero. També es va presentar el nou cotxe de la Policia 
Local, un Renault Megane Escènic. 
 
Una activitat diferent va ser la celebració de les semifinals del IX Certamen Nacional 
Juvenil de lectura en veu alta que va omplir el Teatre de l’Amistat, i també el dia 16 de 
maig es va celebrar i inaugurar l’exposició del Club Futbol Joventut Mollerussa per 
commemorar els 25 anys de l’ascens a segona A. L’exposició va comptar amb la presència 
d’antics directius, presidents, jugadors.  
 
L’alcalde manifesta que el dia abans de la Festa Major de Mollerussa, es van suspendre uns 
actes que es van reprendre el dia 1 de juny: un concert de música electrònica i els 
correfocs dels diables.  
 
El dia 20 de maig va tenir lloc la visita de la Sra. Dolors Tella, directora dels Serveis 
Territorials de Territori i Sostenibilitat i la Sra. Cristina Gassol referent a les accions de 
plantejament integral del Grup Sant Isidori.  
 
S’han fet reunions amb el germà superior dels Germans Franciscans de la Creu Blanca, 
referent a la reunió amb la Secretaria General de Benestar i Família sobre les obres 
d’ampliació de la residència. 
 
El dia 20 de maig es van cloure les activitats de les Aules d’Extensió Universitària. 
 
El dia 22 de maig es va anunciar a la premsa el condicionament dels baixos de la casa dels 
germans Freixes Badia, perquè puguin ser operatius al més aviat possible per al motiu per 
al qual es va fer la donació.  
 
El Sr. Alcalde recorda que el dia 25 de maig, a més de moltíssimes activitats esportives i 
culturals, va tenir lloc el 34è Aplec amb l’estrena de la sardana que porta el nom de “25 
anys del Pla d’Urgell” dins dels actes de celebració dels 25 anys de la comarca. Va ser 
composada per l’Antoni Saladrigues i Solé. Es va comptar amb la presència del mestre 
Tomàs Gili Membrado, el qual porta escrites més de 1.400 sardanes.  
 
Recalcar que es va visitar al director dels Serveis Territorials de Salut, doctor Josep Pifarré, 
per enfocar-li uns temes de millorar per al Centre d’Atenció Primària.  
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El 27 de maig va tenir lloc una visita al cadastre, aquesta vegada a instància del mateix 
cadastre, amb el gerent territorial Sr. Castelló per revisar parcialment el sòl urbanitzable 
perquè els veïns creuen que és desmesurat. Com que Mollerussa no és l’única població que 
es troba en aquesta situació, el cadastre ha decidit d’aplicar un coeficient de revisió el els 
sòls urbanitzables. Aquest coeficient és matemàtic. Pot ser que hi hagi algunes sorpreses 
perquè no sempre l’aplicació del coeficient rebaixa el valor. Caldrà valorar l’impacte de la 
proposta del cadastre. 
 
 
5. MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚM. 06/2013. 
 
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 27 de maig de 2013, amb 
el contingut següent: 
 
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per 
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals 
vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 06/2013, per una quantia total de 
460.222,58 € el següent resum: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  26.372,58 
 
PARTIDA                CONCEPTE                                                                         IMPORT .  
02.920.2269909    Altres indemnitzacions        5.278,58 
03.130.6260001    Servidor Policia Local       1.814,67 
07.165.2270600    Estudis i treballs   12.470,00 
10.150.2090004    Indemnitz. conveni urbanístic ampliació Pompeu Fabra     6.809,33 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   26.372,58 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS:  433.850,00 
 
PARTIDA                CONCEPTE                                                                         IMPORT .  
02.920.2260402    Indemnitzacions judicials 427.850,00 
12.341.4800006    Subvenció C.B. Mollerussa       6.000,00 
Total suplements de crèdit:        433.850,00 

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   460.222,58 
 
FINANÇAMENT  
 
NOUS INGRESSOS   427.850,00 
 
PARTIDA                CONCEPTE                                                                         IMPORT .  
13000                    IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS    439.937,91
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BAIXES DE CRÈDITS   20.284,67 
 
PARTIDA               CONCEPTE                                                                           IMPORT .  
03.130.1600000    SEGURETAT SOCIAL       1.814,67  
07.165.2210000    ENERGIA ELÈCTRICA                                         12.470,00 
12.340.1600000    SEGURETAT SOCIAL       2.900,00  
12.341.2260900    ACTIVITATS CULTURAS I ESPORTIVES      1.900,00 
12.341.2269900    SERVEIS REALITZATS PER ALTRESES      1.200,00
     20.284,67 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT . . . . . . . . . . .    460.222,58 
 
Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior proposta, la presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, i es produeixen les següents: 
 
La regidora no adscrita, Sra. Maite Niubó, afirma que la sentencia que obliga a la un 
suplement del pressupost s’haurà de pagar entre tots, i creu que només l’haurien de pagar 
els responsables -amb independència del partit al qual pertanyen- i, si cal, haurien de 
respondre amb el seu patrimoni. La ciutadania no ha de ser sempre la que  paga els plats 
trencats de la mala gestió i de la ignorància del Consistori. 
 
El regidor Joan Simeón, del Grup Popular, confirma l’abstenció del seu grup; diu que no es 
pot solucionar el que ja està fet i a més s’han llençat a les escombraries 400.000€, que no 
són pocs. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del grup ERC, confirma el vot afirmatiu per la raó que és una 
sentència i per tant s’ha d’acatar tot i que moralment votaria en contra, però que com a 
membre del consistori creu que s’ha de ser coherent amb la Llei. Diu que cal mirar cap al 
futur i tirar endavant però sense oblidar-se de les coses. Afegeix que la ciutadania i els 
grups municipals han d’estar al corrent del que passa en el mateix moment en què 
succeeixen les coses. 
 
El regidor Sr. Gatnau, del Grup Socialista, fa una matisació a la intervenció del Sr. Pla i 
concreta que el que s’està debatent ara no és l’acatament de la sentència sinó una 
modificació de crèdit que implica la pròpia sentència i diu que el seu vot serà negatiu, per 
temes de sensibilitat, per dir-ho d’alguna manera. Comunica als membres del consistori 
que una sentència així s’havia de comunicar al moment i no quatre mesos més tard. 
Hagués estat més raonable un comunicació més fluïda amb l’oposició. Han hagut 
d’assabentar-se pels Decrets de l’Alcaldia d’un pagament de 60.000€ a Ros Roca. Entenen 
que aquestes no són formes de tracte amb l’oposició, per tant el seu vot és en contra. 
Finalment exposa que en relació amb el tema de les responsabilitats, juntament amb ERC 
han presentat una moció per intentar rescabalar l’import que ha de fer front l’Ajuntament i 
no l’hagi d’assumir el ciutadà. 
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L’alcalde afirma que podria estar d’acord amb el 90% de les intervencions que s’han fet 
però recalca que no agrada a ningú, quan assumeix una responsabilitat, trobar-se amb 
processos ja vistos per sentència on el marge de maniobra és poc. Cal assumir 
responsablement allò pel qual s’ha estat designat per la ciutadania i mirar de minimitzar el 
màxim possible l’impacte de qualsevol sentència. Respon al Sr. Pla dient que el que cal fer 
és intentar solucionar els problemes que surten i mirar de donar la millor resposta possible. 
No es pot estar satisfet de pagar 400.000€; però en qualsevol cas i amb el poc marge que 
hi havia, s’ha pogut arribar a un bon acord. Comenta també que en les diferents Juntes de 
Portaveus es parlen els casos en què es troba l’Ajuntament i les estratègies que se 
segueixen. Afirma que els regidors estan tots al corrent de tot i que les coses es fan amb 
lleialtat i transparència. 
El tema concret de Ros Roca no es va comentar abans perquè amb anterioritat a la 
sentència s’estava negociant amb Ros Roca. En aquesta negociació es va intentar 
reconduir-ho per minimitzar-ho tan com fos possible. I és ara quan ja es pot aplicar 
comptablement. D’aquesta manera l’Ajuntament deixa de ser un deutor d’una sentència 
judicial molt important i que no estava en el pressupost, ara ja es pot aplicar i a nivell 
comptable ens traiem una responsabilitat gran del damunt. Està d’acord que en els temps 
que corren cal buscar solucions i responsabilitats tal com els regidors diuen, però en 
principi el que som, és servidors públics; i com a tals cal arribar a participar col·lectivament 
alhora de com definim aquesta estratègia mirant pel be de Mollerussa. Confia i espera que 
això serà possible. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per onze vots a favor, dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Carles Fernández, 
Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella i Francesc Pla, dos abstencions, del 
Regidor Sr. Joan Simeón i de la Regidora Sra. Teresa Niubó i quatre vots en contra, dels 
Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà i Josep Antoni 
Ajates.  
 
 
6. REGLAMENT DE REGULACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. APROVACIÓ INICIAL.  
 
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 27 de maig de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“En el marc de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics (LAESCP), es reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb 
l’administració. Aquest dret requereix de la definició estricta i inequívoca de la seu 
administrativa electrònica preveient un règim d’identificació, autenticació, contingut mínim, 
protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat sobre la mateixa.  

En aquest sentit la LAECSP estableix que “La seu electrònica és aquella adreça electrònica 
disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i 
administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat 
administrativa en l’exercici de les seves competències” i que “L’establiment d’una seu 
electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i 
actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d’aquesta”.  
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Cal destacar que la seu electrònica comporta la responsabilitat de l’administració titular 
respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als que es 
pugui accedir per mitjà de la mateixa. Tant la normativa general i com la sectorial 
determinen el conjunt de continguts i serveis que han de residir en seu electrònica. És la 
combinació de responsabilitat i obligatorietat la que determina que el tractament que es 
faci de la seu electrònica no pot ser el mateix que el que s’aplica al lloc Web corporatiu i 
s’han de tenir en compte factors addicionals, tant des del punt de vista jurídic, com 
organitzatiu, com tècnic. 
 
El dret dels ciutadans a relacionar-se i comunicar-se per mitjans electrònics amb les 
administracions públiques, comporta la necessitat de definir clarament una seu 
administrativa en el món digital (seu electrònica), on els ciutadans puguin accedir a la 
informació i als serveis de l’administració titular amb les mateixes garanties que ho farien a 
la seu física.  
 
La seu electrònica s’ha de dotar, doncs, de les mesures jurídiques, organitzatives i 
tècniques que garanteixin que els continguts i serveis es presten sota els principis de 
publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, 
neutralitat, interoperabilitat i d’identificació i autenticació. 
 
Vist l’informe de legalitat; atès el que disposa en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals 
(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; 
considerant el que s’ha exposat i el contingut normatiu del projecte, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el DE REGULACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU 
ELECTRÒNICA de l’Ajuntament de Mollerussa conforme el text que figura en l’annex a 
aquests acords. 
 
Segon. 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 
presentar 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. 
 
Tercer. Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran objecte de publicació al 
BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del reglament, que 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. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 
desplegament dels acords adoptats.” 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANNEX 
 
REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA 
 
Article 1. Objecte  
 
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Mollerussa.  
 
La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i 
ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal en 
l’exercici de les seves competències.  
 
Article 2. Àmbit d'aplicació  
 
Aquest reglament s'aplica:  
 
a) A l'Ajuntament de l’Ajuntament de Mollerussa 
 
b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de l'Ajuntament de 
Mollerussa següents: Patronat Fires de Mollerussa 
 
Article 3. Adreça electrònica i identificació  
 
La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica https://seu.cat/mollerussa 
 
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La verificació d’aquest estarà 
accessible de forma directa i gratuïta. 
  
A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als serveis que no 
estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els identifiquen.  
 
Article 4. Titularitat  
 
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Mollerussa qui assumeix la 
responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis que 
integrin la seu electrònica. 
 
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les 
quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de seu 
electrònica, el titular d’aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització 
d'aquestes última.  
 
Article 5. Contingut de la seu electrònica  
 
La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i estàndards oberts o 
d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la LAECSP, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i els serveis següents:  
 
5.1. Informació sobre la seu electrònica  
 

a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió.  
b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb 
l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als 
mateixos.  
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c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.  
d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant actuació 
administrativa automatitzada.  
e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.  
f) La indicació dels dies considerats inhàbils.  
g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de contingut.  
 

5.2. Serveis d’informació  
 

a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament.  
b) El perfil del contractant.  
c) Processos selectius i de capacitació.  
d) El tauler d’edictes.  

 
5.3. Serveis de tramitació  
 

a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per mitjans 
electrònics.  
b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model 
normalitzat.  
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos pel [NOM ENS] i autenticats amb codi 
segur de verificació.  
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.  
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.  
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.  
g) L’accés a les notificacions electròniques.  

 
5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la seu 
electrònica.  
 
5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en aquells 
procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió pública de la 
informació.  
 
Article 6. Disponibilitat  
 
6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia.  
 
6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa s’anunciarà 
amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de consulta que existeixin.  
 
Disposició addicional  
 
Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament 
que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter puntual derivades de 
canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest reglament. 
  
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització d'acord 
amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.  
 
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, funcionament i 
procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple en aplicació del vigent procediment 
legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.  
 
Disposició transitòria 
 
Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera gradual en 
tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de donar-li suport.  
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Disposició final 
 
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el Butlletí oficial de la 
província l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre del reglament. 
 

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

Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
7. REGLAMENT DE REGULACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. APROVACIÓ INICIAL.  
 
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 27 de maig de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de creació del reglament de regulació i funcionament del registre 
electrònic de l’Ajuntament de Mollerussa, a fi i efecte de donar compliment a la Llei 
11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics; , que disposa 
que en cada Administració Pública existirà, almenys, un sistema de registre electrònic 
suficient per a rebre tot tipus de sol·licituds i comunicacions dirigides aquesta Administració 
Pública. 
 
Tanmateix, la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, indica que els ciutadans tenen el dret a relacionar-
se amb les administracions públiques de Catalunya utilitzant mitjans electrònics per a 
l'exercici dels drets que estableix la legislació bàsica, i en directa connexió amb la present 
normativa, que les seus electròniques dels òrgans i de les administracions públiques han 
d'oferir,directament o mitjançant un enllaç, el servei de registre electrònic. Al seu torn, 
l’article 11 de la Llei 29/2010 de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el Sector 
Públic de Catalunya, entre nombroses referències a la seu i el registre, estableix que la 
difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics, en relació a determinats 
aspectes, es presta mitjançant la corresponent seu electrònica. 
 
És, dons, per a donar compliment a aquestes previsions legals que s’ha proposat el 
REGLAMENT DE REGULACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. Aquesta eina legal permetrà dotar a l’ajuntament de 
Mollerussa i als usuaris dels serveis de la garantia necessària en l’accés documental per 
mitjans electrònics.  El Reglament que es proposa, té per objecte, doncs, una doble 
vessant: 
 

• La creació del registre electrònic de l’Ajuntament de Mollerussa; 
• La regulació del registre electrònic;  

 
És a dir, dotar ambdues parts (Ajuntament i usuaris) de les eines de protecció que 
garanteixin la legalitat de la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i 
comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva competència.  
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El registre electrònic es configura tècnicament com un accés electrònic al registre general 
de l’Ajuntament de Mollerussa i s’integrarà en aquest a tots els efectes. Tanmateix, els 
documents lliurats en format no electrònic poden ésser digitalitzats pel mateix registre.  
 
Vist l’informe de legalitat; atès el que disposa en els articles 58 i següents del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals 
(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; 
considerant el que s’ha exposat i el contingut normatiu del projecte, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el REGLAMENT DE REGULACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Ajuntament de Mollerussa conforme el text que figura en 
l’annex a aquests acords. 
 
Segon. 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 
presentar 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. 
 
Tercer. Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran objecte de publicació al 
BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del reglament, que 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. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 
desplegament dels acords adoptats.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ANNEX 
 
REGLAMENT DE REGULACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació del registre electrònic de l’Ajuntament de 
Mollerussa per a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i comunicacions corresponents 
a serveis, procediments i tràmits de la seva competència.  
 
Article 2. Àmbit d'aplicació 
 
2.1. Aquest reglament s'aplica: 
 

a) A l’Ajuntament de Mollerussa. 
b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de l’Ajuntament de 

Mollerussa que estiguin prèviament adherits mitjançant conveni.  
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c) Als ciutadans i ciutadanes i empreses, entenent com a tal les persones físiques i jurídiques de 
dret privat, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l’Ajuntament de 
Mollerussa i, en el seu cas, amb la resta d'entitats referides a l'apartat b) anterior.  

d) A altres administracions o entitats públiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves 
relacions amb l’Ajuntament de Mollerussa i, en el seu cas, amb la resta d'entitats referides a 
l'apartat b) anterior.  

 
2.2. La presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic 
tindrà caràcter voluntari per a les persones interessades llevat dels supòsits previstos a l’apartat 
següent.  
 
2.3. Per reglament, l’Ajuntament de Mollerussa podrà establir l’obligatorietat de presentació o remissió 
de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic quan les persones interessades 
es corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per motiu de la seva 
capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l'accés 
i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.  
 
2.4. L’Ajuntament de Mollerussa estableix el registre electrònic com mitjà preferent per a la recepció o 
sortida de sol·licituds, comunicacions i escrits provinents d'altres administracions o entitats públiques, i 
d'acord amb les condicions que es determinin per a cada cas.  
 
Article 3. Naturalesa del registre electrònic  
 
El registre electrònic es configura tècnicament com un accés electrònic al registre general de 
l’Ajuntament de Mollerussa i s’integrarà en aquest a tots els efectes. Tanmateix, els documents lliurats 
en format no electrònic poden ésser digitalitzats pel mateix registre.  
 
Article 4. Gestió i manteniment del registre  
 
La gestió del registre electrònic depèn de Secretaria general, i el servei d’Informàtica serà responsable 
de la seva disponibilitat i seguretat. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa no és responsable de l’ús fraudulent que els usuaris realitzin del registre 
electrònic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de custòdia dels elements necessaris 
per a la seva autenticació, l’establiment d’una connexió segura i la utilització de signatura electrònica, 
així com les conseqüències que puguin derivar-se del seu ús incorrecte o negligent.  
 
Article 5. Accés al registre electrònic  
 
5.1. L'accés al registre electrònic es farà a través de la seu electrònica municipal 
https://seu.cat/mollerussa 
 
5.2. Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del registre electrònic són els 
que es troben publicats a la seu electrònica.  
 
5.3. El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per causes tècniques i durant el 
temps imprescindible. La interrupció s’avisarà als usuaris potencials, a la seu electrònica, amb la 
màxima antelació possible. En els casos d’interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, 
s’anunciarà als usuaris la incidència i la seva durada . Com a conseqüència de la interrupció del servei 
per causes tècniques s’informarà a la seu electrònica, si s’escau, de les corresponents ampliacions de 
terminis. En cap cas l’Ajuntament de Mollerussa es farà responsable de les conseqüències derivades de 
la interrupció del servei del registre electrònic per causes tècniques.  
 
Article 6. Documentació admissible  
 
6.1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits de 
l’Ajuntament de Mollerussa en l’àmbit de les seves competències i especificats a la seu electrònica.  
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6.2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigit a l’Ajuntament de Mollerussa que compleixi els 
estàndards de format i els requisits de seguretat exigits i publicats a la seu electrònica. Serà obligatori 
l’ús dels documents electrònics normalitzats en aquells serveis, procediments i tràmits per als quals se 
n’hagin definit i publicitat a la seu electrònica, considerant-se com a no presentat qualsevol altre 
format.  
 
6.3. Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques amb les quals 
l’Ajuntament de Mollerussa hagi subscrit un conveni de col·laboració per admetre les sol·licituds, 
escrits i comunicacions adreçats a aquestes administracions.  
 
6.4. En el cas que el procediment, servei o tràmit ho prevegi, es poden efectuar comprovacions 
automàtiques de format i estructura de la informació aportada en els documents electrònics 
normalitzats, de forma prèvia a la presentació en el registre. Així mateix es podran oferir formularis 
complimentats, en tot o en part, amb les dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a 
altres administracions, amb la finalitat que l’interessat verifiqui la informació, la modifiqui o la 
complimenti amb observança plena a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (LOPD).  
 
6.5. Per iniciativa dels interessats o a sol·licitud de l’Ajuntament de Mollerussa, podrà presentar-se 
electrònicament documentació annexa a la sol·licitud, escrit o comunicació sempre que es compleixin 
els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits, els quals es faran públics a la seu 
electrònica. El registre generarà un rebut acreditatiu de l’entrega d’aquests documents, el qual 
garanteix la integritat i el no repudi de la documentació presentada. Quan la presentació de la 
documentació complementària es faci amb posterioritat a la de la sol·licitud, escrit o comunicació al 
qual acompanyi, l’interessat haurà d’indicar el número d’entrada del rebut acreditatiu de presentació al 
registre electrònic.  
 
Article 7. Acreditació de la identitat  
 
En la seu electrònica d’accés al registre figura la informació relativa als mitjans d'identificació i 
signatura electrònica admesos en relació als serveis, procediments i tràmits corresponents segons la 
normativa vigent.  
 
Article 8. Còmput de terminis  
 
8.1. El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions les vint-i-quatre 
hores del dia tots els dies de l’any, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques 
previsibles de les quals s’informarà en la pròpia seu electrònica.  
 
8.2 La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer dia 
hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. En cap cas la 
presentació electrònica de documents comportarà la modificació dels terminis establerts legalment.  
 
8.3. Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els així declarats per a tot el territori 
estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya i per al municipi de l’Ajuntament de Mollerussa. En 
l’adreça electrònica d’accés al registre es trobarà la informació detallada del calendari de dies inhàbils 
a efectes de còmput de terminis.  
 
8.4. El registre electrònic es regeix per la data i hora oficial, amb les mesures de seguretat necessàries 
per garantir la seva integritat i exactitud.  
 
Article 9. Assentaments  
 
9.1. Els assentaments s'anoten respectant l'ordre temporal de recepció o sortida de sol·licituds, 
comunicacions i escrits, indicant la data i l'hora de la recepció o sortida.  
 
9.2. En cada assentament que es practiqui es deixarà constància d'un número epígraf expressiu de la 
seva naturalesa, data i hora d'entrada o sortida, identificació del remitent i destinatari i, si escau, data 
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dels documents i referència al contingut de les comunicacions o escrits que es registren, així com les 
evidències electròniques corresponents.  
 
9.3. Els llibres de registre d'entrada i sortida, quedaran emmagatzemats electrònicament amb totes 
les garanties d'integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de la informació.  
 
Article 10. Justificant de recepció  
 
10.1. El registre emetrà un rebut consistent en una còpia autenticada, mitjançant signatura electrònica 
avançada, de l’escrit, sol·licitud o comunicació presentada que inclourà la data i l’hora de presentació i 
el número de registre d’entrada. Aquest acusament de rebuda podrà ser imprès o arxivat 
informàticament per la persona interessada, tenint el valor de rebut acreditatiu de la presentació als 
efectes del que es disposa als articles 35.c, 38.5 i 70.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. La no recepció del rebut acreditatiu 
de presentació o la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència de la transmissió, suposarà 
que no s’ha produït el corresponent assentament al registre i que la presentació haurà de realitzar-se 
novament.  
 
10.2. En cap cas, el registre electrònic de l’Ajuntament de Mollerussa realitzarà funcions d’expedició 
individualitzada de còpies segellades o compulsades dels documents que es transmetin juntament amb 
la sol·licitud, escrit o comunicació.  
 
Article 11. Protecció de dades personals  
 
El funcionament del registre electrònic es portarà a terme de conformitat amb la normativa vigent 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 
Article 12. Incorporació de tràmits, aprovació de formularis normalitzats i caràcter 
obligatori del registre  
 
La incorporació de tràmits, l'aprovació de formularis normalitzats i el caràcter obligatori del registre 
electrònic de determinades persones interessades s'aproven mitjançant acord del Ple, a proposta del 
titular o director de l'àrea de la qual depèn el procediment que es refereix i es publiquen al Butlletí 
Oficial de la Província i a la seu electrònica.  
 
Disposició addicional primera  
 
Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament 
que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter puntual, derivades de 
canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest reglament. 
 
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització d'acord 
amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.  
 
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, funcionament i 
procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple, en aplicació del vigent procediment 
legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.  
 
Disposició addicional segona 
 
1. El registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) es 
considera un registre electrònic dels previstos a la lletra a) del punt 2 de l’article 24 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, habilitat per a la recepció i tramesa 
de les sol·licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta d’administracions públiques 
adherides a l’EACAT i les anotacions corresponents als serveis d’administració electrònica, que el 
Consorci AOC o altres ens supramunicipals, previ conveni, prestin a aquesta corporació.  
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2. Les previsions del paràgraf primer seran d’aplicació mentre no es puguin efectuar aquests 
assentaments directament en el registre general electrònic creat en aquest reglament. Quan això sigui 
possible aquest registre tindrà funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació 24x7 dels 
serveis previstos, en cas de problemes tècnics que puguin afectar al registre general. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat en el Butlletí oficial de 
la província l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre. 

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

Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
8. MOCIONS 
 
El Sr. Alcalde informa al Consistori de la presentació per part dels Grups Municipals 
Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit dels 
Socialistes (PSC), de la següent moció:  
 
8.1. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I DELS DRETS LINGÜÍSTICS DELS 
CATALANOPARLANTS A LA FRANJA 
 
El Sr. Alcalde manifesta que es procedirà a la lectura de la moció presentada seguin les 
pautes següents: el Regidor del Grup ERC, Sr. Pla, llegirà la part de Moció corresponent a 
l’expositiu de la Moció i per part de l’Alcaldia es donarà lectura a la l’apartat corresponent 
als acords. Seguidament s’inicia la lectura per part del Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu 
del Grup ERC:    
 
“Els Grups municipals de Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) i el Partit dels Socialistes (PSC) a l’Ajuntament de Mollerussa, presenten al Ple de la 
corporació la següent moció: 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I DELS DRETS LINGÜÍSTICS DELS 
CATALANOPARLANTS A LA FRANJA 

 
Les Corts d’Aragó han aprovat la nova Llei de llengües que inclou, entre altres mesures, el 
canvi de denominació del català que es parla a la Franja, que passaria a denominar-se 
llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental (LAPAO). 
L’anterior Llei de Llengües d’Aragó reconeixia l’existència de catalanoparlants a la Franja, i 
de fet potenciava la seva promoció i protecció. Amb la nova Llei el català deixarà de ser 
oficial a l’Aragó. 
Aquesta actuació política suposa un nou atac contra la llengua catalana a l’Aragó, que 
coincideix amb les polítiques que els governs del Partit Popular que pretenen minimitzar 
l’ús del català arreu. És una agressió reiterada a la unitat de la llengua catalana. 
L’aprovació de les modificacions legislatives impulsades pel govern aragonès comportarà 
un detriment de l’estatus legal de la llengua, dels drets lingüístics de les persones 
catalanoparlants i de la normalització de la llengua en l’ensenyament, la comunicació i el 
seu ús social a la Franja. 
La comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la llengua parlada a la 
Franja és el Català. La llengua catalana és una realitat social i cultural. 
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La Carta Europea de Llengües minoritàries, ratificada per Espanya, obliga a respectar l’àrea 
geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials i polítiques o 
administratives. 
La Diputació de Lleida sempre s’ha manifestat a favor de la unitat lingüística del Català 
defensarà que és la llengua catalana la que es parla a la Franja, se la denomini com se la 
denomini. 
Les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al Matarranya, tenen 
nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les terres  Lleida, vincles que 
s’estenen al llarg del temps i que hom vol conservar i millorar. 
 
Seguidament continua la lectura el Sr. Alcalde:  
 

ACORDS 
 
Primer. L’Ajuntament de Mollerussa manifesta el seu total rebuig a l’acord que ha pres el 
Parlament Aragonès sense cap mena de base científica ni lingüística, que suposa un canvi 
en la denominació del català a l’Aragó, i denuncia l’ús de denominacions de la llengua 
catalana impròpies i allunyades de qualsevol rigor acadèmic. 
 
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa manifesta que la llengua materna i d’ús social habitual 
de més de quaranta mil persones a les localitats de la Franja és el català. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa demana a les institucions aragoneses que respectin la 
denominació científica internacional del català a la Franja i que vetllin per emprar criteris 
científics i filològics a l’hora de reglamentar la política lingüística. 
 
Quart. L’Ajuntament de Mollerussa vol mantenir i enfortir les relacions territorials amb les 
poblacions de la Franja. Les divisions administratives de l’Estat espanyol no han de ser un 
obstacle insalvable entre territoris amb seculars i estrets lligams històrics, socials, 
econòmics, cultural i lingüístics. 
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquests acords al govern d’Aragó, als grups polítics de les Corts 
aragoneses, al govern d’Espanya, als municipis de la Franja, a les associacions culturals i 
històriques aplegades en la Iniciativa Cultural de la Franja (Instituts d’Estudis del Baix 
Cinca, Associació Cultural del Matarranya i Centre d’Estudis Ribagorçans), i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya. 
 
Mollerussa, 30 de maig de 2013” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior moció, la presidència pregunta si hi ha alguna intervenció 
al respecte, i es produeixen les següents: 
 
La regidora no adscrita Sra. Maite Niubó, creu que no ens hem de posar a casa dels altres 
perquè ja en tenim suficient amb les nostres coses. A més, a la quarta legislatura de les 
Corts d’Aragó va ser refusada com a llengua cooficial. 
 
El regidor Joan Simeón, del Grup Popular diu que a la comunitat d’Aragó fan les seves lleis, 
i a la comunitat catalana fem les nostres. Considera que si ells tenen bé aquesta llei, amb 
el seu dret estan, i si es fes una consulta als aragonesos segurament que  opinarien 
d’aquesta manera en aquest moment. 
El seu partit votarà en contra d’aquesta moció 
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El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, afirma que motius per defensar aquesta moció 
n’hi ha infinits. Un de bàsic és el sentit comú, l’altre dubta molt que a la franja parlin xinès, 
més que res perquè si no ho saben el LAPAO és parla al sud de Xina. És una d’aquelles 
coses que a vegades passen però succeeix -afirma. El segon és que a la Diputació de 
Lleida, el Sr. Puy del Partit Popular va dir literalment i de manera taxativa: “jo parlo català 
i també sóc de la franja”,  “jo no em poso amb el Govern d’Aragó perquè faci les lleis que 
ells considerin oportunes ni més ni menys, ara una cosa és que faci una llei i l’altra cosa és 
que denomini una llengua amb un nom que no és. El català és el català i no hi ha més”.  
La llengua catalana té un domini lingüístic, que és el que és, científicament té un nom, que 
és el que és, i per tant llavors aquí hi ha altres implicacions perquè no és només el  
concepte de denominar-se català, no, perquè és català, clar la franja ha utilitzat i ha seguit 
utilitzant sempre  la llengua que parla, no denominar-la català és aquesta política que ja 
portem un temps cap aquí d’intentar reduir al màxim possible l’ús i el cognom del català, 
és com si fes por. Diu que estem parlant d’una qüestió tan simple com és el sentit comú. 
Sempre afirma que quan parla de qüestions lingüístiques s’ha de parlar amb una lingüista. 
En aquest cas ell opina com a lingüista, com a filòleg, per tant si alguna cosa sap és d’això 
precisament. El Sr. Pla diu que si té alguna cosa clara és que el que es parla a la franja és 
català no xinès i demana disculpes per l’acudit fàcil. 
 
El regidor Sr. Gatnau, del Grup Socialista diu que no es pot entendre de cap altra manera i 
que la decisió de les Corts Aragoneses no deixa de ser una provocació als catalanoparlants 
i com el Sr. Pla creu que els qui han de definir si es català, LAPAO, castellà o el que sigui 
són els professionals, en aquest cas concret els lingüístics. Es planteja la pregunta què 
passaria si el Govern de la Generalitat Catalana anomenés al castellà LAPON. Es podria 
entrar en una dinàmica molt perillosa. Vol pensar i creure que tindran prou coneixement 
com per no fer el mateix plantejament que s’ha fet des de l’Aragó. Afirma que en aquest 
cas, el Govern del PP de l’Aragó ha estat creant un problema allà on no hi era. La 
convivència entre la gent de la franja de Ponent de parla catalana i castellana sempre ha 
estat bona. Fins ara no hi hagut problemes però creu que ara se n’està creant, amb un 
transfons de segregació i de separació de cara al català. A més cal pensar que ara els 
alumnes de la franja estudiaran LAPAO, però sense professors formats en LAPAO, ni 
centres que formin professors en aquesta llengua. Aquí és on es demostra que s’ha fet 
sense cap estudi ni anàlisis de res. Només s’ha fet per fer. 
El Sr. Gatnau fa referència al que ha esmentat anteriorment el Sr. Pla en referència al Sr. 
Puy de la Diputació de Lleida. Afirma el Sr. Gatnau que precisament es trobava en aquest 
lloc quan va fer aquest comentari. El Sr. Puy va reconèixer que ell parla en català i votar 
en contra de la seva pròpia identitat per a una persona es perdre els seus valors. El Sr. 
Gatnau afegeix que aquesta és la manera de fer política del PP, no consulten les parts 
afectades del territori, com tampoc no ho han fet amb la llei Wert, ni amb sanitat. Totes 
aquestes parts afectades estan ara revolucionades. En referència a les primeres 
intervencions en què es diu que no ens hauríem de posar a la casa dels altres perquè ja hi 
ha prou feina a casa nostra, el Sr. Gatnau en discrepa. Creu que en el moment que s’està 
atacant la nostra pròpia llengua no ens podem quedar aturats. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que en les mocions no hi haurà torn de rèplica i 
desestima la petició del regidor Sr. Simeón que havia sol·licitat una segona intervenció.  
 
Explica que presenten aquesta moció perquè la Franja no és a vuit-cents quilòmetres sinó 
només a mitja hora en cotxe; els habitants de les terres de Lleida no són lluny de la Franja 
i aquests són usuaris del nostre dia a dia. Només cal anar a l’hospital Arnau de Vilanova 
per veure que molta gent de la Franja està utilitzant els serveis sanitaris que paguem tots 
els catalans. El que es considera més greu d’aquest assumpte és que la vicepresidenta del 
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Govern per tal de justificar una decisió del Parlament Aragonès digui que s’han de 
respectar les decisions dels parlaments autonòmics. 
Catalunya només demana que es respectin les decisions que pren el Parlament de 
Catalunya. El que no pot ser és que només es respectin les decisions en funció del 
parlament que les diu i en altres casos es recorri al Constitucional. Es fa una campanya de 
persecució, ja no sobre uns polítics que s’han tornat bojos perquè volen un país lliure, sinó 
sobre tota la comunitat catalana de més de 7.000.000 habitants que ha fet que la llengua 
que perduri al llarg dels segles sigui el català. 
Continua el Sr. Alcalde, en referència al comentari del Sr. Gatnau, que si en lloc de LAPON 
anomenéssim LLEPA al castellà, ja estaríem denunciats davant del constitucional i caldria 
veure quines mesures es prendrien en aquest sentit. 
Comenta el Sr. Alcalde que això és fruit d’una sèrie d’estratègies molt ben pensades 
d’agressions sistemàtiques a la llengua. La llengua es el pal de paller d’una comunitat, 
d’una societat, d’un país, és més que un centre de cos o d’una comunitat administrativa, és 
allò que ens fa diferents, singulars i únics i allò que ens enriqueix com a poble és 
bàsicament la llengua i la cultura. 
Per tant aquesta moció no pretén res més que l’Ajuntament de Mollerussa, capital de la 
comarca del Pla d’Urgell, a mitja hora de la franja de ponent, se solidaritzi amb aquestes 
40.000 persones que cada dia continuaran dient català a la llengua que parlen, perquè les 
coses s’obtenen pel nom que reben amb una identificació o significació en el seu concepte. 
Per tant –afegeix l’alcalde- des d’aquí des del Grup de CIU de l’Ajuntament de Mollerussa, i 
davant que s’entén que no és una cosa aliena als catalans sinó que és molt i molt propera, 
no es pot posar en dubte el debat no només per aplicació d’una llengua sinó allò que pot 
representar en l’ensenyament, en l’aplicació de les lleis i ja només quedaria eliminar la 
llengua catalana com a assignatura troncal a Catalunya. 
Entén, doncs, que aquests mocions s’han de fer des del rebuig contundent i enèrgic i sense 
entendre ni comprendre les voluntats que tinguin altres territoris, sinó defensar allò que 
també ens agradi o no, perquè una sola línia no fa que allò no sigui nostre. 
 
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, Carles 
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció 
Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates i Francesc Pla, i dos vots en contra, del 
Regidor Sr. Joan Simeón i de la Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
 
9. 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 27 de març i 23 de maig de 2013, i que es 
corresponent als números 112/2013 a 201/2013, següents: 
 
Decret Núm. 112/2013, 27 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Ferran 
Puig, 10 
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Decret Núm. 113/2013, 28 de març. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 114/2013, 28 de març. 
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de març de 2013. 
 
Decret Núm. 115/2013, 2 d’abril. 
Assumpte: Expedient de declaració baixa per no renovació de llicència Expedient MS/BNR/2013/01: 
llicència Mercat Núm. 094. Titular: Palacio Fil Wenceslao. 
 
Decret Núm. 116/2013, 2 d’abril. 
Assumpte: Expedient de declaració baixa per no renovació de llicència Expedient MS/BNR/2013/02: 
Llicència Mercat Núm. 115. Titular: Jove Santaella Joan Carles. 
 
Decret Núm. 117/2013, 2 d’abril. 
Assumpte: Expedient de declaració baixa per no renovació de llicència Expedient MS/BNR/2013/03: 
llicència Mercat Núm. 096B. Titular: Pubill Giménez Alexandra. 
 
Decret Núm. 118/2013, 2 d’abril. 
Assumpte: Ordres de pagaments. 
 
Decret Núm. 119/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Obres que no s’ajusten a les condicions de la llicència d’obres Exp. 259/01. Emplaçament: 
C. Clot de l’Agulló, 9 de 25230 Mollerussa. Promotor: Antonio Aceituno Freixes. Tràmit: Resolució i 
arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 120/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient Llicència d’obres núm. 66/1991. Sol·licitant: Pepita Solé 
Falip. 
 
Decret Núm. 121/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud targeta de crèdit “Banco Santander”. 
 
Decret Núm. 122/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 123/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Aplanament Recurs Abreujat 69/2009 – Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida 
 
Decret Núm. 124/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Aplanament Recurs Ordinari 33/2011 – Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida 
 
Decret Núm. 125/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Aplanament Recurs Abreujat 718/2011 – Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida 
Decret Núm. 126/2013, 3 d’abril. 
Assumpte: Aplanament Recurs Abreujat 731/2011 – Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida 
 
Decret Núm. 127/2013, 5 d’abril. 
Assumpte: Assignació Complement Productivitat Sra. Parramon Llonch, M. Segon trimestre de 2013. 
 
Decret Núm. 128/2013, 5 d’abril. 
Assumpte: Assignació de complement de productivitat la Sra. Tudela Miró, Maria del Carme. Segon 
trimestre de 2013. 
 
Decret Núm. 129/2013, 5 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud Departament de Salut, en què demana autorització per col·locar una unitat mòbil 
per realitzar mamografies el dia 10 d’abril de 2013. 
 



        

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 

 

Decret Núm. 130/2013, 9 d’abril. 
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret Núm. 131/2013, 10 d’abril. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 132/2013, 11 d’abril. 
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació de diversos llocs de 
treball per a l’activitat Saló del llibre infantil i juvenil 2013. 
 
Decret Núm. 133/2013, 12 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Calvis Mata, 
Josep Lluis. 
 
Decret Núm. 134/2013, 12 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Av. De la 
Pau, 18-B. 
 
Decret Núm. 135/2013, 12 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Calvis Mata, 
Josep Lluis. 
 
Decret Núm. 136/2013, 12 d’abril.  
Assumpte: Mesures provisionals enfront el Sr. COMALADA PUIG, Eduard. 
 
Decret Núm. 137/2013, 15 d’abril. 
Assumpte: EMC-006/2013. 
 
Decret Núm. 138/2013, 15 d’abril. 
Assumpte: Bestreta Sr. Jesús Morales Mejias. 
 
Decret Núm. 139/2013, 16 d’abril. 
Assumpte: EMC-007/2013. 
 
Decret Núm. 140/2013, 17 d’abril. 
Assumpte: EMC-008/2013. 
 
Decret Núm. 141/2013, 17 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud Associació Dones l’Albada de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar 
la sala d’actes del Centre Cultural el dia 18 d’abril de 2013. 
 
Decret Núm. 142/2013, 18 d’abril. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 143/2013, 16 d’abril. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 04/2013. 
 
Decret Núm. 144/2013, 22 d’abril. 
Assumpte: Bestreta Sr. Francisco Rivas Delgado i Jesús Morales Mejias. 
 
Decret Núm. 145/2013, 22 d’abril. 
Assumpte: Nomenament càrrec unipersonal de govern: Directora de l’Escola municipal de Música 
“Jordi Piqué”. Nomenament càrrecs unipersonals de govern integrats en l’equip directiu: Cap d’Estudis 
i Secretari/a Acadèmic. 
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Decret Núm. 146/2013, 22 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud alumnes Institut Mollerussa, en què demanen autorització per posar quatre 
parades de venda de roses i altres productes durant la Diada de Sant Jordi 
 
 
Decret Núm. 147/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació 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/Pompeu 
Fabra. 6B. 
 
Decret Núm. 148/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Parramon 
Coma, Montserrat. 
 
Decret Núm. 149/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Av. Del 
canal, 9. 
 
Decret Núm. 150/2013, 23 d’abril. 
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 Calvis Mata, 
Josep Lluis. 
 
Decret Núm. 151/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Montserrat Vila, 
Bresco SLP. 
 
Decret Núm. 152/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Miro Brugal 
Juan. 
 
Decret Núm. 153/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Jovells Tarros, 
Joan. 
 
Decret Núm. 154/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació 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, 35. 
 
Decret Núm. 155/2013, 23 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació 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, 35. 
 
Decret Núm. 156/2013, 24 d’abril. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 157/2013, 29 d’abril. 
Assumpte: Estat edificis i solar Av. Ermengol V, 6-8 de 25230 Mollerussa. Requeriment adopció 
mesures per esmenar les deficiències higièniques, sanitàries i de seguretat. Imposició d’una segona 
multa coercitiva. 
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Decret Núm. 158/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Dones Caufapé 
Angel. 
 
Decret Núm. 159/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació 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/Crist 
Rei, 7 
 
Decret Núm. 160/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Jovells Tarròs, 
Joan. 
 
Decret Núm. 161/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Cusine Barber 
Elena. 
 
Decret Núm. 162/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per C.P. C/Pompeu 
Fabra, 6B 
 
Decret Núm. 163/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Parramon 
Coma, Montserrat. 
 
Decret Núm. 164/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis- Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret Núm. 165/2013, 30 d’abril. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’abril de 2013. 
 
Decret Núm. 166/2013, 2 de maig.  
Assumpte: compensació deutes Hidalgo e Hijos, SCCL. 
 
Decret Núm. 167/2013, 2 de maig. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 168/2013, 2 de maig. 
Assumpte: Contractació professors Escola Municipal de Música, Curs 2012/2013. Especialitat: 
Violoncel. 
 
Decret Núm. 169/2013, 2 de maig.  
Assumpte: convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu per cobrir quatre llocs de treball 
inclosos a l’oferta pública d’ocupació 2011-ampliació, d’agent de la Policia Local. 
 
Decret Núm. 170/2013, 2 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Ros Garreta, J. 
 
Decret Núm. 171/2013, 6 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud Departament de Salut, en què demana autorització per col·locar una unitat mòbil 
per realitzar mamografies els dies 8 i 22 de maig de 2013. 
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Decret Núm. 172/2013, 7 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sans Altisent, 
Jaume. 
 
Decret Núm. 173/2013, 9 de maig.  
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de dos llocs de treball de personal de control d’accés 
a la piscina d’estiu de la plantilla de personal laboral col·laborador de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 174/2013, 9 de maig.  
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de dos llocs de treball de personal de socorristes de 
la piscina d’estiu de la plantilla de personal laboral col·laborador de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 175/2013, 9 de maig.  
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 176/2013, 10 de maig.  
Assumpte: expedient de modificació de crèdits 05/2013. 
 
Decret Núm. 177/2013, 10 de maig.  
Assumpte: expedient de contractació negociat sense publicitat: primera fase de l’Escola “Les Arrels” de 
Mollerussa. Obres prèvies de fonamentació i urbanització. 
 
Decret Núm. 178/2013, 10 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Ros Garreta, J. 
 
Decret Núm. 179/2013, 10 de maig.  
Assumpte: desestimació  reclamació responsabilitat patrimonial presentada per Da Lex Assistance, SL. 
 
Decret Núm. 180/2013, 10 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Gordó 
Casanovas, Oriol. 
 
Decret Núm. 181/2013, 13 de maig.  
Assumpte: EMC-009/2013 
 
Decret Núm. 182/2013, 13 de maig.  
Assumpte: bestreta Sr. Jesús Morales Mejias. 
 
Decret Núm. 183/2013, 14 de maig.  
Assumpte: deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Despreniment d’una cornisa del balcó edifici 
situat Av. De la Pau, 18. 
 
Decret Núm. 184/2013, 15 de maig.  
Assumpte: Autorització de trasllat i dipòsit de Llibres d’Actes a l’Arxiu Municipal. 
 
Decret Núm. 185/2013, 15 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient Llicència d’obres núm. 252/2006. Sol·licitant: Pueyo Sisó, L. 
 
Decret Núm. 186/2013, 15 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedients de Llicències d’obres. Sol·licitant: Ciudad Hernansanz, SL. 
 
Decret Núm. 187/2013, 15 de maig.  
Assumpte: ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 188/2013, 16 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altes instal·lacions anàlogues, presentada per Mas Serra, P. 
 
Decret Núm. 189/2013, 16 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altes instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Grup 
Jaume d’Urgell Bloc a Escala. 
 
Decret Núm. 190/2013, 16 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altes instal·lacions anàlogues, presentada per Narro Lacasa, 
Baltasar. 
 
Decret Núm. 191/2013, 20 de maig.  
Assumpte: bestreta Sr. Jesús Morales Mejias 
 
Decret Núm. 192/2013, 20 de maig.  
Assumpte: EMC-010/2013. 
 
Decret Núm. 193/2013, 20 de maig.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Marçal Marti Segarra. 
 
Decret Núm. 194/2013, 20 de maig.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 06/2013 
 
Decret Núm. 195/2013, 21 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Parramon 
Vilalta, Josep. 

Decret Núm. 196/2013, 21 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Brau Codony, 
Francesca. 
 
Decret Núm. 197/2013, 21 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Comunitat de 
Propietaris C/Nord, 1 
 
Decret Núm. 198/2013, 21 de maig.  
Assumpte: expedient de contractació de les obres: primera fase de l’escola “Les Arrels” de Mollerussa. 
Obres prèvies de fonamentació i urbanització. Requeriment de documentació. 
 
Decret Núm. 199/2013, 22 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Promocanal 
25001 SL. 
 
Decret Núm. 200/2013, 23 de maig.  
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 201/2013, 23 de maig.  
Assumpte: Estat de conservació de la façana de l’Edifici situat al carrer Ferrer i Busquets, 60. 

---------------------     
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El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
La regidora no adscrita, Sra. Maite Niubó, planteja els següents  PRECS: 
 
• Exposa que vol donar una explicació a la ciutadania i al consistori del motiu pel qual 

deixa Plataforma per Catalunya. Explica que en la vida diària econòmica i social es veu 
representada per colors, logotips i eslògans, que la fan identificar o sentir part d'un 
grup de persones que desitgen un mateix fi social i econòmic, alhora que se sent 
protegida per aquest signe. Hi dóna suport i se sent apassionada sense veure més enllà 
dels interessos que representa. Això és el que en un primer moment la va captivar, ja 
que en la ideologia del partit de PXC, el que es respirava eren valors mutus compartits, 
però les coses són o com alguns pretenen que les veiem, vistes des de fora 
naturalment; però quan es veu l'entramat és quan un s’adona que la realitat no és 
aquella, que hi ha manca de diàleg, d’honestedat, de credibilitat, escepticisme pels 
canvis en les ideologies, la baixa qualitat humana dels representants, l’avidesa de 
poder, l'absència de projectes col·lectius i estratègies, l'abandonament de la motivació 
cap als militants i simpatitzants, el canvi de postura de la ideologia depenent del 
moment, situació, estats mentals i emocionals de l'audiència. Aquestes desviacions fan 
que es plantegi la permanència dins de la cúpula del partit ja que les divergències 
existents juntament amb les ambigüitats identitàries, fan que li sigui impossible 
continuar. Per això va decidir posar punt i final, i deixar de ser un membre del partit de 
PXC, per passar a ser un membre més dins del consistori de l'Ajuntament sense més 
que les seves conviccions: les que tenia quan va entrar a formar part del partit amb el 
qual creia i que compartia una mateixa ideologia.  De  seguir equivaldria a trair la 
ciutadania, tal com va dir la meva predecessora; és per això, que creu que ha d’actuar 
en conseqüència amb els seus ideals i amb la ciutadania que en el seu dia la va votar: 
al cap i a la fi, diu que tots els que són aquí es deuen al poble de Mollerussa. 

• En referència al Decret de l’Alcaldia 136/2013, i sense voler posar-se dins del dret a la 
intimitat ni a la presumpció d’innocència, creu que la mesura cautelar imposada és poc 
edificant i a la vegada burlesca per als ciutadans perquè en casos com aquest es 
requereix la suspensió parcial o total  de la retribució. 

 
El regidor Sr. Simeón, del Grup Popular, planteja el següent PREC: 
 
• En el comentari del Sr. Gatnau en referència al Sr. Salvador Puy, que és representat 

del PP, només dir que és regidor de l’Ajuntament de Lleida i que viu a la província de 
Lleida. Davant d’això creu que és molt normal que se senti català i que parli català. 

 
El Sr. Gatnau, del Grup Socialista, planteja el següent PREC: 
 
• Fa referència a la moció per exercir l’acció de repetició contra el Sr. Bosch que s’havia 

de presentar avui però que no s’ha debatut. Demana que es debati i es parli en el 
proper Ple. 

 
PREGUNTES 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, formula les PREGUNTES següent: 
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• Demana saber els motius pels quals ha renunciat l’anterior direcció de l’Escola de 
Música i el perquè s’ha avançat el procés d’elecció d’una nova direcció. 

• Demana saber com estan els convenis de cessió anticipada dels terrenys de l’ARE on 
abans hi havia d’anar teòricament Les Arrels. 

 
Als PRECS formulats el Sr. Alcalde dóna les respostes següents:  
 
En referència a l’explicació que dóna la Sra. Niubó de per què deixa el partit, en respecta la 
seva decisió.  
 
Quan al  Decret 136/2013, afirma que és un decret especial i restringit, i en el mateix text 
així s’indica. Per tant, nosaltres no serem els qui en diguem públicament res, si més no 
ara; això no obstant, expressa que li sorprèn el prec atenent el contingut del Decret. 
 
Pel que fa al prec plantejat pel Sr. Gatnau, el Sr. Alcalde li comenta  
 
que no és que no vulguem parlar ni debatre sobre aquest tema, és tot el contrari; nosaltres 
estem disposats a fer bé la nostra feina i per tant, mirar de buscar les màximes 
possibilitats perquè l’ajuntament pugui rescabalar-se; entendran, dons, que es necessita, si 
més no com Alcalde un informe jurídic que ens permeti conduir aquesta situació, i si es 
dona el cas que hi hem d’entrar, doncs hi entrarem; tenim la voluntat de fer les coses pel 
bon camí i buscar el que sigui més positiu per l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
A les PREGUNTES formulades el Sr. Alcalde dóna les respostes següents:  
 
En referència a la direcció de l’Escola de Música, es tenia constància des de finals d’any que 
la direcció no volia continuar el proper curs. Per tant, abans que comencés la planificació 
del nou curs i comencessin les inscripcions es volia una direcció que estigués d’acord amb 
els criteris que s’havien de seguir el curs vinent, per aquest motiu quan es va saber que 
l’equip directiu no volia continuar, es va decidir avançar el procés i poder corregir tot allò 
que no s’ajustava prou a les necessitats a l’hora de planificar el proper curs. Es pretenia 
guanyar temps i poder encarar el curs 2013-2014 de la millor manera possible amb un 
equip directiu nou per afrontar millor el que anés venint. La Sra. Dolors Pinyol es va 
presentar i va guanyar i des d’aquí l’alcalde felicita el nou equip, que a més de tenir 
sensibilitat musical requereix saber gestionar perquè l’escola sigui eficient i sostenible, i no 
calgui prendre mesures més dràstiques. Per tant, com que la situació en el context es 
complicada, entén que no es podia demorar. 
 
Pel que fa al tema dels convenis de cessió anticipada dels terrenys de l’ARE, l’Ajuntament 
ha manifestat públicament davant del conseller, davant d’Urbanisme i dels veïns afectats, 
la voluntat de tirar enrere la figura urbanística de l’ARE, perquè la planificació prevista de 
construcció de 1.600 habitatges, avui ja no és factible i el fet que hi hagués aquest figura 
de planejament generava molts interrogants i incerteses als propietaris. A més hi havia la 
línia d’alta tensió, la construcció de la ronda nord, que es començarà a cimentar aquest 
any, i la necessitat que el bombers puguin sortir per la porta que correspon; a més hi ha la 
voluntat d’acollir l’Àrea bàsica Policial “Mollerussa- Les Borges” i habilitar el terreny del 
costat dels bombers en una cessió al Departament d’Interior per ubicar-hi els Mossos 
d’Esquadra. Això situaria Mollerussa com una de les poques ciutats de Catalunya que pot 
tenir una àrea policial integrada, amb bombers i mossos d’esquadra costat a costat, i que a 
la vegada pogués acollir la policia científica i altres serveis que donaran més valor a 
Mollerussa. Però caldrà esperar a tenir resolts alguns serrells per fer efectiva la reversió de 
l’ARE. 
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I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i quinze 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. 
 


