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ACTA 2014/04 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-nous de maig de dos mil catorze. Essent les vint-i-una 
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc 
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr. Jordi Pérez Ruiz    (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.    Pere Gatnau i Roca,    (Grup Socialista) 
Sra. Concepció Garnica Rovira  (Grup Socialista) 
Sr. Josep Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista). 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Regidora no adscrita) 
 
Excusen l’assistència els regidors/es, Sr. Carles Fernández Millàn (Grup CiU) i Sra. Teresa 
Ginestà Riera (Grup Socialista). 
 
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: 
 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, i 
prèviament al debat i votació dels assumptes que configuren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
manifesta que, a l’empara del que es disposa en els article 91.4 i 97.2 i 3 del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es sotmetrà a la consideració del Ple la inclusió en l’ordre 
del dia, per raons d’urgència, de la següent PROPOSTA D’ACORD:   
 
• CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, FIRA DE MOLLERUSSA, 

AMB L’ENTITAT BANC DE SABADELL, PER IMPORT DE 50.000,00 €. 
 
Efectuades les explicacions oportunes i atès el que al respecte s’estableix en els articles 
103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51 del RDLEG. 781/86, i 83 del ROF, el Ple de 
l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres presents, i amb el quòrum de la majoria 
absoluta prevista a l’article 103.3 del TRLMRLC, citat anteriorment, i 47.2 de la Llei 7/1985, 
de Bases del Règim Local, acorda la DECLARACIÓ D’URGÈNCIA i, acorda la modificació de 
l’ordre del dia de la present sessió ordinària amb la inclusió del’assumpte indicats en els 
antecedents, el qual es debatrà i votarà, en el seu cas, com a punt número 13, previ a les 
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MOCIONS. Aquest apartat que serà el número 14, contindrà 3 mocions, que seran les 
següents: 
 

14.1. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC, SOCIALISTA I POPULAR, 
RELATIVA A L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
14.2. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC, SOCIALISTA I POPULAR, 
RELATIVA A LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL (C1) DELS AGENTS I CAPORALS DEL 
COS DE LA POLICIA LOCAL 

 
14.3. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC, CiU i SOCIALISTA, DE 
SUPORT A LA CONTINUITAT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL AL DESENVOLUPAMENT A 
CATALUNYA I DE REBUIG A LA NOVA LLEI ESPANYOLA 27/2013 DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 

Seguidament, per Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2014 (03/2014). 
 
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 
01/2014 celebrada el dia 30 de gener de 2014. 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 inicia el seu informe fent esment  a la declaració institucional en record al fill 
adoptiu de la ciutat al Sr. Pepito Isanda que va morir i el dia 28 de març i a l’assistència a 
l’enterrament i funeral com a membres de la Corporació. 
 
El dia 29 de març és fa la primera Desfilada “Mollerussa Desprèn Moda” que  organitza 
Mollerussa Comercial. 
 
El 31 de març té lloc una reunió a Barcelona amb el Director General de Comerç l Sr. 
Recasens, la subdirectora la Sr. Montserrat Gallardo juntament amb el 1r. Tinent d’alcalde 
Josep Simó i l’arquitecte municipal per parlar del tema de la Trama Urbana Consolidada 
(TUC) que encara no s’acaba de resoldre i es preveu que amb la futura Llei de comerç no 
s’acabi de resoldre del tot. Hi ha diferents iniciatives que es volen tirar endavant i que estan 
condicionades al desenvolupament urbanístic. Aquesta reunió va ser interessant i productiva. 
 
El dia 1 d’abril  l’Ajuntament rep una trentena de sol·licituds dins de la convocatòria per  
concedir les subvencions destinades a la rehabilitació d’immobles inclosos dins de l’àmbit del 
Pla de Barris. És una convocatòria que compta amb un finançament de 60.000€ i d’aquestes 
30 sol·licituds, 7 corresponent a obres realitzades durant l’any 2013 i les 23 restants són 
2014. 
 
Cal dir que algunes sol·licituds inclouen més d’un concepte i és per això que en total s’ha 
demanat ajuda per 37 actuacions. D’aquestes, la majoria (21) són per rehabilitar façanes, 11 
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són per cobertes, 2 per reformes d’instal·lacions comunes i 2 per supressió de barreres 
arquitectòniques.  
 
Si es compara amb altres ciutats que tenen Pla de Barris i s’han fet iniciatives en aquest 
sentit, es pot dir que l’Ajuntament està gratament satisfet per les sol·licituds presentades.  
 
A començament d’abril es va fer pública la col·laboració de l’Ajuntament de Mollerussa amb 
la revista científica Mascançà de Mollerussa i comarca per arribar a un conveni que permeti 
continuar editant els números 5 i 6 amb el Centre de Recerques Pla d’Urgell Mascançà i 
l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. L’alcalde comunica que les jornades que realitza aquest 
centre es faran aquesta tardor a Mollerussa. 
 
Des d’aquest mes d’abril , la Policia Local de Mollerussa compta ja amb quatre nous agents 
escollits a partir del procés de selecció per cobrir les quatre places que estaven ocupades per 
personal interí.  
Els quatre nous agents estan realitzant el període de pràctiques fins que hagin superat el 
curs bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya, on aniran accedint en funció de les possibilitats 
econòmiques del consistori i també del quadrant efectiu que permeti prestar el servei.  
 
Actualment, la plantilla torna a comptar, després de les excedències, amb divuit agents de 
Policia Local. El quadrant Q5 de gestió d’horaris permet una descarrega d’horaris, amb 
continuïtat més raonable i amb bona acceptació. És un quadrant provisional durant el 2014. 
El 2015 es veurà si aquest quadrant ha donat un bon rendiment tant en les condicions 
laborals del personal com en les de servei.  
El quadrant anterior era un quadrant mensual que anava en funció de la realitat laboral de 
l’Ajuntament. 
 
El dia 3 d’abril l’Ajuntament de Mollerussa va sol·licitar de nou a la Generalitat una pròrroga 
de dos anys per l’execució del Pla de Barris. La Generalitat no garanteix la seva aportació en 
inversió per la qual cosa l’Ajuntament no pot avançar l’import.  
 
El dia 5 d’abril va tenir lloc la 6a. Torbada de pianistes Terres de Ponent, amb la participació 
de diferents Escoles de Música de la província, Mollerussa, Balaguer, Tàrrega, Cervera i 
Lleida. El mateix dia es va celebrar el 5è Ralli Pla d’Urgell i també diferents Campionats 
Territorials de Natació Escolar. 
El dia 5 d’abril van començar oficialment els actes del Tri centenari a Mollerussa, amb la 
representació del Teatre de Butxaca de l’obra “El Setge de Lleida de 1707”, al Teatre de 
l’Amistat. 
 
Al 6 d’abril Mollerussa va acollir més de 900 puntaires al Pavelló Firal. Era la 17a. Trobada de 
Puntaires i que , com cada any, organitza l’Associació Albada.  
 
El vuit d’abril l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell va fer restaurar diversos documents també 
procedents de l’Arxiu Municipal del fons de Mollerussa, la majoria corresponents a la segona 
meitat del segle XIX. Aquest documents ajuden a explicar com era la ciutat llavors. 
 
El dia 10 d’abril va tenir lloc la tradicional trobada esportiva amb més de 500 alumnes de 
centres de primària i secundària de la comarca del Pla d’Urgell. Aquesta trobada és 
organitzada entre el Consell Esportiu del Pla d’Urgell i de l’Ajuntament de Mollerussa. El 
mateix dia l’Ajuntament va instal·lar un semàfor a la carretera de Miralcamp, just davant de 
la plaça de l’Esport. Amb aquesta nova actuació es tanca un episodi més de les millores 
d’accés a l’escola Mestre Ignasi Peraire. Ara s’ha editat un fullet informatiu per recomanar el 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
  (LLEIDA) 
        ______ 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

recorregut adequat per anar al col·legi, tal com s’havia acordat amb l’AMPA i la direcció. Cal 
tenir present -diu l’alcalde-  que hi ha un altre pas davant del camp de futbol Cruyff  i per 
això és important conduir amb ordre l’accés a l’escola. 
Aquesta actuació ha significat una despesa se 12.000€ 
 
El dia 10 d’abril va tenir lloc la segona conferència del Tri centenari a càrrec de  Josep Maria 
Solé i Sabaté. 
 
El dia 11 d’abril l’Ajuntament de Mollerussa va condicionar una pista provisional d’atletisme 
al costat del Centre “Ignasi Peraire”, en una parcel·la on habitualment s’instal·len els circs. 
L’entitat “Xafatolls” i els grups d’Atletisme poden fer-hi escola amb els més de 90 nois i noies 
que hi participen. Per més endavant està pensat condicionar un altres espai a la Serra 
perquè es pugui fer aquesta activista d’una manera més àmplia  i ordenada. 
 
De l’11 al 13 d’abril va tenir lloc la celebració de la 26a. Fira AUTOTRAC. Aquesta fira va anar 
molt bé, tant pel que fa a l’afluència de visitants com pel volum de negoci. S’hi van poder 
vendre 118 cotxes. Aquesta xifra més la de l’any passat són les dues millors xifres de vendes 
des de l’any 2000, per tant indiquen un símptoma de recuperació de venda en fires. El volum 
de negoci entre Sant Josep i AUTOTRAC és al voltant dels 6.364.000€ , un 9% més que l’any 
anterior. Entre les dues fires es porten venuts 360 cotxes; l’any passat, 336. Amb la Fira 
AUTOTARDOR s’espera superar la xifra de 6,9 milions de venda directa a la ciutat.L’alcalde 
ressalta el caràcter utilitari de els fires i com que es pot quantificar, fa que en siguem més 
conscients. 
 
El dia 12 d’abril va tenir el Campionat Territorial de Gimnàstica Rítmica al Pavelló 
Poliesportiu. 
 
El dia 15 d’abril es presenta la memòria de la Biblioteca, una memòria on s’indica que s’han  
superat els 91.000 visitants, un 3% més que l’any anterior. Aquest cop ha augmentat el 
públic adult; en l’última, hi va haver molt increment del públic infantil. L’alcalde diu que la 
biblioteca a part de ser un lloc on es presten llibres, on la gent hi va a estudiar, ha generat 
258 activitats que no són estrictament de biblioteca, però que es fan a partir de la biblioteca. 
Aquestes activitats, entre les quals hi ha la del Saló del Llibre, van atraure prop de 17.000 
persones. 
 
El dia 15 d’abril l’alcalde va tenir una reunió -que té lloc un cop a l’any- amb el president de 
la Generalitat, Artur Mas. Es van poder despatxar temes de Mollerussa i de ciutat, temes 
amb la Generalitat, de com està la societat en diferents indicadors... És important que 
Mollerussa com a cap de comarca tingui aquesta comunicació amb el màxim responsable del 
país. 
 
El mateix dia es va presentar el 25è llibre del 25è Premi de Novel·la Breu Ciutat de 
Mollerussa a la Biblioteca, de la Sra. Mercè Saurina. 
 
El dia 16 d’abril va haver-hi una reunió amb els veïns del carrer de President Macià i carrer 
de Navarra, a conseqüència de l’agressió amb apunyalaments que va tenir lloc al Bar Amelia. 
La finalitat dels veïns era saber què estava passant i si es tenia la situació per controlada. 
Aquella zona té una certa conflictivitat i aquest havia esta el detonant d’alerta per als veïns. 
Juntament amb els responsables del Mossos,  es va informar els veïns de les accions que s’hi 
estaven fent. El compromís adquirit amb els veïns va ser fer un seguiment més exhaustiu en 
un conjunt. Mirar de solucionar el que passa i, si cal, intentar fer alguna acció més potent. 
Cal remarcar que per una banda hi ha el llogater o gestor de l’activitat i per l’altra el 
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propietari de l’immoble. L’Ajuntament ha parlat amb tots i se’ls ha explicat la situació, però 
no es pot baixar la guàrdia.L’alcalde explica que la policia té ordres des de fa mesos de 
transitar per aquella zona, tant en vehicle com a peu en parelles. Convé que es vegi que hi 
són present. Feia poc dies que en la Junta Local de Seguretat s’havia manifestat que 
Mollerussa era segura. Aquest és un fet aïllat en un lloc on hi ha una certa conflictivitat 
permanent, sobretot amb assumptes de drogues. Per això es tracta de posar mesures 
centrades en aquest espai. 
 
La setmana següent a Setmana Santa comença amb la celebració de les Festes de Sant 
Isidori. Per destacar un acte en concret, és el de reconeixement i nomenament de cronista 
de la ciutat de Mollerussa al Sr. Miquel Polo i Silvestre. El Sr. Polo trasllada el seu agraïment 
pel bon funcionament de l’acte. 
 
El 25 d’abril va tenir lloc un torneig escolar al Camp del Cruyff que va propiciar que el 
guanyadors participessin en el Campionat de Catalunya a Igualada. Si guanyen aquest 
campionat aniran al campionat d’Europa a Holanda, després a Sud-americà a la Final del 
Mundial del Brasil. No van arribar tan lluny, van arribar fins a Igualada. L’alcalde comenta 
que van enorgullir la ciutat. Que aquest equip masculí del Centre “Ignasi Peraire” va 
aconseguir el premi per jugar amb les normes de “fair-play”, de respecte, de companyonia i 
de netedat en el torneig i que això de vegades és més important que el triomf esportiu que 
s’identifiqui Mollerussa com gent que se saben comportar i poden anar pel món és el millor 
segell que pot desitjar la ciutat. 
 
El dia 28 d’abril es va acollir el Campionat de Catalunya d’Hoquei. Van participar-hi  vuit 
equips de tota Catalunya, amb tot el que això suposa d’organització i també de costos però 
també, de molt ingrés indirecte. Tot estava ple i feia molt goig Mollerussa aquell cap de 
setmana. Per això és important donar suport i acompanyament als Clubs a l’hora de fer 
activitats que vagin més enllà de la seva rutina competitiva perquè això porta ingressos i 
finançament als clubs, cosa important per no haver de dependre tant de subvencions. 
 
El dia 28 d’abril hi va haver la inauguració del 30è Saló del Llibre Infantil i Juvenil amb la 
presència de Cultura, l’Honorable. Sr. Ferran Mascarell, i d’autors, escriptors, editors, 
il·lustradors, crítics i moltes altres persones. En un principi semblava que fer el Saló el dia 1 
de maig podia representar un obstacle per a la participació però va resultar ser un incentiu 
que va motivar sortides de cap de setmana a visitar-lo. L’alcalde creu que el Saló del llibre a 
Mollerussa té llarga vida. 
 
El dia 29 d’abril es va presentar l’activitat “Vi per Vida” que es fa a través del Sr. Xavier 
Ayala, sommelier de Mollerussa. Tot el que es recapta en aquesta activitat va destinat a la 
investigació de la metàstasi amb la vinculació de l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Barcelona. S’hi desenvolupen projectes avalats pel Doctor Joan Massagué. En aquest 
moment ja hi ha més de 300 inscrits i es preveu que serà un èxit.  
 
El mes de maig comença amb la licitació de l’explotació del bar de les piscines, de propietat 
municipal, per un termini màxim de dos anys i prorrogable a 4 anys, Entre els criteris fixats 
per fer l’adjudicació es valorarà especialment el fet que la concessió suposi la posada en 
marxa d’un negoci nou i també que fomenti la creació d’ocupació. Així dels 60 punts en total 
que es valoraran, la meitat corresponen a aquests criteris encarats al foment de l’ocupació 
amb l’objectiu de ser “un estímul a l’emprenedoria i a la voluntat de generar llocs de treball”.  
 
El dia 8 de maig va tenir lloc la tercera conferència del Tri centenari a càrrec del Sr.  Jaume 
Barrull, professor titular d’història contemporània a la Universitat de Lleida 
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El dia 11 de maig es va acordar no celebrar la Fira del Col·leccionisme. Ja feia un anys que 
s’anava pensant en suspendre-la perquè en definitiva no complia amb el concepte del que 
s’entén per fira: expositors, transacció, moviment i acabava convertint-se en una trobada de 
plaques de cava. Aquesta activitat no complia els estàndards que des de la Fira es pretén 
donar al món. 
 
També aquest dia hi ha hagut un intercanvi amb alumnes francesos de l’IES La Serra, i la 
inauguració de l’exposició dels 35 anys de l’Aplec de la Sardana. L’alcalde convida anar a 
l’Aplec [a escoltar, diu, la sardana dedicada al Pepito i la Carme], on  s’aprofitarà per dir 
unes paraules en aquest primer aplec en què no hi assistirà el PepitoIsanda. 
 
El dia 19 de maig va tenir lloc una reunió amb el primer tinent d’alcalde i la Sra. Cristina 
Casol, responsable del Servei Territorial d’Habitatge de Lleida. A partir d’un informe 
econòmicsocial fet del Grup Sant Isidori ja es poden presentar les accions a fer en la segona 
fase. Això ha de ser una decisió de l’Ajuntament de Mollerussa i no de l’equip de govern ja 
que qualsevol actuació no serà d’un dia per l’altre sinó que caldrà dedicar-hi anys i molta 
paciència i caldrà el màxim consens possible, sense defugir la presa de decisions. 
 
El dia 22 de maig es va presentar a la premsa que la Cambra de Comerç de Lleida i la 
Diputació de Lleida a través de l’Àrea de Promoció Econòmica van decidir elegir Mollerussa 
per fer un estudi del comerç de la ciutat pel que fa a noves tecnologies (comerç electrònic, 
màrqueting digital) i implantar nous sistemes de vendes per aquest mitjà. Van escollir 
Mollerussa, perquè malgrat les dificultats del moment, hi ha un moviment comercial molt 
actiu i dinàmic. Aquest  aplicatiu informàtic, finançat per la Diputació, va adreçat a quaranta 
comerços de la ciutat.  
 
Pel que fa a les fires, i en referència a la decisió de tancar la Fira del Col·leccionisme, 
l’alcalde comenta que es prenen altres decisions que són molt importants i que encaixen més 
amb el relat i llenguatge del que han de ser les fires a Mollerussa. 
 
Fira de Mollerussa és una marca molt potent i la fira de Sant Josep és la seva màxima 
exponent però només són quatre o cinc dies de Fira. Per això és important anar realitzant 
actes durant l’any per intentar que la fira perduri tot l’any.  Aquestavegada va començar 
amb una jornada demostrativa que es va fer a Ivars, es van fer demostracions durant la fira, 
ara una jornada tècnica sobre el sector del boví tant de llet com una jornada tècnica sobre el 
de carn amb la col·laboració de professionals de primer nivell i delIES Mollerussa, Rental, 
Manitou etc... 
 
El 22 de maig hi ha hagut diferents activitats a la Biblioteca. També es va inaugurar la nova 
seu de l’Albada en el Local Sociocultural “Germans Freixes Badia”. 
 
Al 23 de maig es va dur a terme la lectura de la Marató, lectura amb veu alta, aquest any 
sobre els temes del Tri centenari (1714). Tres-cents lectors entre alumnes, pares, AMPE’S, 
gent de la societat civil de la ciutat... van participar en una sessió [non stop]que va durarde 
les 9 del matí a les 9 de la nit. Dotze hores de lectura que es va fer a la plaça Major. 
 
L’alcalde recorda que el dissabte hi ha el tast “Vi per Vida”, l’Aplec de la Sardana, el 
Campionat de Catalunya i d’Espanya d’Autocros a la Serra i també el Tercer Mercat de 
Segona Mà organitzat des de Mollerussa Comercial, amb un total de 77 persones disposades 
a intercanviar els seus productes amb la moneda de Mollerussa Comercial, el “Molleuro”. 
L’any passat van revertir en els comerços de Mollerussa la quantitat de 15.000€ en vendes. 
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El dia 24 van venir a l’Ajuntament els representants del Club Futbol Joventut Mollerussa que 
han pujat 1a. catalana i com es va dir, quan vinguin a fer l’entrega del Trofeu de la ciutat 
farem la recepció aquí a la ciutat. 
 
També va tenir lloc la jornada de portes obertes de l’Escola de Música, les Eleccions Europees 
el diumenge. Agrair a tothom, a la gent, als partits, als apoderats, interventors, a la gent de 
les taules, al personal de l’Ajuntament, a tothom que va participar perquè això fos possible.  
 
Aquesta actes van coincidir amb el primer  “Lo Vermutet” que es va fer a la plaça Pla 
d’Urgell. Nou locals de Mollerussa van voler dinamitzar en la venda de 1.500 o 1.800 tapes. 
Va donar bon resultat i es creu que el segon encara anirà millor. Aquest estiu se’n preveu fer 
tres. S’intentarà gestionar millor els timings, els espais, els productes. L’alcalde creu que va 
ser un èxit i en felicita la iniciativa. Si la iniciativa hagués estat de l’Ajuntament hagués 
costat més d’organitzar però quan la gent s’ofereix a fer activitat, l’Ajuntament ajuda i dóna 
suport.  
 
L’alcalde també comunica als assistents que els dies 7 i 8 de juny hi haurà la 2a. Fira del 
Sentir, que aquest any és diu “Estima’t” i que es farà als carrers de la ciutat. 
 
Es va presentar una  campanya comercial dins del Pla de Barris conjuntament amb vint-i-tres 
municipis que fan Pla de Barris a Catalunya. Les ciutats que hi participen de les Terres de 
Lleida són La Pobla de Segur, Lleida, Solsona i Mollerussa. 
 
Des de la Festa Major que s’informa dels Tallers d’Estiu. L’alcalde, aprofitant que es parla de 
Festa Major, comenta que va anar molt bé i que es va respectar el pacte de no fer campanya 
electoral entre els partits que estan representats a l’Ajuntament. Agraeix el “fair play” que hi 
ha i que ens diferencia i ens dóna valor com a consistori.  
 
Per acabar l’informe, l’alcalde comunica que aquest cap de setmana hi ha Campionat d’Auto 
cros.També deixa constància que durant els mesos d’abril i maig s’han fet més de trenta 
visites directes des d’alcaldia, a part d’altres actes que han suposat activitats intenses i 
potents.  
 
L’alcalde dóna per acabat l’informe d’alcaldia fins a data d’avui. 
 
03.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25: TAXA COMPLEX PISCINES I 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
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 26 de maig de 2014, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa del complex 
piscines i instal·lacions esportives. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. Atès el que es disposa als articles 15 a 19 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març; atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i 
començament de la seva aplicació.  
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En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf primer (piscines cobertes) de l’article 6 (quota 
tributària): 
 
“Epígraf primer: PISCINES COBERTES 
 
1) DIVERSOS: 
 

Carnet d’usuari:         2,50 
Carnet d’acompanyant:       1,25 
Peücs plàstic (2 unitats):       0,20 
 

2) ENTRADES: 
 
ADULTS: 
General adults:         5,85 
General adults + sauna:        8,15 
Pensionista:         3,45 
Pensionista + sauna:        6,05 
Sauna abonats i tiquets:        3,15 
Col·lectius esporàdics:        3,15 
 
INFANTILS: 
Mitja entrada:         3,45 
Mitja entrada + sauna:        6,05 
Sauna abonats i tiquets:        3,15 
Col·lectius esporàdics:        2,60 

 
3) ABONAMENTS: 
 

Individual mensual infantil:       23,50 
Individual mensual adults:       35,80 
Individual trimestral infantil:      48,90 
Individual trimestral adults:      73,40 
Abonament mensual adult amb sauna:     45,90 
Abonament trimestral adult amb sauna:     94,00 

 
4) TIQUETS: 

 
Tiquets (10 sessions adults):       49,90 
Tiquets (10 sessions infantils):       28,90 
Tiquets (10 sessions + sauna adults):     72,10 
Tiquets (10 sessions + sauna infant):     51,00 

 
Els punts següents afecten als apartats 2, 3 i 4: 

 
• Es considera “adult” els usuaris a partir de 18 anys. 
• Per adquirir qualsevol accés com a pensionista cal presentar la documentació que justifiqui la 

condició. 
• Es considera “infantil” els usuaris entre 4 i 17 anys, ambdues edats incloses. 
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• Les Entrades permeten un accés individual d’una sessió de durada. 
• Els Tiquets permeten diversos accessos individuals d’una sessió de durada cadascun. 
• Els familiars directes que tinguin Abonaments durant el mateix període estaran bonificats amb un 

15% sobre la quota individual. 
• Els jubilats, pensionistes i cònjuges que en depenguin, gaudiran d’una bonificació del 40% sobre el 

preu de la quota individual d’Abonament i sobre el preu dels Tiquets d’adults. 
 
5) NATACIÓ ESCOLAR: 
 

Escoles bressol (€ / trimestre):       43,20 
Preescolar (€ / trimestre):       36,20 
Preescolar (€ / any):        94,70 
Primària (€ / trimestre):        31,00 
Primària (€ / any):        79,40 
Secundària (€ / mes):        12,10 
Secundària (€ / mes) sense monitor:       9,40 
Secundària (€ / any):        93,80 
Secundària (€ / any) sense monitor:     72,30 
Educació especial (€ / mes):       12,10 
Educació especial (€ / any):       93,80 
 

• Les taxes corresponen a quantitats per alumne, per 1 sessió setmanal. 
 
6) ACTIVITATS DIRIGIDES: 
 

Adults trimestral 1 sessió cap de setmana:    67,50 
Adults mensual 1 sessió cap de setmana:   25,00 
Adults trimestral 1 sessió per setmana:   65,50 
Adults mensuals 1 sessió per setmana:  24,40 
Adults trimestral 2 sessions per setmana:  93,70 
Adults mensual 2 sessions per setmana:   34,80 
Adults trimestral 3 sessions per setmana:                                            115,20 
Adults mensual 3 sessions per setmana:  41,90 
 
Infantils trimestral 1 sessió cap de setmana:  48,60 
Infantils mensual 1 sessió cap de setmana:  18,00 
Infantils trimestral 1 sessió per setmana:  46,90 
Infantils mensual 1 sessió per setmana:  17,40 
Infantils trimestral 2 sessions per setmana:  67,60 
Infantils mensual 2 sessions per setmana:  24,80 
Infantils trimestral 3 sessions per setmana:  86,40 
Infantils mensual 3 sessions per setmana:  33,00 
 
Nadons trimestral 1 sessió cap de setmana:  57,90 
Nadons mensual 1 sessió cap de setmana:  21,60 
Nadons trimestral 1 sessió per setmana:   56,30 
Nadons mensual 1 sessió per setmana:  21,00 
Nadons trimestral 2 sessions per setmana:  77,80 
Nadons mensual 2 sessions per setmana:  29,20 
 
Casal d’avis municipal:  20,20 
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• Els cursetistes del casal d’avis municipal gaudiran d’un 25% de bonificació en la quota del segon 
i del tercer dia de curs al qual s’inscriguin sempre que coincideixi am el període del primer dins 
l’oferta de grups del casal. 

 
7) ACTIVITATS DIRIGIDES PLUS: 
 

Adults trimestral 1 sessió cap de setmana:    89,70 
Adults mensual 1 sessió cap de setmana:  33,30 
Adults trimestral 1 sessió per setmana:   87,20 
Adults mensuals 1 sessió per setmana:   32,50 
Adults trimestral 2 sessions per setmana:                                            124,60 
Adults mensual 2 sessions per setmana:    46,40 
Adults trimestral 3 sessions per setmana:                                            153,20 
Adults mensual 3 sessions per setmana:  55,70 
 
Infantils trimestral 1 sessió cap de setmana:  64,70 
Infantils mensual 1 sessió cap de setmana:    24,00 
Infantils trimestral 1 sessió per setmana:  62,30 
Infantils mensual 1 sessió per setmana:  23,20 
Infantils trimestral 2 sessions per setmana:  89,80 
Infantils mensual 2 sessions per setmana:  33,10 
Infantils trimestral 3 sessions per setmana:                                         115,00 
Infantils mensual 3 sessions per setmana:  43,90 

 
Els punts següents afecten als apartats 6 i 7: 

 
• Els familiars directes que participen en activitats dirigides o activitats dirigides plus durant el 

mateix període estaran bonificats amb un 15% sobre la quota individual. 
• Els jubilats, pensionistes i cònjuges que en depenguin, gaudiran d’una bonificació del 40% 

sobre el preu de la quota individual, excepte les dirigides exclusivament a les persones grans. 
• Els usuaris d’abonament el període del qual coincideixi amb el de l’activitat gaudiran del 25% de 

bonificació en qualsevol activitat susceptible de bonificació. 
• Els cursetistes gaudiran d’un 25% de bonificació en la quota de la segona activitat simultània en 

el període d’inscripció a la primera, sempre que aquesta segona activitat sigui susceptible de 
bonificació. 

 
8) SERVEIS COMBINATS: 
 

Activitat de matronatació o postpart amb accés a bany lliure (4 sessions):   18,50 
Activitat de matronatació o postpart amb accés a bany lliure (12 sessions):   48,00 
 

• Els serveis combinats en base a tiquets de sessions inclouen el nombre total d’usos 
indistintament del servei utilitzat en cada sessió de bany. 

 
9) LLOGUERS: 
 

Lloguer vas piscina gran 1 sessió:  89,65 
Lloguer vas piscina petita 1 sessió:    50,80 
Lloguer 1 carrer piscina gran 1 sessió:    25,30 
Lloguer 1 carrer piscina petita 1 sessió:    23,70 
Lloguer mitja piscina petita 1 sessió:   28,35 
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10) CONVENIS CLUBS COMARCA: 

 
Adults (dissabte) mensual (1 sessió/setmana):    6,60 
Waterpolo mensual (3 sessions/setmana):   10,80  
Nedador federat mensual (5 sessions/setmana):  10,80  
Nedador curset mensual (2 o 3 sessions/setmana):     6,60 
Nedador curs manteniment (1 sessió/setmana):        4,20 
 

Les bonificacions no són acumulables en la mateixa taxa i no es poden aplicar amb efecte 
retroactiu.” 
 
Segon. Donar una nova redacció a l’epígraf segon (piscines descobertes) de l’article 6 (quota 
tributària): 
 
“Epígraf segon: PISCINES DESCOBERTES 
 
1) DIVERSOS: 
 
Targeta usuari: 
1a. tramitació:              1,40  
2a. tramitació:              2,60  
 
Casetes: 
Lloguer temporada:          50,60 
 
Serveis complementaris: 
Taquilles (lloguer 1 unitat/sessió):          0,50 
 
2) ENTRADES: 
 
Entrada adult +65 (a partir de 65 anys):        2,80 
Entrada adult (de 18 a 64 anys):         5,30 
Entrada jove (de 12 a 17 anys):         4,40 
Entrada infantil (de 4 a 11 anys):            2,80 
Entrada adult +65 cap de setmana (a partir de 65 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):         3,80 
Entrada adult cap de setmana (de 18 a 64 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):         6,30 
Entrada jove cap de setmana (de 12 a 17 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):         5,40 
Entrada infantil cap de setmana (de 4 a 11 anys) 
(dissabtes, diumenges i festius):         3,80 
 

• Els menors de 3 anys tenen accés gratuït a les instal·lacions sempre i quan, el pare, mare o 
tutor tinguin actiu el seu passi corresponent. 

• Les “entrades” en qualsevol modalitat permeten 1 accés per al bany lliure d’una sessió de 
durada. 
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3) ABONAMENTS: 

 
Abonaments individuals per temporada: 
Abonament adult +65 (a partir de 65 anys):      12,00 
Abonament adult (de 18 a 64 anys):       40,00 
Abonament jove (de 12 a 17 anys):       30,00 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):       23,00 
Abonament pensionistes titulars i cònjuges dependents:     12,00 

• Podran sol·licitar l’Abonament individual per temporada de pensionistes titulars o de cònjuge 
dependent aquelles persones que puguin demostrar documentalment aquesta condició. 

 
Abonaments familiars per temporada: 
Abonament adult (de 18 a 64 anys):       36,00 
Abonament jove (de 12 a 17 anys):       27,00 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):       20,70 

• El preu dels Abonaments familiars per temporada correspon en cada categoria al preu d’Abonament 
individual amb una bonificació del 10%. 

• Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de família) i fent 
com a mínim 4 altes simultànies dels Abonaments per temporada. 

 
Abonaments família nombrosa per temporada: 
Abonament adult (de 18 a 64 anys):       34,00 
Abonament jove (de 12 a 17 anys):       25,50 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):       19,55 

• El preu dels Abonaments família nombrosa per temporada correspon en cada categoria al preu 
d’Abonament individual amb una bonificació del 15%. 

• Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de família i 
targetes acreditatives) i fent com a mínim 4 altes simultànies dels Abonaments per temporada. 

 
Abonaments família monoparental per temporada: 
Abonament adult (de 18 a 64 anys):       34,00 
Abonament jove (de 12 a 17 anys):       25,50 
Abonament infantil (de 4 a 11 anys):       19,55 

• El preu dels Abonaments família monoparental per temporada correspon en cada categoria al preu 
d’Abonament individual amb una bonificació del 15%. 

• Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de família i 
targetes acreditatives) i fent com a mínim 2 altes simultànies dels Abonaments per temporada. 

 
Els Abonaments per temporada en qualsevol modalitat permeten l’accés sense límits per al servei de 
bany lliure durant la temporada en curs. 

Abonaments individuals per setmanes: 
Abonament setmanal adult (de 18 anys en endavant):     25,00 
Abonament setmanal jove (de 12 a 17 anys):      18,00 
Abonament setmanal infantil (de 4 a 11 anys):     12,50 
 
Abonaments individuals per aturats per setmanes: 
Abonament setmanal adult (de 18 anys en endavant):     12,50 
• Només podran sol·licitar l’Abonament individual per aturats per setmanes aquells adults que puguin 

demostrar documentalment aquesta condició. 
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Els Abonaments setmanals en qualsevol modalitat permeten l’accés sense límits per al servei 
de bany lliure durant el període setmanal activat que sempre correspondrà a 7 dies 
consecutius a partir de la data sol·licitada. 
 
4) TIQUETS: 
 
Accés 10 adult (de 18 a 64 anys):       35,00 
Accés 10 jove (de 12 a 17 anys):       25,00 
Accés 10 infantil (de 4 a 11 anys):       17,50 
 

• Els “accés 10” en qualsevol modalitat permeten 10 accessos d’una sessió   
de durada per al servei de bany lliure durant la temprada en curs. 

 
5) ACTIVITATS DIRIGIDES: 
 
Cursos de natació infantils mensuals: 
Natació familiar – nadons (2 sessions/setmana):      24,70  
Natació familiar – petits  (2 sessions/setmana):      24,70 
 
Cursos de natació infantils setmanals: 
Escoles bressol (5 sessions):         10,00  
Escolar primària (5 sessions):         10,70  
 
Cursos de natació infantils torns (3 setmanes): 
Pàrvuls (5 sessions/setmana):         32,00  
Iniciació (5 sessions/setmana):        32,00 
Perfeccionament (5 sessions/setmana):       32,00 
 
Cursos de natació infantils plus torns (3 setmanes): 
Pàrvuls plus (5 sessions/setmana):        41,60  
Iniciació plus (5 sessions/setmana):        41,60 
Perfeccionament plus (5 sessions/setmana):       41,60 
 
Cursos de natació adults mensuals: 
Natació d’iniciació (2 sessions/setmana):       24,70  
Natació d’iniciació (3 sessions/setmana):       37,00 
Natació de manteniment (2 sessions/setmana):      24,70 
Natació de manteniment (3 sessions/setmana):       37,00  
Matronatació (1 sessió/setmana):        17,80  
Aquaeròbic/aquagym  (2 sessions/setmana):       24,70 
Aquaeròbic/aquagym  (3 sessions/setmana):       37,00 
Casal d’avis municipal (2 sessions/setmana):       17,40  
 
Programa salut: 
Matronatació/postpart (4 sessions):        17,80 
Matronatació/postpart (12 sessions):        46,20 
 
Cursos de natació adults plus mensuals: 
Adults plus 2 (2 sessions/setmana):        32,10  
Adults plus 3 (3 sessions/setmana):        48,10 
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6) ACTIVITATS NO DIRIGIDES: 
 
1 sessió grup infantils (de 4 a 11 anys) import per persona:       1,40 
1 sessió grup joves (de 12 a 17 anys) import per persona:       2,20 
1 sessió grup adults (de 18 a 64 anys) import per persona:       2,70 
1 sessió grup adults +65 (a partir de 65 anys) import per persona:      1,40 
 
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 5 a 20 persones:    100,00 
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:    190,00 
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:    285,00 
 
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 5 a 20 persones:     30,00 
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:     55,00 
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:     80,00 
 

• Les activitats no dirigies només poden ser utilitzades per col·lectius organitzats o entitats. 
• Tots els accessos grupals requereixen reserva i autorització prèvia. 
• Els accessos grupals per períodes estaran supeditats a l’acord per conveni entre l’entitat i 

l’Ajuntament. 
 
Tercer. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província.Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.Durant el 
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes.D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini 
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament 
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar 
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La Regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó agraeix aquesta iniciativa i expressa un especial 
record a la seva antecessora, Sra. Sabater, ja que ella va fer molta pressió perquè els 
aturats i gent de pocs possibles poguessin gaudir dels avantatges que altres col·lectius 
tenen. En dóna les gràcies i diu que el seu vot serà favorable.  
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que des del seu Grup es votarà a 
favor d’aquest tema ja que creuen que s’ajusta a les necessitats actuals de la gent i si el 
proper any cal ampliar-ho perquè es donin noves necessitats, diu que així es faci. Reitera 
que el seu vot serà favorable. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, manifesta que sempre és bo fer accions 
d’aquestes en les activitats de lleure, activitats que poden ajudar una mica a la ciutadania. El 
vot del seu grup serà completament favorable i recalca això. I que es tinguin en compte les 
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properes necessitats que puguin sorgir. Celebra de manera particular la modificació per 
famílies, que creu que era una cosa important a tenir en compte. 
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista exposa 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista diu que el seu vot en aquest punt en concret 
serà favorable. Entenen la petició en aquell moment de la representant del grup de 
Plataforma, veuen que és una millora que s’ofereix des de l’Ajuntament a la gent que està en 
situació d’atur, i diu que el que sí els agradar i donen suport és s’hagin mantingut les taxes i 
no hi hagi hagut cap tipus d’increment aquest any, per la qual cosa el seu vot serà favorable. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no s’han apujat les taxes perquè es van apujar fa dos anys per 
un tema que tots saben perfectament. El servei de piscines tant d’estiu com d’hivern són 
serveis no obligatoris per tant, impropis, subjectes i vigilats de poder ésser suprimits si no es 
gestionen amb un balanç econòmic raonable segons la Llei RSAL. Si l’Ajuntament s’hagués 
basat en els preus de mercat, l’increment hauria d’haver estat molt més superior del que 
realment és. Hi ha diferents tipus d’abonaments: per adult, per infantil, per jove, per més de 
65 anys i per condicions de pensionista i per aturat, per famílies monoparentals i famílies 
nombroses. Un adult té un preu abonament de 40€ que pot ser considerat car, però si es fa 
una comparativa amb altres ciutats en nombre habitants, es pot veure que el carnet d’adult 
val 80€ o val 60,40€. En molts llocs, 60€ o 55€ o 57€. Per tant diu que els preus de mercat 
són un altres. Això també pot ser a causa de les concessions, tant en piscines d’estiu com 
cobertes. L’alcalde comenta que no ens hem de felicitar de res i que cal buscar avantatges 
sempre que es pugui, però vol transmetre el missatge que actualment es pot gaudir de les 
piscines d’estiu i de les cobertes a preus suficientment accessibles i que pràcticament tothom 
hi pot accedir independentment de la seva condició. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
04.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT, EXP. NÚM. 05/2014. 
 
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 26 de maig de 2014, 
amb el contingut següent: 
 
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació.Vistos els informes emesos per Intervenció i atès que l'expedient es tramita per 
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, d'acord amb els preceptes legals 
vigents, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.Aprovar la modificació de crèdits núm. 5/2014, per una quantia total de 
612.005,00€, conformeel següent resum: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  479.835,00 
 
PARTIDA  CONCEPTE                      ___       IMPORT _ 
02.920.2030000 Leasing climatització 10.060,00 
02.920.2260403 Indemnitzacions judicials 380.000,00 
02.920.2270500 Despeses processos electorals 1.800,00 
03.130.6260001 Videovigilància 840,00 
04.230.6330002 Reparació bomba calor casal d’avis 1.315,00 
04.241.1620000 Formació i perfeccionament SOC 2.850,00 
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06.171.6190001 Arbrat 34.318,00 
07.155.6190000 Supressió barreres arquitectòniques 20.000,00 
07.155.6190005 Arranjament camins i carrers 20.000,00 
07.165.6190002 Material il·luminació 5.200,00 
11.330.2210000 Energia elèctrica 1.000,00 
11.330.2210200 Gas 1.000,00 
11.330.6230002 Caldera gas – nou local Albada 1.452,00 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 479.835,00 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS:  132.170,00 
 
PARTIDA  CONCEPTE                      ___       IMPORT _ 
02.920.2060000 Lloguer equips informàtics 4.140,00 
02.920.2200000 Ordinari no inventariable 2.000,00 
02.920.2260200 Publicitat i propaganda 2.038,00 
03.130.2120000 Conservació edificis 1.000,00 
03.130.2130000 Manteniment maquinària i utillatge 1.000,00 
03.130.2140000 Reparació i manteniment vehicles transport 3.600,00 
04.230.2120000 Conservació edificis 6.000,00 
04.230.2200000 Ordinari no inventariable 1.400,00 
06.171.2140000 Reparació i manteniment vehicles transport 1.626,00 
07.155.2100002 Conservació camins i carreteres 20.000,00 
07.450.2140000 Reparació i manteniment vehicles transport 1.000,00 
09.161.6330007 Anellar xarxa d’aigua potable. Zona del CAP - C/Tarragona 14.355,00 
10.164.2269903 Compra nínxols 20% valors 4.000,00 
10.459.2000000 Lloguer de pàrquings 5.971,00 
11.330.2200000 Ordinari no inventariable 4.500,00 
11.332.2200000 Ordinari no inventariable 2.000,00 
11.332.2260902 Saló llibre infantil 10.900,00 
11.333.2120000 Conservació edificis 2.000,00 
11.335.2120000 Conservació edificis 2.000,00 
11.337.2260907 Activitats àrea joventut 10.690,00 
12.342.2130000 Manteniment maquinària i utillatge 2.000,00 
13.920.2270800 Premi cobrança 28.950,00 
14.430.2130000 Manteniment maquinària i utillatge 1.000,00 
 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT   132.170,00 
 
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 612.005,00 
 
FINANÇAMENT 
 
NOUS INGRESSOS 577.404,80 
 
PARTIDA  CONCEPTE                      ___     IMPORT _ 
38000 Avals executats 35.404,80 
46103 Ensenyament EE.BB.MM. 162.000,00 
61900 Alienació patrimoni 380.000,00 
 
 TOTAL NOUS INGRESSOS 577.404,80 
 
 
BAIXES DE CRÈDITS   34.600,20 
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PARTIDA  CONCEPTE                      ___     IMPORT _ 

05.320.1200000 Retribucions bàsiques funcionaris 13.150,00 
06.164.6220000 Cementiri 7.700,20 
11.332.1300200 Retribucions laboral fix 10.900,00 
04.241.1430002 SOC – Programa mixt i formació 2.850,00 
 
 TOTAL BAIXES DE CRÈDITS   34.600,20 
           
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT         612.005,00 
 
 
Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que estan completament d’acord a 
fer front al pagament que ha de fer l’Ajuntament de cara a l’edifici del passeig de La Salle. 
No estan d’acord, però, a fer el pagament de 34.000 € d’arbrat corresponent a dues 
factures: una d’arbres i una altra de reg. Afirma que el Consell Comarcal es va comprometre 
a fer-ho. Han passat gairebé dos anys i no ho han fet. Per aquesta raó votaran en contra de 
fer aquest crèdit. Comenta que, en tot cas, ho manifestarà al torn de precs i preguntes, ja 
que sobre l’assumpte d’arranjament de camins ha fet un petit pressupost de quan costaria, 
en un any, arreglar-los un any a Mollerussa. El seu vot serà desfavorable. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, expressa, una mica en connexió amb el que ha 
exposat el Sr. Simeón en la qüestió de l’arbrat, que està fins a cert punt d’acord amb ell. 
Comenta que ho hauria d’haver fet el Consell Comarcal però arran sobretot de la pedregada 
que es va produir fa gairebé dos anys i les despeses que es va ocasionar, pensa que hi ha 
prioritats i prioritats. Hi ha coses que s’han de solucionar sí o sí perquè són prioritats. Per 
tant creu que pel que fa a l’arbrat, si no hi havia els diners suficients, es pot esperar a temps 
millors i no dependre del Consell Comarcal. En moments que no són tant àlgids a nivell 
econòmic, cal centrar-se en altres coses i així no cal trobar-se en qüestions com aquesta. Els 
proveïdors - tant del reg com dels arbres- no en tenen la culpa. Per tant creu que s’ha 
d’assumir des de l’Ajuntament. El seu vot serà afirmatiu perquè pensa que la modificació 
s’ha de fer. Pel que fa als  380.000€ ja va quedar establert i prou clar com s’havia de 
desenvolupar; per tant, no farà cap més comentari. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista exposa, fent referència a la línia en què es 
manifestava el Sr. Pla, que aquesta és una modificació de pressupost prou important. Entén 
que són aspectes del dia a dia i lògicament es va adaptant el pressupost a la situació del 
moment. Coincideix amb el Sr. Pla i amb el representant del Partit Popular pel que fa al tema 
de l’arbrat. No és el Consell Comarcal qui ho havia de fer, sinó l’Ajuntament de Mollerussa. 
Considera que es van precipitar al fer-ho sense disposar dels diners i en la línia del Sr. Pla, 
considera que hi ha preferències. Posa l’exemple que si s’hagués fet malbé la teulada d’un 
edifici o alguna urgència, s’hagués actuat d’emergència. Indica que es va fer al seu moment 
perquè l’Equip de Govern va entendre que s’havia de fer, i no ho critica. Va ser una acció que 
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després l’han hagut de suportar els proveïdors amb la demora del pagament, però si ens 
fixem amb el global del pressupost de l’Ajuntament, tampoc no és una quantitat exagerada. 
Remarca que això ha de servir d’experiència per altres accions i que no cal anticipar-se si no 
està assegurat el cobrament. Aquesta quantitat és assumible però pot repetir-se en altres 
ocasions amb actuacions de més quantia. De totes maneres, expressa, el vot del seu Grup 
serà favorable. 
 
L’alcalde, Marc Solsona, manifesta que entén que els arguments són més conceptuals que 
una altra cosa, ja que es dóna el cas que es votarà en contra de la modificació de 612.000€, 
pel fet de qüestionar una despesa per un import de 34.000€, que equival a un 5,5% del 
total. L’alcalde pregunta quantes vegades en aquests tres anys s’han fet actuacions sense 
consignació o finançament garantit; ell mateix respon que no se n’ha fet cap perquè des d’un 
bon començament sempre s’ha dit que només es farà allò que es pugui pagar. Aquesta 
factura s’inclou en aquest raonament, perquè en el moment que es pren la decisió es fa en 
base a uns arguments i es creu que es pot fer front al pagament. L’Ajuntament va pensar 
que es podia incloure en el PUOSC però el 100% de la culpa no és del Consell Comarcal. És 
l’Ajuntament qui fa una mala previsió i és de 34.000€, un risc més que assumible per 
l’Ajuntament. Cal tenir en compte, però, que s’han canviat cobertes de piscines, s’han fet un 
conjunt de coses i s’ha buscat el finançament i per tant l’única cosa que no estava lligada i 
signada va sortir malament. No hauria d’haver estat així però ha passat i l’alcalde demana 
disculpes. Creu que el més important ha estat no deixar-ho demorar perquè tard o d’hora 
caldria fer una modificació de crèdit en què hi haurà de constar un nou ingrés pel concepte 
PUOSC–Consell Comarcal. La causa d’aquesta actuació va ser l’acció/reacció per la 
pedregada. Els ciutadans trucaven a l’Ajuntament preguntant per què s’havien arrencat els 
arbres i dient mil coses. De vegades cal actuar, perquè si no s’actua, sembla despreocupació. 
L’alcalde manifesta que aquesta modificació no era el més important però veu que n’ha 
esdevingut, per tant ho explica amb la importància que requereix als grups de l’oposició. En 
qualsevol cas, agraeix molt sincerament els vots a favors de les forces que ho fan i també 
respecta el fet contrari dels que no hi estan d’acord. La pedregada va ocasionar que els 
arbres quedessin completament malmesos. Com a conseqüència, es pren la decisió 
d’arrancar-los i netejar l’espai i donat que hi havia la possibilitat d’incloure-ho al PUOSC es 
va entendre que es podia tirar endavant, però en cap cas cal acusar el Consell Comarcal. La 
decisió va ser de l’Ajuntament, amb la qual cosa, l’alcalde vol dir que si es vota en contra 
pensant que el Consell Comarcal n’és el responsable, no va ser així. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup del PP, comenta que la pineda de la qual s’està parlant 
representa un 15% o un 20% del terreny que es va replantar. Està d’acord que feia falta, 
però potser no era el moment. Es va confiar en una subvenció del Consell que no va arribar. 
L’altra actuació es va fer sobre un terreny en el qual no hi havia arbres. Entén que ara està 
millor i queda perfecte. Davant d’això modificarà el vot i s’abstindrà. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista expressa, tanmateix, que només vol reafirmar 
la seva intervenció d’abans i diu que no era una crítica sinó una anàlisi de la situació i tal 
com s’havia produït, potser per no perjudicar tant al proveïdor es podia fer una modificació 
de crèdit abans però creu que no té més importància. S’està parlant d’un tema la quantia de 
la qual és petita pel que fa a la modificació, però cal que serveixi d’experiència per properes 
actuacions en les quals la quantia podria ser més gran.  
 
L’alcalde respon que no tornarà a passar perquè qualsevol formulació de despesa es fa amb 
criteris tan simples de si es pot pagar o no. En aquest cas s’ha tingut en compte tot un 
plantejament de la Serra: s’han condicionat els aparcaments, s’ha posat la llum, la 
potabilitzadora, arranjat el camí. S’ha fet tot d’actuacions en aquell àmbit de La Serra que 
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era necessari pel flux de gent que rep. Remarca de nou que no s’ha complert amb el 100% 
de la fórmula, que no tornarà a passar però que en cap cas es van tirar ni de bon tros a la 
piscina.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és per catorze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, 
Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez,  Jaume Segura, 
Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Josep Antoni 
Ajates, Francesc Pla i Joan Simeón i una abstenció, dela Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
05.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 77/2014. LID’s 1418000061 – 
1417000065. GENERALITAT DE CATALUNYA (ENSENYAMENT). 
 
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 26 de maig de 2014, 
amb el contingut següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 77/2014. 
 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL). 
 
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% 
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 
Vistes les liquidacions 1418000061 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
import de 840,19 € i 1417000065 de taxa per llicència urbanística, per import de 431,59 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient i atès que la finalitat de les obres és la ampliació de la 
nova escola “Les Arrels”, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar l’obra d’interès social. 
 
Segon. Atorgar una bonificació total per import de 777,17 € d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
 
Base imposable (BI): 42.009,36     
      
 LIDs Bonificació Nova LID 
ICIO (2,00 %) s/ BI 840,19 80 % ICIO 672,15 168,04 
      
Taxa (1,00 %) s/ BI 420,09 25 % Taxa 105,02 315,07 
Placa 11,50 0,00 11,50 
 431,59 105,02 326,57 
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  1.271,78   777,17 494,61 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 78/2014. LID’s 1418000060 – 
1417000064. ACUDAM. 
 
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 26 de maig de 2014, 
amb el contingut següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 
(ACUDAM) de bonificació de la llicència d’obres 78/2014. 
 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL). 
 
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% 
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 
Vistes les liquidacions 1418000060 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
import de 7,00 € i 1417000064 de taxa per llicència urbanística, per import de 19,30 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient i atès que la finalitat de les obres és la conservació de la 
residència d’ACUDAM, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar l’obra d’interès social. 
 
Segon. Atorgar una bonificació total per import de 8,60 € d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
Base imposable (BI): 350,00     
      
 LIDs Bonificació Nova LID 
ICIO (2,00 %) s/ BI 7,00 80 % ICIO 5,60  
      
Taxa (1,00 %) s/ BI 12,00 25 % Taxa 3,00 9,00 
Placa 7,30 0,00 7,30 
 19,30 3,00 16,30 
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 26,30 8,60 16,30 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
07.- FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 2015 
 
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 26 de maig de 2014, 
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 2015. 
 
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/133/2014, de 14 d’abril (DOGC 6613, de 30.04.2014) del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals per a l’any 2015, 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 
2015, al municipi de Mollerussa, les següents: 
 

• Dia 19 de març de l’any 2015, Sant Josep. 
• Dia 15 de maig de l’any 2015, 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/133/2014, de 14 d’abril (DOGC 6613, de 
30.04.2014) 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 2015. 
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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. 
 
08.- DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 
2014. 
 
Atès el que es determina en l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial 
(RD. 1690/1986, d'11 de juliol, modificat pel RD.2612/1996, de 20 de desembre), es dóna 
compte del RESUM NUMÈRIC DEL MOVIMENT DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, 
referit a 1 de gener del 2014, les quals dades resultants, en referència a 1 de gener de 2013, 
són les següents: 
 
POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013:  15.168 
ALTES  d'1-01-13 a 31-12-2013: .......  + 914 
BAIXES d'1-01-13 a 31-12-2013: .......   -    869 
Diferència ....................................... + 45 
POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2014:  15.213 
 
Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2013, han estat les següents: 
ALTES 
Immigració ....................          619 
Naixement .....................           178 
Omissió .........................            117 
TOTAL ...........................            914 
 
BAIXES 

Emigració ......................             659 
Defunció .......................               83 
Inclusió Indeguda ...........                0 
Duplicats .......................                0 
Caducitat .......................            127 
TOTAL ...........................            869 
 
Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als 
efectes legals oportuns. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
09.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 
 
El Sr. Alcalde exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de 
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.  
 
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local 
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que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han 
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2014, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 
següent: 
 

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

 
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar 
al Ple de la Corporació la informació següent: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i 
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 31 de març de 
2014. 
 
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la 
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a 
tots els efectes legals. 
 

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 
 

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials         11.587.610,00€ 
Modificacions de crèdit           167.341,83€ 
Crèdits definitius         11.754.951,83€ 
Despeses compromeses        5.672.451,31€ 
Grau execució compromisos                      48,25% 
Obligacions reconegudes netes         3.146.604,90€ 
Grau execució d’obligacions     26,76% 
Pagaments realitzats         2.429.992,48€ 
Grau d’execució dels pagaments    77,22% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          11.587.610,00€ 
Modificacions de crèdit 167.341,83€ 
Previsions definitives          11.754.951,83€ 
Drets reconeguts nets         3.327.657,97€ 
Grau execució drets   28,30% 
Recaptació neta         2.483.029,06€ 
Grau execució recaptació             74,61% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/14     396.409,68€ 
Ingressos         6.992.978,16€ 

- Moviments interns de tresoreria 2.853.051,23€ 
Pagaments         6.410.749,80€ 

- Moviments interns de tresoreria 2.853.051,23€ 
Saldo a 31/03/14     978.638,04€ 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
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Crèdits inicials              583.500,00€ 
Modificacions de crèdit                         0,00€ 
Crèdits definitius              583.500,00€ 
Despeses compromeses             100.371,45€ 
Grau execució compromisos           17,20% 
Obligacions reconegudes netes             100.371,45€ 
Grau execució d’obligacions            17,20% 
Pagaments realitzats     51.155,47€ 
Grau d’execució dels pagaments   50,96% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials     583.500,00€ 
Modificacions de crèdit                0,00€ 
Previsions definitives     583.500,00€ 
Drets reconeguts nets    361.073,18€ 
Grau execució drets  61,88% 
Recaptació neta     240.932,69€ 
Grau execució recaptació   66,72% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/14   8.021,95€ 
Ingressos          380.235,41€ 

- Moviments interns de tresoreria 56.463,33€ 
Pagaments          302.051,07€ 

- Moviments interns de tresoreria 56.463,33€ 
Saldo a 31/03/14        86.206,29€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la 
situació de la tresoreria corresponent al primer trimestre de 2014, se’n ha lliurat còpia als 
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
10.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 
 
L’Alcaldia dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 216 del DLEG 
3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, 
corresponent al primer trimestre de 2014, en els termes següents: 
 
“En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, a data 31 de març de 2014, l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG. 3/2011, de 14 
de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP) és: 
 
• Ajuntament de Mollerussa: 671.927,87 €, que corresponen a 713 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:     955,78 €, que corresponen a 1 factures. 
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En data 11/04/2014 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament a la 
Direcció General de Política Financera i Assegurances. D’aquest mateix informe s’ha fet 
tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda de la informació corresponent a l’Ajuntament 
(11/04/2014) i la corresponent a l’OAM Fira de Mollerussa (17/04/2014). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
11.- DONAR COMPTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST. ARTICLE 10 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. PRIMER TRIMESTRE 2014. 
 
En compliment del previst article 10.1 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 l’execució del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de l’exercici 2014. 
 
Primer Trimestre 2014. 
 
• Seguiment d’ingressos i despeses: S’estan executant d’acord amb les previsions. 
• Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut 
• Seguiment de l’endeutament: No s’han contractat nous crèdits ni a curt termini, ni a llarg 

termini i les amortitzacions s’estan efectuant d’acord amb les previsions.  
• Seguiment del deute comercial: S’han efectuat les trameses d’informació tant al MINHAP 

com a la Generalitat. 
• Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent:  No existeixen. 
• Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat. 
 
En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a 
afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP en data 11/04/2014. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
12.- DONAR COMPTE AL PLEDE LA TRAMESA INFORMACIÓ CONFORME ESTABLEIX 
L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. PRIMER TRIMESTRE 2014. 
 
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 primer trimestre de 2014. 
 
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del MINISTERI 
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
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Data de la comunicació: 07 de maig de 2014. 
 
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. 
 
PUNTS D’URGÈNCIA: 
 
13. CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, FIRA DE MOLLERUSSA, 
AMB L’ENTITAT BANC DE SABADELL, PER IMPORT DE 50.000,00 €. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Proposta de Presidència incorporada a l’Ordre del Dia 
per declaració d’Urgència. La proposta és del tenor següent: 
 
“Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front 
als pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal funcionament 
del Organisme Autònom Fira de Mollerussa, és necessari la contractació d’una operació de 
crèdit a curt termini. 
 
Examinat l’expedient incoat per a la renovació d’una operació de crèdit a curt termini i trobat 
conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
Vist l’informe d’Intervenció i atesa l’oferta de condicions financeres presentada pel Banc de 
Sabadell, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa la contractació d’una operació 
de crèdit a curt termini per import de 50.000,00 €  
 
Segon. L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària Banc de Sabadell en les  
condicions màximes següents: 
 
- Crèdit màxim autoritzat:   50.000,00 € 
- Venciment:     1 any 
- Tipus d’interès:                     Fix al 3,50% 
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- Comissió obertura:                0,75% 
- Comissió no disponibilitat:      0,15% trimestral 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu 
President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de la Fira de Mollerussa 
formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els documents 
necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos menester.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La Sra. Teresa Niubó, Regidora no adscrita, es pregunta què passarà l’any que ve i si caldrà 
demanar un crèdit. Manifesta que això no li acaba de fer el pes. També es pregunta si no 
s’hauria de plantejar un pressupost més ajustat. El seu vot serà d’abstenció. 
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que està en contra de la 
formalització d’aquest crèdit per manca d’informació i de previsió. Comenta que no es van 
fer les corresponents explicacions en la Comissió Informativa. El seu vot serà en contra. 
 
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Niubó que l’any que ve es tornaran a demanar pòlisses i 
crèdits a curt termini perquè són pòlisses necessàries per continuar operant. La crisi ha 
comportat que la pòlissa a curt termini actuï fent la funció de pagar i per tenir liquiditat. 
Actualment està molt dimensionat tot el crèdit a curt termini i això és una molt bona notícia 
perquè es puguin fer operacions com aquesta. 
 
El Sr. Alcalde s’adreça al Sr. Simeón i li diu que entén perfectament la seva decisió perquè 
dilluns no hi havia aquesta pòlissa sobre la taula i ara hi és amb caràcter d’urgència i sense 
temps per estudiar-la, per tant entén que ho voti en contra. L’alcalde li comenta que  és de 
poc import però comprèn el grau d’exigència tot i que creu que cal intentar superar-lo ja que 
de vegades s’han aprovat operacions de crèdit sense tenir les  condicions que marcava el Pla 
d’Ajust, per exemple. En aquell moment si que es prenien decisions que podien portar un alt 
risc però no és el cas d’aquesta operació. Ara s’està parlant de 50.000€ a un any, fix al 
3,5%, comissió d’obertura 0,75 i comissió de no disponibilitat 0,15. Encara que hi hagués 
més dies per comentar-ho, s’acabaria donant la mateixa explicació. Tot i així l’alcalde diu que 
si troben inconvenient en el termini en què s’ha presentat entén que no hi donin suport. 
 
La Sra. Teresa Niubó, manifesta que el que caldria fer és eliminar la quantitat de crèdits i 
compara les despeses a l’equivalència d’un més de llum i que amb tants crèdits sempre es va 
malament. 
 
El Sr. Alcalde afirma que l’Ajuntament té la sort de poder respondre de les seves obligacions, 
però en aquest cas es parla de la Fira i no de l’Ajuntament i no cal confondre un crèdit amb 
una pòlissa a curt termini. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialistademana la paraula, malgrat siguem ja en el 
segon torn, i ho fa, diu, una mica per la condició d’exdirector de Fira i coneixent a fons la 
situació de l’entitat Fira Mollerussa. Pensa que la situació financera de la Fira és prou 
respectable, que no ha tingut problemes de tresoreria importants, i que sempre s’ha treballat 
amb el sistema de pòlisses. En aquest cas entén que l’únic que s’està fent és suplir la 
retallada de la pòlissa que s’havia de renovar i que no concedeix el banc. El que es fa es 
buscar aquest diferencial en un altre lloc. Creu que amb la situació i el moment que s’està 
passant fer aquest tipus d’acció és totalment aprovable i que, des d’aquesta casa s’ha tingut 
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sempre un tracte diferencial i deferent amb la Fira i la seva gestió; per tant, com a grup de 
l’oposició demanaria a tots els altres grups que s’ho plantegessin i hi donessin suport. 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifestaque no és cert que la Fira no hagi 
tingut problemes financers durant aquests anys. Afirma que hi havia 470 factures pendents 
de pagament que segurament es van liquidar quan hi va haver el pagament a proveïdors. 
 
El Sr. Alcalde diu que el debat s’acabarà aquí perquè no s’han de barrejar les coses ja que 
aquesta és una operación molt simple: una pòlissa normal i corrent. Pel que fa a la Fira si 
està bé econòmicament o no, ja se’n parlarà en un altre debat. Agraeix el vot favorable i 
expressa que s’intentarà que, una altra vegada, portar-ho amb el màxim de temps possible 
perquè es pugui estudiar millor. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per tretze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez,  Jaume 
Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Josep 
Antoni Ajates i Francesc Pla, un vot en contrari, del Regidor Sr. Joan Simeón i una abstenció, 
dela Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
14.- MOCIONS  
 
14.1. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC, SOCIALISTA I 
POPULAR, RELATIVA A L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES 
DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. 
 
Es dóna compte al Ple de la Moció presentada pels Grups Municipals, CiU, ERC, Socialista i 
Popular, relativa a l’avançament de l’edat de jubilació dels membres del cos de la Policia 
Local, amb el contingut següent: 
 
Exposició dels motius 
 
Des de la Plataforma Nacional per l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals i 
autonòmiques (CCOO, UGT, CSIF, CSL, COP) us donem trasllat dels següents motius: 
 
Una esmena dins els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, va modificar la llei 
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en l’àmbit de la Seguretat Social, per aprovar 
l’aplicació de coeficients reductors a l’edat de jubilació per al cos de la policia autonòmica de 
l’Ertzaintza. 
 
La modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de la professió de 
policia com a col·lectiu especialment vulnerable, i la necessitat d’ajustat la seva vida laboral 
a la situació real definida en la Llei General de Seguretat Social que en el seu article 
161.bis.1. protegeix les professions d’una “naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa 
o insalubre” i on es registren “altes taxes de morbiditat o mortalitat”. 
 
L’establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prèvia realització d’estudis 
sobre la sinistralitat, penositat i toxicitat de les condicions de treball del sector, el seu 
impacte en els processos d’incapacitat laboral en els treballadors/es, i els requeriments físics 
requerits per al desenvolupament d’aquesta activitat. 
 
En relació al col·lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis realitzats per diversos 
organismes, deixen clar que hi ha signes de perillositat i penositat en el desenvolupament de 
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la seva activitat, i que els requisits psicofísics necessaris per l’ingrés al col·lectiu i el 
desenvolupament de la seva vida laboral no poden realitzar-se a partir de determinades 
edats. Es compleixen així els requeriments de la legislació per la reducció de l’edat d’accés a 
la jubilació de col·lectius de treball de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o 
insalubre. 
 
Que la professió de policia, independentment de la seva dependència orgànica, és una 
professió de risc ja no està en qüestió; la normativa, els estudis realitzats, l’experiència en el 
desenvolupament de la professió, especialment en les grans ciutats, avalen l’avançament de 
l’edat de jubilació. 
 
L’existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l’estat, així com la 
inclusió de la policia autonòmica Ertzaintza, ratifiquen la necessitat de regulació, i no 
discriminació per analogia, de la resta de policies. Un risc similar requereix una cobertura 
igual. Un policia amb edat elevada és un risc per a la seva pròpia seguretat en el treball, i un 
risc per una protecció eficaç dels ciutadans i ciutadanes i les seves propietats. La seguretat 
és un dret de la Ciutadania. 
 
Per tot això presentem aquesta moció: 
 
“Moció per l’avançament de l’edat de jubilació de les Policies Locals. 
 
El Ple Municipal insta a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General de 
Planificació del Territori de la Seguretat Social, i a la FMC, ACM i FEMP, que proposin al 
congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social que permeti 
l’avançament de l’edat de jubilació de la policia local, mitjançant l’aprovació de les següents 
mesures: 
 
1r.  L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació dels membres dels cossos 
de Policies Locals, amb les mateixes condicions que es contemplen en la disposició addicional 
quadragèsima cinquena del Reial Decret Legislatiu 1/1994 pel qual s’aprova el text de la Llei 
General Seguretat Social, introduïdes per la Llei 40/2007 de 7 de desembre, de mesures en 
el camp de la Seguretat Social.” 
 
2n.  Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió policial com professió 
de risc, i com a resultat, l’elaboració d’un catàleg de malalties professionals amb l’objectiu de 
protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació que no pren en compte la 
sinistralitat en el sector, la penositat, la perillositat, i la toxicitat de les condicions de treball, 
això com l’impacte en els processos d’incapacitat laboral que genera i els requisits exigits per 
al desenvolupament de la tasca de policia.” 

---------------------------- 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
MOCIÓ presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
14.2. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC, SOCIALISTA I 
POPULAR, RELATIVA A LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL (C1) DELS AGENTS I 
CAPORALS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 
 
Es dóna compte al Ple de la Moció presentada pels Grups Municipals, CiU, ERC, Socialista i 
Popular, relativa a la reclassificació professional (C1) dels agents i caporals del cos de la 
Policia Local amb el contingut següent: 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
  (LLEIDA) 
        ______ 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

 
Exposició dels motius. 
 
Des que a l’any 1992 es va dur a terme la reclassificació professionals de les policies locals 
de tot l’estat al nivell C1, aquesta ha estat una de les aspiracions més justament 
reivindicades pels policies locals de Catalunya i per les organitzacions sindicals que els 
representen. 
 
La demanda social d’un policia cada vegada més preparada, l’evolució positiva dels nivells 
acadèmics de la societat espanyola, i la pròpia exigència dels respectius cursos bàsics per a 
l’accés a la funció policial, fan imprescindible el requisit d’un nivell de titulació superior al de 
Graduat Escolar o Formació Professional de 1er Grau, o equivalent (ara, Ensenyament 
Secundari Obligatori). 
 
Tot i així, la reclassificació de grups, no ha d’implicar necessàriament un increment de les 
retribucions en còmput anual. La Generalitat es actualment l’única administració que demora 
la millora de la professionalització de les policies locals al territori de Catalunya. 
 
Per això les Policies Locals de Catalunya no poden renunciar a un dret del que ja disposen els 
cossos de policia estatal, autonòmics i lar resta de les policies locals de tot l’Estat. 
 
De totes les policies locals a l’estat (17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes), només 
a Catalunya i a Madrid, no tenen reconeguda la reclassificació professional. 
 
COS POLICIAL ANY NORMATIVA 
PPLL País Basc 1992 Llei 4/1992, art. 105 
PPLL Múrcia 1998 Llei 4/1198, Coordinació de lasPolicies Locals de Murcia 
PPLL València 1999 Llei 6/1999, de PPLL Comunitat Valenciana 
PPLL Cantabria 2000 Llei 5/2000,  de Coordinació de la PPLL 
PPLL Andalusia 2001 Llei 13/2001, de Coordinació de la PPLL 
PPLL Extremadura 2002 Llei 4/2002, 
PPLL Castella la Manxa 2002 Llei 8/2002, 
PPLL Castella Lleó 2003 Llei 9/2003 art. 25 D. Transitòria 1 i 2 
PPLL Illes Balears 2005 Llei 6/2005 art. 7 D. Transitòria 1 
PPLL Astúries 2007 Llei 2/2007 art. 19 D. Transitòria 1 
PPLL Canàries 2007 Llei 9/2009, art. 40 D. Transitòria 1 
PPLL Galicia 2007 Llei 4/2007, art. 24 D. Transitòria 1 
PPLL La Rioja 2010 Llei 5/2010, art. 30 D. Transitòria 1 
PPLL Aragó 2013 Llei 8/2013, Coordinació PPLL d’Aragó 
Mossos d’Esquadra 2004 Disposició addicional llei mossos 1994 
Policia Nacional i Guardia Civil 1996 RDL 12/1995 RD 1847/1996, de 26 de juliol 
 
Per això des de CCOO, demanen al Govern de la Generalitat i a la resta de partits polítics una 
resposta de modificació de la Llei 16/91 de Policies Locals, per tal que els membres d’aquests 
cossos siguin re classificats en els respectius grups de titulació en la mateixa línia que els 
cossos estatals, autonòmics i locals esmentats. 
 
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, en el seu article 24, estableix que els 
cossos de policia local s’estructuren en escala bàsica, que compren les categories de caporal i 
agent. 
 
A la referida escala bàsica li correspon el Grup D. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estat 
bàsic de l’empleat públic que subdividir el Grup C en dos subgrups. C1 i C2, segons la 
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titulació exigida per l’ingrés (al primer es requereix títol de batxiller o tècnic i al segon de 
graduat en educació secundària obligatòria. 
 
Alhora, els grups de classificació existents a l’entrada en vigor de la llei s’havien d’integrar en 
els grups de classificació professional de funcionaris d’acord amb les equivalències següents: 
el Grup D corresponia el subgrup C2; i el Grup C, al subgrup C1.  
 
Quan es va aprovar la Llei 10/1994, de l’1 de juliol de la policia de la Generalitat Mossos 
d’Esquadra, l’article 20 preveia que a l’escala bàsica, que comprenia la categoria de Mossos i 
Caporal, li corresponia la titulació del Grup D.Tanmateix, l’article 5 del Reial Decret Llei 
12/95, re classificaven als membres del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil del grup D 
al grup C. 
 
L’article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives va afegir 
una disposició addicional sisena a l’esmentada Llei 10/1994, d’1 de juliol, on es definia que 
els funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra de les categories de mosso o mossa i caporal o 
capola-la de l’escala bàsica es classifiquen a efectes administratius de caràcter econòmics, en 
el Grup C. 
 
La modificació legal que va comprovar que els mossos o caporals passessin d’un grup D a un 
grup C1 no tenia una finalitat econòmica. 
 
Alguns ajuntaments de Catalunya (Barcelona, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Barberà 
del Vallès, etc...) ja han acordat la reclassificació al grup C1 per a les seves policies, com a 
situació econòmica –administrativa de les seves policies locals. 
 

La comissió d’interior del Parlament de Catalunya, el 3 d’abril es va reunir per 
debatre la referent a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el 
grup C1, i es va aprovar per unanimitat. 

 
El Ministeri d’Educació, ha aprovat per Ordre ECD/405/2014, de 12 de març, 
l’equivalència d’Agent de Policia Local al títol de Tècnic de Grau Mitjà corresponent a 
la formació professional del sistema educatiu per tot l’estat.  

 
Dels cinc cossos policials presents a Catalunya, només el de les policies locals encara resten 
inclosos en el grup C2. 
 
Per tot això presentem aquesta Moció, per la qual cosa instem al govern de la Generalitat a: 
 
1.-  Dur a terme les modificacions legals que siguin necessàries per tal que els agents i 
caporals de l’escala bàsica de les policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, mitjançant entre d’altres, la modificació 
de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals. 
 
2.-  Que l’aplicació d’aquesta mesura comporti que la diferència retributiva del sou base, 
resultants de la classificació en el grup C1 es dedueixi del complement específic de la 
corresponent relació de llocs de treball.” 

---------------------------- 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
MOCIÓ presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
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14.3. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS: ERC, CiU i SOCIALISTA, DE 
SUPORT A LA CONTINUITAT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL AL 
DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I DE REBUIG A LA NOVA LLEI 27/2013, DE 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dóna compte al Ple de la Moció, 
presentada pels Grups Municipals, ERC, CIU i PSC, següent: 
 
“Des del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya volem fer 
un reconeixement públic de la trajectòria i valor de la cooperació municipal que des de fa 
més de 25 anys va ser la primera instància de l’administració catalana que va dedicar 
recursos públics a la cooperació al desenvolupament com a resposta a les demandes inicials 
de la ciutadania de destinar el 0’7% del PIB a la cooperació amb els països del Sud.  
 
Aquest fet que ha anat creixent de forma progressiva partia del convenciment que en un 
món globalitzat com l’actual tot el que a l’àmbit local té repercussions també en té a l’àmbit 
global i viceversa. En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana ha 
estat durant molt anys pionera a nivell europeu i mundial de com, des de la pròpia 
autonomia local, calia actuar per combatre els desequilibris Nord/Sud tant a través del 
suport a iniciatives de cooperació al desenvolupament al Sud, com per mitjà de propostes 
d’educació al desenvolupament al Nord. També cal destacar que des de la pròpia 
administració local s’han impulsat iniciatives d’incidència i de diplomàcia pública internacional 
del món local per promoure, en tots els àmbits i a través de les xarxes de ciutats, polítiques 
públiques que responguin més a les necessitats de la ciutadania tot reivindicant la 
importància creixent i l’eficàcia del desenvolupament que es promou des d’àmbit local i amb 
participació de la ciutadania.  
 
Per aquest motiu podem afirmar que la cooperació municipal catalana és una decisió política 
fruit d’una consciència col·lectiva i que s’empara en un seguit de lleis i normatives, a tots 
nivells, que avalen des de fa dècades, aquesta capacitat d’actuació.  
 
• Carta Europea d’Autonomia Local del 15 d’octubre de 1985 ratificada per l’Estat espanyol 

l’1 del març del 1989, en el seu article 10.3 estableix que <<les entitats locals poden, en 
les condicions eventualment previstes a la llei, cooperar amb les entitats d’altres 
Estats>>.  

• Els successius Estatuts d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 i de 2006 estableixen 
competències exclusives en règim local a la Generalitat de Catalunya.  

• Llei 23/1988. Llei espanyola de 7 de juliol de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament que estableix a l’article 20 que <<la cooperació al desenvolupament 
que realitzen les CCAA i les entitats locals és expressió solidària de les respectives 
societats>>i entén que <<l’acció que les esmentades entitats en la cooperació al 
desenvolupament es basa amb els principis d’autonomia pressupostària i auto 
responsabilitat en el seu desenvolupament i execució>> .  

• Llei 26/2001. Llei catalana de cooperació al desenvolupament aprovada per unanimitat 
pel Parlament de Catalunya el 17 de desembre, entén la cooperació al desenvolupament i 
la solidaritat internacional, com a bé públic global en la realització de la qual s'ha 
compromès la societat catalana. Una de les especificitats més importants del model 
català de cooperació que recull aquesta Llei, és la concepció de la intervenció pública 
com a complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i de 
cooperació.  
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A banda de tot aquest marc normatiu hi ha també diversos pronunciaments internacionals 
des de principis dels anys 80 del s. XX sobre el rol important creixent del paper dels 
municipis en el treball per la cooperació, la pau i els drets humans. Destaquem els més 
significatius de cada dècada tot destacant que cada vegada hi ha un consens molt més ampli 
que recull i valora el pes dels municipis en promoure el desenvolupament.  
 
• 1a Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament (1985) en les conclusions de la 

qual es deia <<Fem una crida a les autoritats locals perquè donin suport i estimulin els 
intercanvis de cooperació Nord/Sud, junt amb les ONGD>>.  

• Carta de Berlín (1992) és un dels primers document aprovats i es feia a la Conferència 
celebrada amb la presència d’ONGD, administracions locals i moviments socials de 53 
països i conté recomanacions importants, per la cooperació des de l’àmbit local, a través 
del document <<Iniciatives Locals pel Desenvolupament Sostenible>>.  

• Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2000), document aprovat 
per més de 400 ciutats a tota Europa, entre d’elles un centenar de catalanes, que recull 
la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una obligació.  

• Declaració de París (2005) sobre l’eficàcia de l’ajuda es destaca el paper de les autoritats 
locals en la planificació del desenvolupament.  

• La Comunitat Europea (2013) publica una important comunicació adreçada al Parlament 
Europeu, al Consell , al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions 
titulat Capacitació de les autoritats locals en els països socis en ares a la millora de la 
governabilitat i l’eficàcia dels resultats del desenvolupament.  

 
En aquest sentit, el CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT en la reunió 
celebrada el 28 d’abril de 2014 ACORDA:  
 
1. CONSIDEREM que la cooperació municipal al desenvolupament és un dels trets 

d’identitat del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau i 
VALOREM MOLT POSITIVAMENT la tasca duta a terme per les administracions locals en 
els darrers més de 25 anys de trajectòria.  

 
2. VALOREM COM UN RETROCÉS I REBUTGEM l’actual Llei 27/2013 de 27 de desembre de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) perquè suposa un intent 
de re centralització competencial de l’Estat espanyol que es basa en una concepció 
centralista i antiga de l’acció exterior que ens remet a fa moltes dècades, i que d’aplicar-
se suposaria una involució competencial del model de governabilitat internacional i un 
retrocés democràtic impropi del segle XXI, ja que va en sentit contrari a l’evolució de 
l‘acció exterior a nivell mundial i a l’agenda global de noves tendències del 
desenvolupament.  

 
3. RECOMANEM als més de 400 ajuntaments, diputacions, mancomunitats i institucions 

locals que des de Catalunya tenen actuacions en cooperació al desenvolupament, la pau i 
els drets humans que, en base a tota la legislació que empara el ple exercici de 
l’autonomia local, es doni continuïtat a aquesta política pública que no ha estat fruit 
només d’un desplegament normatiu sinó que és resultat de la concepció solidària del 
Poble de Catalunya.  

 
4. DONAR SUPORT a les iniciatives del Govern, al Parlament i a les associacions 

municipalistes del nostre país, a fer tots els esforços necessaris per la modificació de la 
LRSAL o que, si més no, aquesta llei no sigui aplicable a Catalunya en base al fet que 
l’Estatut d’Autonomia confereix competències exclusives al Govern de la Generalitat en 
l’Administració local, ja que segons estableix el recent dictamen Consell de Garanties 
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Estatutàries vulnera diversos preceptes, en redueix les competències locals i afecta el 
principi de subsidiarietat.  

 
5. El Govern de la Generalitat ha impulsat una proposta de Llei de governs locals pròpia, 

fruit del consens amb les entitats municipalistes i basada en els principis d’autonomia 
local, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, subsidiarietat i racionalitat. I per 
això, RECOMANEM als partits polítics catalans que, en el marc de la reforma local 
catalana presentada al Parlament el 6 de novembre de 2013, i actualment en tràmit 
parlamentari, treballin per garantir la possibilitat de continuar duent a terme la 
cooperació municipal al desenvolupament com a competència voluntària per part dels 
municipis. Per aquesta via es preservaria i desenvoluparia la competència exclusiva en 
matèria de règim local que preserva l’Estatut d’Autonomia, per la qual cosa l’aplicació de 
la LRSAL a Catalunya hauria, en tot cas, de respectar el sistema institucional propi i el 
desenvolupament normatiu català en aquesta matèria.  

 
6. PROPOSEM també als partits polítics catalans, d’incloure una referència explícita a la 

importància de l’acció exterior dels municipis i a la cooperació local al desenvolupament 
dins l’articulat del projecte de Llei d’Acció Exterior que actualment també està sent 
tramitat pel Parlament de Catalunya, com a expressió de l’acció exterior multi nivell que 
es fa des de Catalunya des de fa dècades.  

7. DEMANEM al Govern de la Generalitat que denunciï, davant les instàncies que convingui, 
la pretensió i les accions del Gobierno de España dirigides a assolir el dèficit 0 de les 
administracions locals i la contenció absoluta del dèficit de les administracions 
autonòmiques, mentre els nivells de dèficit de l'Administració de l'Estat segueixi essent 
molt superior al de les administracions esmentades, ja que aquesta política només 
suposa una pèrdua progressiva d'autonomia i capacitat d'acció de les administracions 
més properes a la ciutadania.  

 
8. DIFONDRE aquest posicionament enviant aquesta moció aprovada a l’Associació Catalana 

de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i a totes les administracions locals catalanes per tal que en tinguin 
coneixement i si ho consideren oportú s’hi adhereixin. Donarem també trasllat al Govern 
de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a tots els Grups Parlamentaris.  

 
9. CAL RECORDAR que tanmateix la Llei 27/2013, en principi, no modifica l’articulat de la 

Llei de bases de règim local relatiu a l’activitat de foment o de cooperació i 
desenvolupament. Conseqüentment, l’activitat que en aquest àmbit venen prestant els 
governs locals, en principi no resultat afectada.  

 
10. En darrer lloc, des del CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ens 

COMPROMETEM, a partir d’aquest moment, a fer un seguiment exhaustiu i a difondre 
públicament totes les dificultats que es pugui trobar el món local a l’hora de promoure 
polítiques públiques, iniciatives i projectes de cooperació municipal al desenvolupament, 
la pau i els drets humans.  

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

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
  (LLEIDA) 
        ______ 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

La Sra. Teresa Niubó, Regidora no adscrita, manifesta que si no s’hagués estirat més  el braç 
que la màniga no s’hauria arribat a aquesta situació i el Govern no hauria pres aquestes 
mesures ni s’hagués plantejat aquesta moció. El seu vot serà l’abstenció. 
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifestaque el seu vot serà en contra perquè 
creu que la Llei no perjudica cap tasca de cooperació i ajuda. Les tasques de cooperació, 
ajuda i convivència les fan els ciutadans entre ells mateixos. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, expressa que la tasca de cooperació que s’ha fet 
de 25 anys fins ara, directament en els municipis, ha esta impagable. Pel que fa a la 
cooperació, que és el que més centra aquesta moció, si no hi ha recursos no es pot fer. 
S’adreça al Sr, Simeón pel comentari que havia fet sobre la cooperació i li diu que fan falta 
recursos. Afirma que des del govern central s’ha fet mans i mànigues per treure 
competències en matèria de cooperació. Esmenta que des de l’Agència Catalana de 
Cooperació s’ha retallat pràcticament un 80%. La primera retallada va ser del 50% perquè 
des de Madrid també va ser molt forta [brutal] passant completament del concepte de 
cooperació. Dóna dades de primera mà, de quan va ser president de la coordinadora de les 
ONG’s de Lleida i explica que hi havia projectes que es van haver de deixar per la incertesa 
en el seu desenvolupament. El Sr. Pla diu que és com una doble trampa, per una part donen 
l’opció a fer cooperació i per l’altra treure els recursos. 
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialistaconsidera que l’exposició de motius de la 
Moció, que ha llegit el Sr. Pla es prou extensa i explícita i que no cal estendre’s massa més. 
Pel que fa a la Llei RSAL, creu que limita molt i recorda als membres del Ple que quan havien 
de votar els pressupostos van canviar el vot per motiu d’aquesta Llei, concretament per 
l’acotació que fa als Ajuntaments. Tanmateix, s’adreça a la regidora no adscrita, Sra. Niubó, i 
afirma que un Govern Central que té un deute d’un 75%, de tot el deute de les AAPP, no pot 
donar classes ni regular als ajuntaments, que tenen tan sols el 3% - 4%. Diu que el que 
pretén el Govern Central no és, precisament, el més idoni i per això s’han adherit a aquesta 
Moció. 
 
El Sr. Alcalde en nom del Grup de Convergència i Unió, diu que estirar més el braç que la 
màniga o gastar més del que es té, de vegades no és un tema de gestió local, sinó de 
concepció ideològica d’existència dels ajuntaments. Si els ajuntaments hi són per prestar 
serveis als ciutadans i per articular la societat civil i ajudar en diferents projectes, s’està 
parlant d’una funció social i de valor afegit. Si es pensa en els ajuntaments només en una 
concepció economicista, només en un centre de cost on s’han de quadrar els números, s’està 
traient el valor social i de component de prestació de serveis, per un model encarat en gestió 
purament econòmica. Per tant és voluntat política decidir quin model d’ajuntament es vol 
perquè al final aquest és la primera instància, la de major proximitat pels ciutadans per mirar 
de solucionar problemes, d’articular projectes. Aquesta llei pot condicionar que projectes 
pensats en el món local de cara a l’exterior, al tercer món, corrin el risc que no es duguin a 
terme, perquè marca uns criteris econòmics que limiten actuacions. Per tant cal intentar 
recuperar que l’Administració Local [en la vessant de proximitat, aquella que directament 
elegeix el ciutadà i que no s’elegeix amb instàncies] pugui actuar en funció del que decideixi 
la seva ciutadania. Aquesta llei envaeix l’autonomia local i municipal i no permet decidir en 
allò que fa diferent a cada municipi. Sembla pensada per tal de crear ajuntaments 
estàndards que només siguin un número. L’alcalde explica que, amb un plantejament com 
aquest, l’ajuntament tindria poca o gens capacitat de decisió. Hi hauria un gestor que 
s’encarregaria de fer netejar els carrers, obrir els llums i quatre coses més; i el component 
de gestió de la voluntat de la ciutadania desapareixeria absolutament. Els municipis es 
convertirien en ciutat grises, amb ciutadans apàtics. El que es pretén és que hi hagi 
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representació, valor social i que sigui també la casa del poble, motiu pel qual va ser 
concebuda en el seu moment.L’alcalde afirma que ha estat per aquest motiu pel que s’han 
adherit a la moció, perquè encara hi ha molta feina a fer, tot i que el moment econòmic no 
permet fer el que es vol. Però això no vol dir que s’hagi de tancar la porta, ja que llavors no 
es podrà aconseguir.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
MOCIÓ presentada i és aprovada per tretze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Jaume 
Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Josep 
Antoni Ajates i Francesc Pla, un vot en contrari, del Regidor Sr. Joan Simeón i una abstenció, 
dela Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
15.- 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 20 de març i 20 de maig de 2014, i que es corresponen als 
números 117/2014 a 203/2014, següents: 
 
Decret Núm. 117/2014, 20 de març.  
Assumpte: Llicència de parcel·lació (número 01/2014), sol·licitada per Lluís Gil Asensio. 
 
Decret Núm. 118/2014, 20 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. SaamanthaDenegri Roman 
“Bar Monterrey” N. EXP. OVP-TC: 2014/030. 
 
Decret Núm. 119/2014, 20 de març.  
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat al carrer Arnaldo Cirili, 4-6 de 25230 
Mollerussa. Tràmit: imposició d’una segona multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 120/2014, 20 de març.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edificació situada al carrer 
Montsec, 7 de 25230 Mollerussa. Imposició d’una tercera multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 121/2014, 20 de març.  
Assumpte: deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al carrer 
Navarra, 4 de 25230 Mollerussa. Imposició d’una primera multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 122/2014, 20 de març.  
Assumpte: estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat a la Plaça Sant Jaume, 20 amb façana 
també al C/Molí i Balmes de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 123/2014, 21 de març. Assumpte:Sol·licitud Circ Alex Zavatta, autorització per 
instal·lar un circ del dia 28 al 31 de març de 2014. 
 
Decret Núm. 124/2014, 24 de març. Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 
2014 (Núm. 4/2014). 
 
Decret Núm. 125/2014, 24 de març.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 126/2014, 24 de març.  
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Assumpte: Sol·licitud Escuderia Mollerussa, en què demana diverses peticions amb motiu del 5è Ral·li 
deTerra Pla d’Urgell – 13è Ral·li de Terra de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 127/2014, 24 de març.  
Assumpte: Sol·licitud Orfeó Renaixença, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del 
Teatre l’Amistat el dia 27 de març de 2014. 
 
Decret Núm. 128/2014, 24 de març.  
Assumpte: Petició de la Sra. Teresa Ginestà Riera, Regidora de la Corporació Municipal de Mollerussa pel 
Grup PSC, d’accés a diversa documentació. 
 
Decret Núm. 129/2014, 25 de març.  
Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local (01-03-2014 a 25-03-2014 
amb previsió fins al 31-03-14). 
 
Decret Núm. 130/2014, 25 de març.  
Assumpte: Acceptació adjudicació de béns a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 131/2014, 25 de març.  
Assumpte: EMC-004/2014. 
 
Decret Núm. 132/2014, 25 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Solé Caselles, Buenaventura. 
 
Decret Núm. 133/2014, 28 de març.  
Assumpte: Concentració operació de crèdit a curt termini amb l’entitat BBVA. 
 
Decret Núm. 134/2014, 28 de març.  
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C/ Fondarella- Avinguda del Canal de 
[25230] Mollerussa. Ampliació del termini. 
 
Decret Núm. 135/2014, 28 de març.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció entre mitgeres 
situada al carrer La Creu, 20 de [25230] Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 136/2014, 1 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per PMP. 
 
Decret Núm. 137/2014, 1 d’abril.  
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de març de 2014. 
 
Decret Núm. 138/2014, 1 d’abril.  
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Carlos 
AsoSantaularia. 
 
Decret Núm. 139/2014, 1 d’abril.  
Assumpte: Contracte menor de serveis per activitats formatives. Serveis d’educació i formació 
professional. Programa: Treball i formació 2013 (PANP), Ordre EMO/210/2013. Expedients: 
2013/PANP/SPO/0143/EX02 i 2013/PANP/SPO/0143/EX03. 
 
Decret Núm. 140/2014, 1 d’abril. 
Assumpte: Contracte menor de serveis per activitats formatives. Serveis d’educació i formació 
professional. 
 
Decret Núm. 141/2014, 2 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 142/2014, 3 d’abril. 
Assumpte: EMC-003/2014. 
 
Decret Núm. 143/2014, 3 d’abril.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Joventut: Activitats diverses. Oficina Jove del 
Pla d’Urgell: Auxiliar Tècnic. 
 
Decret Núm. 144/2014, 3 d’abril.  
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C/ Domènec Cardenal, 26 cantonada 
C/Ferran Puig de [25230] Mollerussa. 
 
Decret Núm. 145/2014, 7 d’abril.  
Assumpte: Relació de complements i serveis extraordinaris del funcionari interí de la Policia Local Sr. 
Monné Pérez, Josep, durant el període compres entre els dies 01 i 31 de març de 2014. Correcció 
d’errades. 
 
Decret Núm. 146/2014, 7 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 147/2014, 7 d’abril.  
Assumpte: EMC-001/2014. 
 
Decret Núm. 148/2014, 8 d’abril.  
Assumpte: Acatament de la interlocutòria núm. 126/2014, recurs contenciós administratiu núm. 
464/2010. 
 
Decret Núm. 149/2014, 10 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 150/2014, 11 d’abril.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Esta de conservació de l’edifici ubicat a l’Avinguda 
Jaume I, 9 de [25230] Mollerussa. 
 
Decret Núm. 151/2014, 14 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Fòrum Gramer SL.  
 
Decret Núm. 152/2014, 14 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Ciuro Rodriguez, Oscar. 
 
Decret Núm. 153/2014, 14 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sumiporc, SL. 
 
Decret Núm. 154/2014, 14 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Melgosa Paris, Jose Francisco. 
 
 
Decret Núm. 155/2014, 14 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció. 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Fòrum Gramer, SL. 
 
Decret Núm. 156/2014, 14 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
Decret Núm. 157/2014, 15 d’abril.  
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Assumpte: Estat de conservació de les instal·lacions industrials situades a la partida de la Figuera, 48. 
Imposició d’una primera multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 158/2014, 15 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient Llicència d’obres núm. 2014/69. Sol·licitant. Vanessa Quirós 
Cuadrado en la representació de la Comunitat de propietaris del carrer Cervera, 7 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 159/2014, 16 d’abril.  
Assumpte: Excedència voluntària amb reserva de lloc de treball sol·licitada pel Sr. Comalada Puig, 
Eduard. Tràmit d’audiència. 
 
Decret Núm. 160/2014, 16 d’abril.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament. Activitats diverses: Conserge 
(Interinitat). 
 
Decret Núm. 161/2014, 16 d’abril.  
Assumpte: Contracte menor de prestació de serveis per activitats culturals: Monitoratge del Saló del 
Llibre Infantil i Juvenil, Edició 2014. 
 
Decret Núm. 162/2014, 17 d’abril.   
Assumpte: Unió Civil 003/2014. 
 
Decret Núm. 163/2014, 17 d’abril.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Telefónica de España, SA. 
 
Decret Núm. 164/2014, 17 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient Llicència d’obres núm. 14/2004 i Protecció de la Legalitat 
urbanística de l’Avinguda Jaume I, 9 6è E. Sol·licitant: Comunitat de propietaris de l’Av. Jaume I, 9 de 
[25230] Mollerussa. 
 
Decret Núm. 165/2014, 22 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 166/2014, 22 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), en què demana autorització per posar 
una parada de venda de roses durant la Diada de Sant Jordi. 
 
Decret Núm. 167/2014, 23 d’abril.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat, Sra. Martínez Boldú, J. Segon trimestre  2014. 
 
Decret Núm. 168/2014, 23 d’abril.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. ParramonLlonch, Montserrat. Segon 
trimestre de 2014. 
 
Decret Núm. 169/2014, 24 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Alas Barri, Teresa. 
 
Decret Núm. 170/2014, 24 d’abril.  
Assumpte:Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP. C/Ponent, 2. 
 
Decret Núm. 171/2014, 24 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Colom Rabassó, Cristóbal. 
 
Decret Núm. 172/2014, 25 d’abril.  
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Assumpte:Subsistència de la contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses. 
Biblioteca Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca (Interinitat) 
 
Decret Núm. 173/2014, 28 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 174/2014, 29 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Masip Culleré, Emilio. 
 
Decret Núm. 175/2014, 29 d’abril.  
Assumpte:Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per ACUDAM – Associació 
Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid. 
 
Decret Núm. 176/2014, 29 d’abril.  
Assumpte: Excedència voluntària per interès particular. Sr. Comalada Puig, Eduard.  
Expedient GP-SA/EV-2010/01. 
 
Decret Núm. 177/2014, 29 d’abril.  
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’abril de 2014. 
 
Decret Núm. 178/2014, 2 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Espart Llusera Albert. 
 
Decret Núm. 179/2014, 5 de maig.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 180/2014, 7 de maig. 
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 181/2014, 7 de maig.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP. C/Ponent, 2. 
 
Decret Núm. 182/2014, 7 de maig.  
Assumpte:Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Miquel Bonjoch Antonio. 
 
Decret Núm. 183/2014, 7 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues,presentada per Aguilera Majoral, Carles. 
 
Decret Núm. 184/2014, 7 de maig.  
Assumpte:Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Calvet Godas, Albert. 
 
Decret Núm. 185/2014, 7 de maig.  
Assumpte: EMC-002/2014. 
 
 
Decret Núm. 186/2014, 7 de maig.  
Assumpte: EMC-005/2014. 
 
Decret Núm. 187/2014, 7 de maig.  
Assumpte: EMC-006/2014. 
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Decret Núm. 188/2014, 7 de maig.  
Assumpte: EMC-007/2014. 
 
Decret Núm. 189/2014, 7 de maig.  
Assumpte: EMC-008/2014. 
 
Decret Núm. 190/2014, 7 de maig.  
Assumpte:Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Josep M. Perera 
Gorro. 
 
Decret Núm. 191/2014, 9 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Barcala Simó, Marta. 
 
Decret Núm. 192/2014, 12 de maig. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 193/2014, 13 de maig.  
Assumpte: Sol·licitud Convergència Democràtica de Catalunya, en què demana diverses peticions amb 
motiu de la Campanya Electoral Europees 2014. 
 
Decret Núm. 194/2014, 13 de maig. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea d’Esports. Personal de comeses diverses recinte 
Piscines Municipals. 
 
Decret Núm. 195/2014, 15 de maig.  
Assumpte: Estat de conservació de les instal·lacions industrials situades a la partida de la Figuera, 48. 
Tràmit: imposició d’una segona multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 196/2014, 15 de maig.  
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. Tràmit: imposició d’una primera multa 
coercitiva. 
 
Decret Núm. 197/2014, 15 de maig.  
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C/Domènec Cardenal, 26 cantonada 
C/Ferran Puig de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 198/2014, 15 de maig.  
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C/Onze de Setembre, 35 de 25230 
Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 199/2014, 15 de maig. 
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C/Molí, 23 de 25230 Mollerussa. Tràmit: 
resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 200/2014, 20 de maig.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 05/2014 
 
Decret Núm. 201/2014, 20 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Caumons Masip, M. Antonia. 
 
Decret Núm. 202/2014, 20 de maig. 
Assumpte: subsistència de la contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura. Activitats diverses. 
Biblioteca Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca (Interinitat). 
 
Decret Núm. 203/2014, 20 de maig. 
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Assumpte: EMC-010/2014 
-------------------- 

 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, planteja el següent PREC: 
 
• Referent a temes de camins, comenta que a Mollerussa estan bastant descuidats i els 

que són pagesos, com és el seu cas, ho saben bé.Aquesta reclamació ja va fer-la l’any 
passat i la continua fent aquest any. Arranjar carrers i camins es pot englobar en un 
mateix pressupost. Caldria fer alguna actuació, com ara fer-hi passar una anivelladora, 
alguns camions de grava i el cilindre. Tot això podria tenir un cost aproximat de 2.400€ 
anuals.El Sr. Simeón diu que ara que ha plogut més del compte l’estat dels camins ha 
empitjorat [s’han espatllat] molt; considera que caldria portar una dinàmica per mirar 
que no vagin a pitjor, ja que aleshores ens suposarà més esforç el seu condicionament. 
També entén que és difícil que s’arribi a tot arreu. 

 
El regidorSr. Francesc Pla, del Grup ERC, planteja el següent PREC: 
 
• Demana, si és possible, que les reunions es puguin fer a l’hora estipulada. Però entén 

que a tothom li pot passar que li sorgeixin causes imprevistes que provoquin algun 
retard.  

 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup socialista, planteja dos PRECS: 
 
• El primer vinculat al Pla de Barris. El Pla de Barris va néixer en el seu moment com un 

pla participatiu en el qual es van fer aportacions interessants. Veu que des que hi ha nou 
Govern només s’ha fet una reunió informativa. Entén que és un projecte a llarg termini, 
no només d’una sola legislatura i demanaria tenir més participació en les reunions del Pla 
de Barris per poder aportar-hi valoracions.  

• El segon prec fa referència als actes que es fan a Mollerussa. Hi ha actes que no estan 
organitzats directament des de l’Ajuntament sinó per entitats i que conviden a 
l’Ajuntament. Diu que ells no en tenen constància, que no reben cap invitació. Caldria 
que hi hagués més delicadesa en comunicar a la resta de regidors aquests actes i creu 
que seria bo fins i tot pel bon fer del dia a dia.  

 
PREGUNTES 
 
El regidorSr Francesc Pla, del Grup ERC, formula les següents PREGUNTES: 
 
• La primera pregunta és referent a l’Ordenança d’animals. Vol saber si ja és aplicable i 

quin personal es destinarà a la informació i sensibilització. A més, també pregunta si 
s’han dut o estan estipulades les inversions per tal d’adequar tant els espais com els 
dispensadors. 

• En segon lloc, qüestiona quin grau d’ús es fa de l’Oficina Jove i què és fa per dinamitzar-
la. També pregunta sobre quants treballadors provinents del SOC té l’Ajuntament a 
Mollerussa i quanta gent i quants treballs hi ha al SOC. 
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• L’altra pregunta és referent a quin nivell de tramitació es troba la moció referent a la 
indemnització de Ros Roca. 

• Finalment, pregunta si hi haurà novetats pel que fa a la part de l’Estació d’Autobusos que 
s’havia de tancar temporalment per possibles problemes d’inseguretat i la situació en 
què es troba actualment. Creu que els ciutadans haurien de poder utilitzar més de 
l’estació. 

 
El regidorSr. Pere Gatnau, del Grup socialista, formula dues PREGUNTES: 
 
• En primer lloc, respecte del Decret de l’Alcaldia número 133, en el qual es concertava un 

crèdit a curt termini per import de 150.000€, pregunta si amb els crèdits a curt termini 
que s’han anat fent des de Ajuntamentes fa el mateix plantejament que es fa a la Fira i 
si les renovacions s’han anat retallant i si es busca una segona entitat,per suplir aquesta 
mancança. 

• Com a segona qüestió, planteja un tema que es va tractar en una Junta de Portaveus [a 
la qual no hi va assistir] sobre l’assumpte de la inseguretat dels passos zebra de 
Mollerussa i la possibilitat que aquests fossin repintats o reforçats visualment. Demana 
saber què es va debatre en aquella Junta, quina previsió d’actuació hi ha i en quin estat 
es troba. 

 
Als PRECS i PREGUNTES formulats en aquesta sessió el Sr. Alcalde dóna les respostes 
següents: 
 
Pel que fa al PREC del Sr. Simeón, li contesta que és com tenir un llit de dos metres i un 
llençol de metre i mig i si volem tapar el cos es refreden els peus. És cert que no es pot 
arribar a tot arreu i que allà on no s’arriba no es pot tenir en condicions i si no es pot actuar 
de manera consistent i permanent, quan es pretén actuar costa més car. Si només hi hagués 
un cost de 2.400€ a l’any de manteniment, es compromet a fer actuacions específiques o 
buscar la fórmula perquè es pugui fer permanentment. En tot cas, el sr. Alcalde li manifesta 
que recull el prec. 
 
Respecte el PREC plantejat pel Sr. Pla, referent a la puntualitat a les reunions, això també 
passa als membres de l’oposició. Aquest dia hi va haver un petit desajust. El que sí és clar és 
que cal arribar tots a l’hora i procurar el màxim d’assistència i bon comportament, però en 
qualsevol cas es té en compte el prec. 
 
Quant els PRECS plantejats pel Sr. Gatnau, el Sr. Alcalde respon el següent: 
 
Pel que fa al Pla de Barris, hi ha diferents matisos. Es va aprovar l’estructura del Pla de 
Barris quan governava el PSC. Requeria d’unes sessions informatives per poder-lo elaborar 
prèvies a l’aprovació. Un cop s’aprova, l’únic que s’ha de fer és l’execució. Quan es va fer la 
valoració de l’execució del Pla de Barris va tenir lloc la primera reunió informativa i durant 
aquest any se’n farà una altra en referència a l’execució del Pla fins aleshores. L’alcalde 
afegeix que durant les sessions informatives que s’han fet, obertes a la ciutat, la participació 
de l’oposició ha estat molt baixa, amb la qual cosa enllaça aquesta resposta amb el segon 
prec referent a  la informació dels actes que es fan a la ciutat.  
 
L’alcalde manifesta al cas, que té la certesa que quan les entitats fan una activitat i ho 
comuniquen a l’Ajuntament, s’informa a tota la corporació. Quan els actes són més tancats, 
es convida bàsicament a l’àrea de referència. Deixa constància que en actes que tenen una 
certa oficialitat tampoc no tenen l’assistència que caldria per part dels regidors de l’oposició.  
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Quant a les PREGUNTES del Sr. Pla, el Sr. Alcalde respon el següent: 
 
En referència a l’Ordenança d’animals explica que una vegada finalitzada l’exposició pública i 
quan entri en vigor, s’entrarà en el període d’informació a peu de carrer. Es farà mitjançant 
dues persones de l’Ajuntament. Possiblement serà un agent de Policia  i el guarda de camp 
que en la seva rutina aniran facilitant la informació. Pel que fa a la inversió, s’habilitarà uns 
espais per fer els parcs per a gossos al més aviat possible. En aquest moment es mira que 
ho puguin pagar diferents empreses del sector de canins. 
 
Pel que respecta a l’Oficina Jove, l’alcalde diu que ja està en funcionament i es fa la difusió a 
través de les xarxes socials. Estan programades activitats i cursets i ja hi ha personal del 
Consell Comarcal; per tant, és un espai comarcal al 100%. Es va dotant de molta informació 
però sobretot molta recepció de demanda que sol3licita la gent jove, ja sigui de Mollerussa o 
de la comarca.  
 
Quan al tema del SOC, l’alcalde diu que en aquest moment hi ha deu persones contractades: 
cinc fan treball i formació, fins a final de juny, i cinc estan treballant en la primera fase en 
conceptes i programes del Pla de Barris. S’espera la confirmació de tres més pel que fa a 
col·laboració social que estan en tràmit. Comenta que no tots els contractes del SOC són del 
100% i que n’hi ha que cal fer aportacions. Hi ha destinat un sostre de despeses en el capítol 
de personal i es procura que abans de fer una contractació a quatre persones, per dos 
mesos, es fa una contractació a dues persones per quatre mesos. L’alcalde diu que en aquest 
tema s’ha fet molt bona feina. 
 
En referència a la moció de Ros Roca, manifesta que s’està elaborant l’expedient des dels 
serveis jurídics de la casa i en breu arribaran les comunicacions als interessats i s’entrarà ja 
a la fase executiva del procés. 
 
En resposta a l’assumpte de l’estació d’autobusos, actualment s’obre de 6h. a 10h. del matí. 
L’alcalde diu que hi ha la voluntat que es pugui obrir durant totes les hores del dia i que es 
va haver de tancar a causa dels actes vandàlics, greus, en portes, lavabos. finestres, 
mobiliari, etc.... L’alcalde es pregunta si això pot haver perjudicat l’Oficina Jove, ja que els 
veïns poden identificar aquest centre [l’Oficina Jove] com un lloc on hi ha problemes. Ell 
mateix respon que és a l’inrevés, l’oficina ha de servir per dinamitzar la zona i el barri. Entén 
que costarà canviar la imatge però que es farà de mica en mica. Informa que es va tractar la 
possibilitat de posar-hi càmeres de vigilància. Ja n’hi havia hagut però les van trencar. Es vol 
fer una política de segona oportunitat i es tornaran a posar de nou perquè l’usuari no ha de 
ser el perjudicat dels actes fets per una minoria. Les càmeres estaran connectades amb la 
policia i es podrà identificar la gent. 
 
Quant a les PREGUNTES del Sr. Gatnau, el Sr. Alcalde respon el següent: 
 
En referència al Decret de l’Alcaldia 133, és va fer per renovar les pòlisses d’aquest any, les 
quals ja no es van renovar amb el mateix import, per la qual cosa, a finals d’any faltaven 
150.000€. Quan es va formular el Pla d’Ajust es va dir que es tindrien crèdits a curt termini 
per valor d’1.800.000€. El primer any ja hi va haver una rebaixa de més de 400.000€. Això 
no obstant, l’Ajuntament ha de tenir la capacitat de liquiditat per poder fer front als 
pagaments. La Llei diu que s’han de pagar els proveïdors a 60 dies. Per tant això ens dóna 
aire; ens dóna capacitat i tranquil·litat per fer font a aquestes situacions i es una de les 
mesures que es va prendre en el seu moment. 
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Pel que fa als passos de vianants i als atropellaments succeïts, indica que no sempre els 
accidents són causa directa del pas de vianants, pel fet que estiguin ben pintats o 
senyalitzats. L’equip de govern va prendre accions per donar visibilitat als passos de 
vianants.En aquell accident de què es parla hi havia una furgoneta mal aparcada damunt 
d’un lloc no permès, i això va provocar que no hi hagués temps de reacció. Un altre tema és 
que s’hagi de millorar alguns passos i això es mirarà de fer. El Sr. Alcalde informa que en 
alguns casos s’ha millorat l’espai immediat a la finalització del pas de vianant, com ara en la 
zona del camp de futbol vell. Ara bé, en els llocs on pot haver-hi connexió amb l’autovia no 
es pot garantir la seguretat al 100%.L’alcalde posa com a exemple la millora que s’ha fet en 
passos de vianants com el de la carretera de Torregrossa; ara bé, indica que ens trobem en 
una legislatura en la què les coses s’han de gestionar dia a dia i sempre es millor fer-ho en 
conjunt. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i 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. 
 


