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ACTA 2013/09 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de setembre 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: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2013 (08/2013). 
 
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 
08/2013 celebrada el dia 25 de juliol de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense 
introduir-hi cap esmena. 
 
02. INFORME DE L’ALCALDIA 
 
L’alcalde Marc Solsona inicia el Ple amb l’informe d’alcaldia que, com ell mateix diu, ja és 
habitual en els plens ordinaris. Comenta que aquest informe serà més breu que l’anterior 
donat que en època estival no hi acostuma a haver tanta activitat. 
 
El dia 27 de julioles va celebrar l’acte de 25è aniversari de la constitució del Consell 
Comarcal amb la presència del president Pujol. Vaser un acte que va comptar amb 
l’assistència de diferents alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, consellers comarcals i 
gent involucrada en el procés de la comarca ara fa 25 anys i per tant, com a capital i 
exercint el paper de capitalitat fa esment d’aquest fet en l’informe. 
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El dia 31 de juliol hi va haver una reunió de seguiment amb els serveis socials del Consell 
Comarcal per intentar dotar de més recursos humans els serveis socials, donat que pel 
volum de població  s’ha entès de mutu acord que calia reforçar els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
El dia 2 d’agost van començar les activitats del Cinema d’Estiu. Mollerussa Comercial va 
organitzar el cinema a la fresca al camp de futbol. Va tenir una gran repercussió. En 
properes ocasions l’Ajuntament caldrà que tingui una actitud de seguiment d’aquests actes 
perquè la instal·lació és municipal i així ho requereix. 
 
El dia 3 d’agost es va celebrar el 6è Mercat de rebaixes d’estiu, organitzat per la Cambra 
de Comerç i Mollerussa Comercial. També comenta que es va executar l’ordenació de 
l’aparcament del carrer Nord, en què només es podrà aparcar en un sol costat. 
 
El dia 15 d’agost, l’Acadèmia Internacional de Solsona va arribar al Teatre de l’Amistat amb 
un concert d’alumnes i professors, es el vuitè any que fan parada a Mollerussa. L’alcalde 
els agraeix la continuïtat. Fa esment de la fallada de l’aire condicionat de la sala ja que 
situacions com aquesta fan que l’acte no quedi prou lluït, cosa que es mereix donat el 
nivell, la qualitat, la professionalitat i el prestigi que dóna que l’Acadèmia de Solsona vingui 
cada any a Mollerussa.  
 
El dia 19 d’agost la Biblioteca Comarcal va tornar a obrir.Com ja fa dos estius es tanca pel 
tema de concentrar vacances i d’optimitzar al màxim també els recursos de la Biblioteca. 
Així doncs es va poder fer una millorar en el parquet de la sala infantil. 
 
El dia 25 d’agost es va celebrar la XIV Edició del Torneig Ciutat de Mollerussa, organitzat 
pel ClubFutbol de Mollerussa. 
 
Durant el mes d’agost es van realitzar visites de seguiment d’obra en l’espai cedit pels 
Germans Freixes i Badia. A dia d’avui aquestes obres ja estan pràcticament enllestides i es 
podrà posar a disposició de la ciutat. Per a aquestes obre hi havia un pressupost d’execució 
de 65.322€. 
 
A finals d’agost es va celebrar el Ral·li de Terra a Mollerussa, puntuable per al Campionat 
d’Espanya. Hi van participar 57 pilots de primeríssim nivell. El fet que sigui puntuable per 
al Campionat d’Espanya dóna renom. L’assistència va ser nombrosa i el fet que es realitzés 
al mig del poble va donar un altre aire. 
 
El 31 d’agost, va sortir una notícia a la premsa que va tenir una repercussió diferent a 
l’habitual. L’Ajuntament de Mollerussa estava a un pas d’embargar a una entitat bancària 
en posar-li tres multes coercitives per no arranjar un immoble, del carrer d’Armengol V. 
L’entitat bancària va pagar els 23.000€ del projecte d’execució d’obres. Les obres es 
començaran entre l’1 i el 2 d’octubre. 
 
El dia 4 de setembre, una setmana abans del previst, es van poder començar les obres de 
renovació de la piscina coberta. Es van canviar més de cent biguetes de la teulada i es va 
renovar la coberta, tot dins del termini d’execució que s’havia marcat. Està previst que la 
piscina entri en funcionament la segona setmana d’octubre. 
 
El dia 6 de setembre, l’alcalde va fer la xerrada oberta a tota la ciutat. Va respondre les 
preguntes que els ciutadans havien formulat a través del correu electrònic. Agraeix 
l’assistència a tots els presents, a les diferents formacions polítiques i a l’equip de govern. 
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El dia 7 i 8 de setembre comença la tardor Firal a Mollerussa que acabarà amb l’Autotrac al 
mes de novembre. Es va fer la 18a Fira Expoclàssic amb bons resultats, es van ampliar els 
monogràfics i hi va haver com a novetat la vintena Trobada de Motos Clàssiques. Es van 
celebrar els 25 anys de la Comarca del Pla d’Urgell fent una ruta per tots els pobles de la 
comarca.El dia 8 de setembre, a petició de l’Assemblea Nacional Catalana, i previ als actes 
de l’11 de Setembre es va fer l’acte d’hissada de l’estelada a la rotonda del tractor. 
 
El dia 10 de novembre hi va haver la presentació de la temporada de Teatre a l’Amistat. En 
aquests moments els grups de teatre amateur i professional venen a risc i ventura. Com a 
novetat de cartell aquesta temporada es compta amb Berto Romero. 
 
El dia 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya es va celebrar al Parc Municipal amb 
la tradicional ofrena de flors. Va assistir-hi l’historiador i director de l’IEI, Josep M. Solé 
Sabater. També remarcar que van sortir de la comarca molts autocars per assistir a la via 
catalana. 
Aquell mateix dia el club de Hoquei Mollerussa celebrava els 25 anys. Es va fer un 
triangular amb la selecció catalana, francesa i de Lleida. L’Ajuntament felicita el cluben el 
seu 25è. aniversari. 
 
El dia 13 de setembre es va fer una visita de seguiment amb el Director Territorial de 
Sanitat, Dr. Pifarré, i amb el cap d’emergència, Sr. Lopez, per mirar de coordinar diferents 
accions previstes per un futur. 
 
Els dies 13, 14 i 15 de setembre va tenir lloc, per primera vegada, la Fira del Sentir. Una 
iniciativa que canalitzada per Mollerussa Comercial i la Cambra de Comerç. Es farà una 
avaluació d’aquesta fira i es veure quin nom se li dóna, ja que el concepte fira va molt 
lligar o vinculat a Fira de Mollerussa, que és una marca pròpia. En aquest sentit es creu 
millor no donar el nom de fira a totes les actuacions i potser seria millor trobar un altre 
nom més adequat al concepte en si. 
 
El dia 14 de setembre es va fer una aplicació per telèfon mòbil de la Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila. És l’única biblioteca de Catalunya que pròpiament té una aplicació per telèfon 
mòbil amb la qual pot consultar el catàleg, el fons, tota l’activitat d’agenda i també, pot fer 
d’interlocutor a través de missatgeria, amb tots els usuaris.  
 
És una bona iniciativa que permet mantenir aquest nivell de creativitat, imaginació i 
diferenciar-se per moltes coses a part només de ser biblioteca. També es va fer el 
reconeixement als 32 autors i escriptors que van col·laborar en el llibre dels 15 anys de la 
Biblioteca fent-los un agraïment públic. 
 
El dia 14 de setembre es va participar i col·laborar en el III Memorial Joan Miró de Torneig 
Aleví que organitza el Club Futbol Joventut de Mollerussa. Se celebren també els 25 anys 
que el club va pujar a segona A. L’alcalde ho agraeix a tota la gent que ho va fer possible 
en el seu moment. 
També va tenir lloc aquest dia un partit de la Lliga ACB al Pavelló Municipal entre l’Unicaja 
de Màlaga i el Club Bàsquet Nufri. 
 
El dia 16 de setembre amb la presència dels portaveus de l’Ajuntament, el president de la 
Generalitat, Artur Mas, va inaugurar la nova iniciativa empresarial de Nufri i el grup francès 
Mane: MANUFRI. Es mira de donar més internacionalització als concentrats de fruita o 
bases per poder fer refrescos. 
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S’ha celebrat l’aniversari de l’Agrupació del Monument a la Sardana.S’ha fet una jornada de 
viquipèdia de fotografia per ser globals a la xarxa. D’aquesta manera es pretén que els 
edificis catalogats surtin en només un clic i amb fotografia. 
 
El 22 de setembre hi va haver la inauguració de la plaça Àngel Bonvehí, juntament amb la 
família, amb un acte senzill però penso que entranyable. D’aquesta manera es pretén 
donar resposta als acords del Ple. 
A l’octubre es farà l’acte en honor al Sr. Sala, posant nom a una plaça. 
 
Aquest cap de setmana ha tingut lloc el Concurs de Pintura Rapida i la primera Mostra 
d’Entitats, fruit de la iniciativa de la gent. Es torna a omplir el centre de la ciutat amb 
activitat de Mollerussa i per gent de Mollerussa.Actes com aquest fan ciutat. 
 
L’alcalde explica que des d’alcaldia s’han atès 32 visites directes en el despatx. També 
informa que s’han iniciat diferents programes de col·laboració social amb el SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya). Aquest programes a data d’avui s’estan portant a la 
pràctica:Manteniment, reposició i pintura, amb la incorporació de tres persones 
encarregades de pintar tots els passos de vianants, el carril bici i els aparcament de zones 
blaves... amb una durada de quatre mesos, del 10 d’agost al 10 de desembre. L’altre 
programa és el de Manteniment i reposició de voreresamb dos paletes i una durada de 50 
dies, del 12 de setembre al 31 d’octubre. 
 
L’import econòmic d’aquests programes suposa per a l’Ajuntament 5.004€ pel que fa als 
pintors i 2.021€, pel que fa als paletes. Les característiques són molt concretes: han 
d’estar inscrits al SOC i que tinguin a partir d’una edat. Els Ajuntaments s’hi adhereixen per 
solucionar temporalment el problema greu de l’atur. 
 
Comentar que a nivell de poble s’ha parlat del tema referent al Col·legi Les Arrels.El col·legi 
ja està en funcionament quan a la part de l’obra que tocava.El fet que el trasllat del nens 
per anar a dinar es faci en autocar a l’edifici Duch no ve par part de l’Ajuntament de 
Mollerussa, sinó del Departament d’Ensenyament a través del Consell Comarcal. 
 
L’alcalde acaba l’informe i deixa obert a preguntes si hi ha algun qüestió concreta o algun 
tema que no s’hagi tractat. 
 
03. FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 2014. 
 
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 23 de setembre de 
2013, amb el contingut següent: 
 
“Atès l’escrit dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament a fi i efecte 
que determini les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, proposades per 
a l’any 2014. 
 
Ateses les facultats atribuïdes a les Corporacions Locals per l’article 37.2 de l'Estatut dels 
Treballadors (Text refós de la Llei, aprovat per RDLEG. 1/1995, de 24 de març), per les 
disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya i, 
especialment, l'Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost (DOGC 6450, de 30.08.2012) del 
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Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, pel qual s’estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l’any 2013, a Catalunya. 
 
Atès que les Festes Locals que es proposin no poden coincidir amb les oficials fixades per la 
Generalitat ni en cap dels diumenges de l’any.  
 
Considerant el respecte a la tradició existent al municipi de Mollerussa en la determinació 
com a referències per a fixar les festes locals, les següents: 
 

• Festivitat de Sant Josep, coincident amb la celebració de la fira homònima,  
• La Festa Major del mes de maig, celebrada la tercera setmana del mes. 

 
Atesos els antecedents exposats, la Presidència sotmet a consideració del Ple de 
l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats atribuïdes conforme l’article 46 del RD 
2001/1983, de 28 de juliol, adopti el següent ACORD: 
 
Primer.- Establir i proposar com a Festes Locals retribuïdes i no recuperables, per a l'any 
2014, al municipi de Mollerussa, les següents: 
 

• Dia 19 de març de l’any 2014, Sant Josep. 
• Dia 16 de maig de l’any 2014, Festa Major. 

 
Segon.- Conforme el que determina l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el 
calendari laboral anual aprovat per Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost (DOGC 6450, de 
30.08.2012) conjuntament amb les festes proposades pel Consistori, tindrà efectes com a 
calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a 
Mollerussa, el 2014. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat a Lleida, als efectes legals oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
04. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST AJUNTAMENT Núm. 10/2013) 

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 23 de setembre 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, l’Alcaldia sotmet a la consideració de la Comissió l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 10/2013, per una quantia total de 
114.268,14 € conforme el següent resum: 
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SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 114.268,14 
 
PARTIDA                   CONCEPTE                   ___                                              IMPORT .  
04.231.2500001     Conveni consell comarcal      14.100,00 
05.320.2279900     Serveis realitzats per altres      21.000,00 
10.151.2270600     Estudis i treballs         13.500,00 
10.459.2000000     Lloguer de pàrquings        11.200,00 
12.342.6320002     Arranjament piscina coberta      54.468,14 
  
 Total suplement de crèdits        114.268,14 
 
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES  114.268,14 
 
FINANÇAMENT 
 
NOUS INGRESSOS:   68.305,46 
 
PARTIDA                   CONCEPTE                   ___                                              IMPORT .  
13000                  IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS     68.305,46
  
BAIXES DE CRÈDITS:   45.962,68 
 
PARTIDA                   CONCEPTE                   ___                                              IMPORT .  
05.320.1300000    Retribucions bàsiques laboral fix     21.000,00  
06.164.6220000    Cementiri     24.962,68  
           
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT   114.268,14 
 
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 la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
05.REVISIÓ PLA D’AJUST  
 
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 23 de setembre de 
2013, amb el contingut següent: 
 
“Amb la finalitat d’eradicar la morositat de les administracions públiques, alhora que reduir 
el deute comercial amb els proveïdors s’aprovà el Reial Decret Llei 8/2013,de 28 de juny, 
de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a 
entitats locals amb problemes financers.  
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L’Ajuntament de Mollerussa en aplicació del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, va aprovar 
un Pla d’ajust en sessió celebrada el 30 de març de 2012 i la operació de crèdit per import 
de 4.350.098,89 € 
 
El Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, 
estableix a l’article 18, que la remissió al MIHAP  de la relació certificada d’obligacions 
pendents de pagament a 31 de maig de 2013, implicarà la revisió del Pla d’ajust per a la 
formalització d’una operació d’endeutament per finançar les obligacions citades. Aquesta 
tramesa s’ha efectuat en data 15.07.2013. 
 
La revisió del Pla d’ajust s’ha confeccionat d’acord amb el model establer a l’Ordre 
HAP/537/2012, de 9 de març i amb les instruccions per a la complementació i tramesa del 
pla elaborades per la Secretaria General de Coordinació autonòmica i local del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, amb l’horitzó temporal de 2023. Aquesta proposta 
de revisió del Pla d’ajust no implica l’adopció de cap altra mesura ni en els ingressos, ni en 
les despeses, quedaria absorbida dins de les previsions inicials. En el supòsit d’aprovació 
de la revisió Pla d’ajust, s’haurà de trametre per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, fins 27 de setembre i, si ho valora favorablement, permetrà la 
contractació de l’operació d’endeutament pel finançament de les obligacions pendents de 
pagament a proveïdors citades, que importaria 537.818,49 €. 
 
Vist l’informe FAVORABLE de l’Interventor i en base al que s’ha exposat, es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la revisió del pla d’ajust aprovat pel Ple de la Corporació en 30 de març 
de 2012  en els sentit i termes a que fa referència l’article 18 del RDL 8/2013) que 
s’adjunta a l’expedient, per import de 537.818,49 €. 
 
Segon. Aprovar de forma expressa el compromís d’adoptar les mesures previstes en el pla 
d’ajust per garantir l’estabilitat pressupostària, els límits d’endeutament i terminis de 
pagament a proveïdors, per un període coincident amb el de l’amortització de l’operació 
d’endeutament que es prevé concertar en el marc del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de 
juny, que serà com a màxim de 10 anys de duració.  
 
Tercer. Aprovar de forma expressa el compromís d’aplicar les mesures previstes en la 
revisió del pla d’ajust. 
 
Quart. Aprovar de forma expressa el compromís de remetre tota la informació que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques consideri necessària per al seguiment del 
compliment d’aquest pla d’ajust, així com qualsevol altra informació addicional que es 
consideri necessària per garantir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, 
els límits de deute públic i les obligacions de pagament a proveïdors.” 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que dóna el seu vot favorable, tal i 
com havia dit anteriorment. Afirma que és important la celeritat dels pagaments als 
proveïdors i això s’està complint. 
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El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista exposa que entenen que la proposta d’acord 
és la modificació del Pla d’Ajust i no la contractació en concret del crèdit que s’estableix a 
deu anys. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no és modificació, és revisió, no és el mateix. És la proposta 
de revisió que l’Ajuntament presenta a Madrid per poder formalitzar l’operació a posteriori. 
Només es tracta si l’Ajuntament s’adhereix al Decret de l’Estat sense cap condicionalitat i 
de manera voluntària. Si no s’aprova per part del Govern de l’Estat s’haurà de fer el 
pagament pel pressupost ordinari. 
 
El regidor Pere Gatnau del grup del PSC, afirma que el seu vot serà favorable. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06.DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 
ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE HAP/2105/2012. SEGON TRIMESTRE 2013 
 
En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual 
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna 
compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al segon trimestre de 2013. 
 
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals 
del MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
 
Data de la comunicació: 28 d’agost de 2013. 
 
Formularis:  
 

F.1.1.1   Resum classificació econòmica 
F.1.1.2   Desglossament Ingressos corrents 
F.1.1.3   Desglossament Ingressos de capital i financers 
F.1.1.4   Desglossament Despeses corrents 
F.1.1.5   Desglossament Despeses de capital i financeres 
F.1.1.9   Calendari i pressupost de tresoreria 
F.1.1.8   Romanent de Tresoreria 
F.1.1.A3  Dotació de plantilles i retribucions 
F.1.1.B1  Ajustos SEC 
F.1.1.B2  Informació pel càlcul de la regla de la despesa 
F.2.1   Ajustos per operacions internes entre entitats del grup 
F.3.0   Dades generals de l’informe actualitzat d’avaluació 
F.3.2   Resum anàlisi estabilitat pressupostària 
F.3.3   Resum anàlisi regla de la despesa 
F.4.0   Tancament de l’informe d’avaluació i signatura. 

 
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als 
informes lliurats a la plataforma del MINHAP. 
 
El Ple en resta assabentat. 
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07.MOCIONS 
 
No s’ha presentat cap Moció.   
 
08.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 19 de juliol i 23 de setembre de 2013, i que es 
corresponent als números 275/2013 a 387/2013, següents: 
 
Decret Núm. 275/2013, 19 de juliol. 
Assumpte: Ordre de tancament al públic dels vasos de les piscines municipals cobertes. 
 
Decret Núm. 276/2013, 23 de juliol. 
Assumpte: Reducció de dedicació de la Sra. Ruiz Pérez, Montserrat. Contractació de la sra. 
Jose Onaries, Maria. 
 
Decret Núm. 277/2013, 23 de juliol. 
Assumpte: Centre Obert “La Banqueta”, Curs 2013/2014. Contractació Personal 
col3labotrador: Sra. Sánchez Parra, Alexandra, lloc de treball: Educadora / Sra. Borges 
Llorens: Integradora. 
 
Decret Núm. 278/2013, 23 de juliol. 
Assumpte: Assentiment als Recursos Contenciosos Administratius seguits a instàncies del 
lletrat Enric Vicente i català: 528/2011, 530/2011, 531/2011, 532/2011, 153/2011, 
536/2011, 527/2011,538/201, 539/2011, 540/2011 i 541/2011. 
 
Decret Núm. 279/2013, 23 de juliol. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús pública amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, 
presentada per Argiles Figuerola, Marta. 
 
Decret Núm. 280/2013, 23 de juliol. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús pública amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Carrera Montserrat, Hortensio. 
 
Decret Núm. 281/2013,  23 de juliol. 
Assumpte: sol·licitud consulta diversos expedients llicència d’obres, llicència de 1a 
ocupació, i llicència d’activitats: All Global 2010, SL. 
 
Decret Núm. 282/2013, 23 de juliol. 
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació per proveir 
un lloc de treball de tècnic/a en polítiques d’immigració a l’Àrea de Benestar Social i 
Ciutadania de l’ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 283/2013, 25 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 284/2013, 25 de juliol. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2013 (Núm. 08/2013). 
 
Decret Núm. 285/2013, 25 de juliol. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits 09/2013. 
 
Decret Núm. 286/2013, 26 de juliol. 
Assumpte: Absència temporal Alcalde. 
 
Decret Núm. 287/2013, 29 de juliol. 
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la 
Sra. Maria Trilla Torra. 
 
Decret Núm. 288/2013, 30 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 289/2013, 31 de juliol. 
Assumpte:Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juliol 
de 2013. 
 
Decret Núm. 290/2013, 31 de juliol.  
Assumpte:Autorització d’Atribució Temporal de Funcions a la Sra. Llovera Gomà, 
Montserrat, per a assumir de tasques de suport a l’àrea de Joventut: Oficina Jove. 
 
Decret Núm. 291/2013, 1 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 292/2013, 2 d’agost. 
Assumpte: Acolliment al sistema de pagament d’obligacions de la Generalitat (RDL 
8/2013). 
 
Decret Núm. 293/2013, 2 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Subirós Masana, Enric.  

Decret Núm. 294/2013, 2 d’agost. 
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Argiles Figuerola, Marta. 
 
Decret Núm. 295/2013, 5 d’agost.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Ortega Papaseit, Maria Carmen. 
 
Decret Núm. 296/2013, 5 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Lluelles Sistero Roser. 
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Decret Núm. 297/2013, 5 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Construplac 
 
Decret Núm. 298/2013, 6 d’agost. 
Assumpte: Llicència d’obres 2013/176, presentada per Gas Natural SDG SA. 
 
Decret Núm. 299/2013, 6 d’agost. 
Assumpte: Tràmits procés selectiu per a cobrir quatre llocs de treball de Policia Local per 
oposició lliure: Resolució al·legacions presentades a la relació d’aspirants admesos i 
exclosos. 
 
Decret Núm. 300/2013,  6 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via públic, taules i cadires. El Raconet de la 
ma, SCP “El Raconet de la Ma” N. Exp. OCP-TC: 2013/049. 
 
Decret Núm. 301/2013, 7 d’agost. 
Assumpte: Contracte menor d’obres: adequació de les instal·lacions de la xarxa de 
distribució elèctrica i nova extensió de xarxa. Escola “Les Arrels”. 
 
Decret Núm. 302/2013, 7 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 303/2013, 7 d’agost. 
Assumpte: contracte menor de serveis professionals: assessorament arquitectura MOW 
642 ARCHITECTURE + PLANNING (Llicència de primera ocupació expedient 05/2010). 
 
Decret Núm. 304/2013, 7 d’agost. 
Assumpte: contracte menor de serveis professionals: assessorament arquitectura A-52 
Taller d’Arquitectura i Urbanisme (Llicència de primera ocupació expedient 05/2010) 
 
Decret Núm. 305/2013, 8 d’agost. 
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret Núm. 306/2013, 8 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Lluma Simo Joan. 
 
Decret Núm. 307/2013, 8 d’agost. 
Assumpte: Estat de conservació i manteniment de l’habitatge ubicat al C. Acadèmia, 6 de 
25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una primera multa coercitiva pel primer 
incompliment del Decret de l’alcaldia núm. 480/2011, de 20.12.2013. 
 
Decret Núm. 308/2013, 8 d’agost. 
Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local( 01-07-2013 a 
31-07-2013). 
 
Decret Núm. 309/2013, 8 d’agost. 
Assumpte: Aprovació de serveis extraordinaris personal (01.07.2013 a 31.07.2013). 
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Decret Núm. 310/2013, 9 d’agost. 
Assumpte: Estat de conservació de la façana de l’edifici situat al carrer Ferrer i Busquets, 
60. Tràmit. Imposició d’una primera multa coercitiva pel primer incompliment del Decret de 
l’Alcaldia núm. 201/2013, de 23.05.2013. 
 
Decret Núm. 311/2013, 9 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud consulta expedient Llicència d’obres núm. 2013/169. Sol·licitant: 
Nogales Tudela, Sergi. 
 
Decret Núm. 312/2013, 12 d’agost. 
Assumpte: Autorització per a l’execució de les actuacions amb caràcter excepcional, 
següents: reparacions emergència Piscina Municipal Coberta – Arranjament Coberta. 
 
Decret Núm. 313/2013, 12 d’agost. 
Assumpte: Autorització per a l’execució de les actuacions amb caràcter excepcional, 
següents: reparacions emergència Piscina Municipal coberta – Arranjament Coberta. 
 
Decret Núm. 314/2013, 12 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Associació Haldi-Footi Pla d’Urgell, en què demana autorització per 
utilitzar el Pavelló 125è Aniversari el dia 18 d’agost de 2013. 
 
Decret Núm. 315/2013, 13 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 316/2013, 13 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud de llicència de primera ocupació 04/2013 (Llicència d’obres núm. 
327/2009) presentada per Masnostre, SL. 
 
Decret Núm. 317/2013, 14 d’agost. 
Assumpte: EMC-013/2013. 
 
Decret Núm. 318/2013, 14 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Construplac. 
 
Decret Núm. 319/2013, 14 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per SUPSA Supermercats Pujol, SL. 
 
Decret Núm. 320/2013, 14 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Electro Electro-Clotet, SL. 
 
Decret Núm. 321/2013, 14 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud de llicència d’obres núm. 2013/178 presentada per Gas Natural SDG, 
SA. 
 
Decret Núm. 322/2013, 14 d’agost. 
Assumpte: Llicències d’obres. 
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Decret Núm. 323/2013, 16 d’agost. 
Assumpte: Expedient de contractació menor: obres de reparació de la coberta de l’edifici 
situat a l’Avinguda de la Generalitat, 14 de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 324/2013, 16 d’agost. 
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret Núm. 325/2013, 16 d’agost. 
Assumpte: bestreta Sr. Jesús Morales Mejias. 
 
Decret Núm. 326/2013, 19 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 327/2013, 20 d’agost. 
Assumpte: Resolució del recurs potestatiu de reposició enfront el certificat de compatibilitat 
urbanística (NR 2013/13) en relació a la parcel·la cadastral 3704815cg2130s0001yz., 
interposat pel Sr. Llúis Sala Cuñé. 
 
Decret Núm. 328/2013, 20 d’agost. 
Assumpte: Resolució del recurs potestatiu de reposició enfront el certificat de compatibilitat 
urbanística (NR 2013/06) en relació a la parcel·la cadastral 5011104cg2151s0001im, 
interposat pel Sr. Llúis Sala Cuñé. 
 
Decret Núm. 329/2013, 21 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Vilalta Torrelles, Miguel. 
 
Decret Núm. 330/2013, 21 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Subiros Massana Enric- 
 
Decret Núm. 331/2013, 21 d’agost. 
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 332/2013, 22 d’agost. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici 
plurifamiliar d’habitatges situat al carrer Joan Maragall, números 2 i 4 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 333/2013, 22 d’agost. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la nau situada 
a l’Avinguda de Balaguer, 20 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 334/2013, 22 d’agost. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Despreniment d’una cornisa del 
balcó. Edifici situat Av. De la Pau, 18 de Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de 
l’expedient. 
 
Decret Núm. 335/2013, 22 d’agost. 
Assumpte: bestreta Sr. Jesús Morales Mejias. 
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Decret Núm. 336/2013, 26 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Garcia Gabalda, M. Mercedes. 
 
Decret Núm. 337/2013, 26 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Grues Minguella. 
 
Decret Núm. 338/2013, 26 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Construccions Gardeñes, SL. 
 
Decret Núm. 339/2013, 26 d’agost. 
Assumpte: EMC-014/2013. 
 
Decret Núm. 340/2013, 27 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 341/2013, 27 d’agost. 
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: 
Activitats diverses. Casal municipal per a la gent gran: Auxiliar Col·laboradora (Interinitat). 
 
Decret Núm. 342/2013, 28 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 343/2013, 30 d’agost. 
Assumpte: Obres no emparades en llicència urbanística realitzades en la planta àtic de 
l’edifici plurifamiliar de l’avinguda Jaume I, 9 6è-D, 25230 Mollerussa. Imposició d’una 
cinquena multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 344/2013, 30 d’agost. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Planta baixa per a usos comercials de 
l’edifici ubicat a l’avinguda de Jaume I – Ronda Ponent de 25230 Mollerussa. Imposició 
d’una tercera multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 345/2013, 30 d’agost. 
Assumpte: Jubilació parcial. Tràmits contracte relleu. 
 
Decret Núm. 346/2013, 30 d’agost. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici 
plurifamiliar d’habitatges situat al C. Crist Rei, 7 de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 347/2013, 30 d’agost. 
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes d’agost de 
2013. 
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Decret Núm. 348/2013, 3 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Masip Cullere, Emilio. 
 
Decret Núm. 349/2013, 4 de setembre. 
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Arranjament de la coberta existent de la 
Piscina Municipal Coberta. 
 
Decret Núm. 350/2013, 4 de setembre. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció 
entre mitgeres situada al carrer la Creu, 20 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 351/2013, 5 de setembre. 
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 352/2013, 5 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Tutusaus Melgosa, Joan. 
 
Decret Núm. 353/2013, 5 de setembre. 
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials 
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Subiros Masana, Enric. 
 
Decret Núm. 354/2013, 5 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Baró Domènech, Josep Maria. 
 
Decret Núm. 355/2013, 5 de setembre. 
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Jose Oranies, Maria, al Contracte Laboral 
autoritzat per Decret de l’Alcaldia Núm. 276/2013, de 23 de juliol. 
 
Decret Núm. 356/2013, 5 de setembre. 
Assumpte: Renúncia voluntària Sr. Joaquim Maria Fabrés Cervera. 
 
Decret Núm. 357/2013,  9 de setembre.  
Assumpte: Bestreta Sr. Manel Morente Moyano. 
 
Decret Núm. 358/2013, 9 de setembre. 
Assumpte: EMC- 015/2013. 
 
Decret Núm. 359/2013,  9 de setembre. 
Assumpte: Expedient de modificació de Crèdits 10/2013. 
 
Decret Núm. 360/2013,  10 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Talleres Sandoval Martinez 
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Decret Núm. 361/2013,  10 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Talleres Sandoval Martinez. 
 
Decret Núm. 362/2013,  10 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per 
Gou Castells Angela. 
 
Decret Núm. 363/2013,  10 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per 
Rosa Comellas Rosinyol. 
 
Decret Núm. 364/2013,  10 de setembre. 
Assumpte: contracte menor de serveis professionals: assessorament arquitectura MASB 
Arquitectes. (Llicència de primera ocupació expedient 05/2010). 
 
Decret Núm. 365/2013,  10 de setembre.  
Assumpte:Programa de col·laboració social, Expedient CS/2013/66/T4201. 
 
Decret Núm. 366/2013,  10 de setembre.  
Assumpte: Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sr. PARIS 
MONTSERRAT, Jordi. Especialitat: LLENGUATGE MUSICAL - HARMONIA 

Decret Núm. 367/2013,  10 de setembre.  
Assumpte:Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sra. 
ROSANES SISCART, Alexandre. Especialitat: GUITARRA. 

Decret Núm. 368/2013,  10 de setembre.  
Assumpte: Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sra. 
LLONA COLOM, Marta. Especialitat: VIOLONCEL. 

Decret Núm. 369/2013,  10 de setembre.  
Assumpte:Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sra. 
BIOSCA SOLER, Pere Lluís. Especialitat: DIRECCIÓ de CORS 

Decret Núm. 370/2013,  10 de setembre.  
Assumpte: Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sra. 
GIMÉNEZ ESQUERRA, Blanca. Especialitat: CONTRABAIX. 

Decret Núm. 371/2013,  12 de setembre. 
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials 
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
C. P. Av. del Canal, 5A. 
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Decret Núm. 372/2013,  12 de setembre. 
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials 
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Tutusaus Melgosa, Joan. 
 
Decret Núm. 373/2013,  12 de setembre. 
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials 
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Talleres Sandoval Martinez. 
 
Decret Núm. 374/2013,  12 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per C. P. Plaça Major, 17. 
 
Decret Núm. 375/2013,  12 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per C. P. C/ Crist Rei, 7. 
 
Decret Núm. 376/2013,  12 de setembre.  
Assumpte:Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sra. PUIG 
VALLS, Neus. Especialitat: FLAUTA TRAVESSERA.  

Decret Núm. 377/2013,  12 de setembre.  
Assumpte: Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sra. 
BADIA FUSTÉ, Núria. Especialitat: AULA EDUCACIÓ ESPECIAL 

Decret Núm. 378/2013,  12 de setembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments.  
 
Decret Núm. 379/2013,  16 de setembre.  
Assumpte: Bestretes. 
 
Decret Núm. 380/2013,  16 de setembre.  
Assumpte: EMC-016/2013 
 
Decret Núm. 381/2013,  16 de setembre.  
Assumpte:Autorització de jubilació parcial. Contracte relleu. 
 
Decret Núm. 382/2013,  17 de setembre.  
Assumpte: Declaració de caducitat de les inscripcions al padró municipal d’habitants dels 
estrangers no comunitaris, per manca de renovació.  
(Ref. ENCSARP-111;Fitxers (110-210-310-410-510-610-710-810-910-010-A10-B10) 
 
Decret Núm. 383/2013,  17 de setembre.  
Assumpte: Declaració de caducitat de les inscripcions al padró municipal d’habitants dels 
estrangers no comunitaris, per manca de renovació. (Ref. ENCSARP-111;Fitxers (111-211-
311-411-511-611-711-811-911-011-a11-b11) 
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Decret Núm. 384/2013,  19 de setembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal tècnic Sala 
Teatre de l’Amistat. Tramoia. Temporada 2013-2014. 
 
Decret Núm. 385/2013,  19 de setembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 386/2013,  19 de setembre.  
Assumpte: Sol·licitud de subvenció per a la per a la realització d’actuacions de foment de 
l’ocupació, mitjançant programes decol·laboració social amb persones perceptores de 
prestacions d’atur (ORDRE EMO/206/2013, de 2 de setembre). 
 
Decret Núm. 387/2013, 23 de setembre. 
Assumpte: Contractació de la Sra. Capell Perera, Eulàlia. 
 

---------------------     
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
09.PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau planteja els següents PRECS: 
 

• El prec va una mica encarat amb el tema de Les Arrels i sobre els autobusos que 
provoquen aquesta mobilització. Bàsicament, té a veure a l’inici del matí quan la 
canalla surt de l’escola i se’n van fins davant del Consell Comarcal a agafar 
l’autobús.Demana que la Policia Local estigui molt al cas perquè no es lamenti cap 
incident.  

 
Als PRECS formulats el Sr. Alcalde dóna les respostes següents: 

• Es farà tot el possible pensat que cal atendre a la mateixa hora diferents demandes 
i diferents escoles.Intentarà donar-hi més resposta si es creu que no n’hi ha 
suficient. 
 

PREGUNTES 
 
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC planteja la següent PREGUNTA: 
 

• En referència al Decret 381/2013 de la contractació del Roger Ezquer, pregunta 
quines són les funcions que ha de desenvolupar i quin és el context de la 
contractació en concret. Assegura que té alguns dubtes en referència a la logística 
de la contractació i en el seu marc. 

 
El regidor Sr. Pere Gatnau planteja les següents PREGUNTES: 
 

• En referència al tema de la segona activitat de la Policia, la tasca que ha de fer la 
persona contractada, podria plantejar-se com una segona activitat per a la policia. 

• L’altra pregunta fa referència al Grup Sant Isidori. En el mandat anterior es va fer 
un estudide diagnosi amb ADIGSA de la situació d’aquells edificis. Saber si hi ha 
més informació i si es continua treballant amb ADIGSA. 
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• L’última pregunta fa referència al col·legi Les Arrels i quan de temps es mantindrà 
aquest autobús. 

 
A les PREGUNTES formulades l’alcalde dóna les respostes següents:  
 

• Pel que fa a l’autobús de les Arrels, explica que la situació és provisional per un any 
i que aquesta era la manera més còmoda de resoldre la situació. Cal pensar que hi 
ha famílies que tenen dos fills que van en espais diferents i per coordinar horaris 
s’ha cregut millor organitzar-ho així, en un sol punt de trobada per als alumnes. 
En referència al tema de la contractació del Roger Ezquer, va relacionada amb la 
jubilació parcial anticipada de la Sra. Paquita Valls. També cal dir que un dels 
conserges d’una de les escoles i de l’Escola de Música està de baixa a causa d’una 
operació i amb la contractació del Sr. Ezquer, s’intenta que els serveis no es vegin 
perjudicats. Comenta el Sr. Alcalde que el procés de selecció de la persona que ha 
de cobrir la prejubiliació de la Sr. Paquita Valls ha estat seleccionada per mitjà 
d’entrevistes on han participar altres concursants. Va superar el procés i a més 
tenia experiència en aquest àmbit. 

• En relació a la qüestió de la segona activitat, estem mirant de buscar solucions a 
aquesta realitat. Parlant d’aquest tema l’alcalde fa un incís per comentar que 82 
persones que opten a agent de la Policia Local es presentaran a la primera prova. 
Es preveu que a 1 de gener es puguin incorporar els nous agents. L’assistència a 
l’acadèmia de Policia es farà de manera esglaonada.  

• Pel que fa al tema del Grup Sant Isidori cal recordar que és una propietat privada 
al 100% i que no és només un assumpte de construcció sinó a més  és una realitat 
socioeconòmica. Se n’ha parlat i s’està en converses amb el conseller Santi Vila, 
amb el responsable de rehabilitacions de la Generalitat per mirar de trobar 
solucions per mitjà de plans pilot que porten a terme a Catalunya.Aquesta tardor hi 
ha el compromís de rebre alguna proposta d’actuació. Tant bon punt es tinguin, 
s’exposaran i es fixarà un Planning i es decidirà al respecte. 
L’alcalde afegeix que hi ha una borsa d’habitatge amb 58 contractes de lloguer que 
es gestionen directament i es van ampliant amb converses amb altres agents. Posa 
en coneixement de la mesa plenària que s’anirà informant de tot a la Junta de 
Portaveus. 

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

 

 

 

 

 


