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ACTA 2014/10 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-set de novembrede 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) 
Sra.  Teresa Ginestà Riera    (Grup Socialista) 
Sr.  Josep Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Regidora no adscrita) 
 
Excusa l’assistència el regidorSr.Carles Fernández Millàn(Grup CiU). 
 
Actua de Secretària accidental, la Sra. Núria Manyosa Alcaraz. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIOL DE 2014 (07/2014). 
 
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 
07/2014 celebrada el dia 31 de juliol 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. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2014 (08/2014). 
 
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 
08/2014 celebrada el dia 22 de setembre 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. 
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03. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014 (09/2014). 
 
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 
09/2014 celebrada el dia 25 de setembre 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. 
 
04.- INFORME DE L’ALCALDIA 

 
L’alcalde Marc Solsona inicia el Ple ordinari amb l’habitual informe d’Alcaldia: 
 
El dia 1 d’octubre va entrar en vigor l’Ordenança sobre la tinença d’animals de  companyia 
sense que, de moment, hi hagi hagut cap sanció a ningú per incomplir-la. L’alcalde comenta 
que el resultat de la campanya informativa prèvia ha donat els seus fruits i s’han donat 
d’alta, des del mes d’agost i fins a dia d’avui, un registre total de 296 gossos, dels quals 12 
són perillosos. També s’han repartit els carnets identificadors dels animals on figuren les 
seves dades per tal de tenir-ne un millor control. A aquests 296 gossos, cal sumar-n’hi 
també, un centenar que ja estaven donats d’alta a l’Ajuntament en un registre previ. 
 
El dia 2 d’octubre va tenir lloc a l’Amistat la trobada de participació territorial, prèvia a la 
constitució del CNIAC -Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya- on va 
assistir la directora general, responsable de Catalunya. El dia 20 de novembre a Barcelona, 
sota la presència del president de la Generalitat, es va formalitzar la constitució d’aquest 
Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya. Dos joves de Mollerussa, Pep i la 
Kelin, ha passat a formar part d’aquest Consell. A l’acte també hi va assistir el regidor de 
Benestar Social. 
 
El dia 4 d’octubre, l’alcalde va assistir al Palau de la Generalitat a lliurar l’Acord de la moció 
presentat al Ple Extraordinari del dia 22 de setembre sobre el Dret a decidir dels pobles. 
 
El dia 7 d’octubre Mollerussa va esdevenir la seu de les 5es. Jornades d’Estudis Comarcals 
del Pla d’Urgell que organitza Mancançà. Hi va haver 14 comunicacions en els treballs 
d’aquestes jornades. 
 
El dia 9 d’octubre l’Ajuntament de Mollerussa, a través de la regidora Teresa Grañó, va 
assistir a l’acte de presentació de la 2a Jornada de Portes Obertes als locals buits dins del 
projecte del Pla de Barris de Catalunya, que es va fer al Departament de PTOP a Barcelona. 
 
A l’11 d’octubre es va fer la 2a Mostra d’Entitats de Mollerussa amb la participació d’una 
quarantena d’entitats i també amb la col·laboració de l’Associació A2Mic . 
 
El dia 12 d’octubre, celebració de les Festes del Pilar. 
 
El dia 14 d’octubre a l’escola Ignasi Peraire es va acollir el Projecte “Coneguem les escoles 
del Pla d’Urgell” que té per objectiu conèixer els diferents centres de la comarca.  
 
El dia 17 d’octubre, assistència a la presentació del CD del Grup Ressò de l’Albada amb motiu 
del 10è aniversari. 
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El dia 18 d’octubre, acollida de la 1a Nit Embruixada que es va fer a la plaça Major i en un 
tramet de la plaça de Manuel Bertran. 
 
El 19 d’octubre, participació i col·laboració en la Festa del Grup dels 70 anys de Mollerussa. 
 
El dia 19 d’octubre va tenir lloc la 27a Mitjà Marató. Va comptar les curses de la Fira del 
Corredor i el dia anterior les curses infantils.  La participació va ser molt alta. Aquest any es 
va modificar el circuit urbà iniciat l’any passat. Aquestes modificacions només van suposar 
tallar els carrers durant mitja hora. 
 
El dia 22 i 23 d’octubre es va fer la 19a Jornada Fructícola de l’IRTA, a La Serra- Van 
participar-hi més de 1.500 persones d’arreu de Catalunya i de l’Estat Espanyol. El repte de 
cara al futur és que aquestes jornades de l’IRTA es puguin incorporar  al calendari  firal diari 
de la ciutat. 
 
El 23 d’octubre l’Ajuntament va assumir el pagament de les plusvàlues d’un total de 21 
famílies que van patir un procés de dació en pagament per una entitat bancària. Aquesta 
acció suma un import de 5.402 euros que el consistori deixarà d’ingressar. D’aquesta 
manera, s’aplica l’exempció a aquests propietaris en virtut d’un nou apartat introduït en el 
Reial Decret de Llei 8/2014, del 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i la eficiència, que contempla aquesta possibilitat. L’aplicació 
d’aquesta normativa implica, a més, que l’Ajuntament retorni els diners que es van cobrar a 
10 d’aquestes famílies afectades les quals van sol·licitar un ajornament d’un any per fer front 
a l’impost i que anaven pagant en terminis. En aquest cas, el consistori haurà d’abonar a 
través de fons propis 2.636 euros als contribuents per aquest concepte. 
 
El 24 d’octubre l’alcalde va assistir a una reunió de treball sobre rodalies i els busos exprés. 
La reunió es va fer a Mollerussa. Van assistir persones de Cervera i Tàrrega. 
 
El 28 d’octubre es va donar a conèixer l’enquesta de satisfacció que per primer any es va fer 
a la Piscina Municipal. El resultat va ser del 3,7 sobre 5 i amb diferents aspectes a millorar. 
La participació va ser bona (150 enquestes). Ara s’intentarà donar resposta a allò que es pot 
millorar. 
 
Entre altres coses l’alcalde diu que durant l’octubre es va fer la presentació de molts llibres 
de la nostra terra com ara el llibre del Norbert Niubó “L’Hostal Cal Met i la Família Andreu”, 
“Les Comarques Lleidatanes del Pirineu” del Llorenç Soldevila, “La Sergenta Anna Grimm” de 
la Montse Sanjuan a la Biblioteca, el número 5 de la “Revista Mascançà” i també es va 
inaugurar l’exposició “El Pla d’Urgell, a escaire i cartabó” del Felix Montagut. També comenta 
que en el mes d’octubre no hi va haver Ple perquè no es van modificar ni pujar els impostos 
ni les taxes, no era preceptiu fer Ple perquè automàticament es renoven de cara l’exercici 
següent. Es va procurar que el dia de Tots Sants transcorregués amb la màxima normalitat 
possible.  
 
El 2 de novembre, l’ Ajuntament va participar en l’acte que va fer l’Associació de la Música 
d’Homenatge al traspassat Tonet Dalmases en un concert al Centre Cultural. 
 
Al 3 de novembre es va reobrir l’Estació d’Autobusos amb tots els horaris pels quals  va ser 
concebuda -de les 6.00h a les 23.00h- . L’alcalde explica que es va poder fer  perquè es van 
instal·lar càmeres de seguretat, en concret quatre. Tres a l’interior i una a l’exterior, per 
evitar els actes vandàlics que s’anaven produint i l’efecte de dissuasió funciona correctament 
fins al moment. 
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El 5 de novembre l’alcalde va assistir en un acte al Parlament de Catalunya per manifestar el 
dret a votar del poble català i per denunciar els impediments de l'Estat espanyol.  

El dia 7 de novembre, l’alcalde i deu regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió, 
Partit Socialista i Esquerra Republicana van signar l’adhesió a la denúncia plantejada pels 
diferents càrrecs electes de Catalunya davant les Nacions Unides, el Parlament Europeu, la 
Comissió Europea i el Consell d’Europa i de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació 
d’Europa, l’OSCE. 
 
El 9 de novembre va transcórrer amb absoluta normalitat, malgrat que fos un dia plujós. La 
participació va ser de 4.609 persones en el dia 9 de novembre. No sé sap el nombre de 
mollerussencs que han emès el seu vot durant el període que acabava el dia 25 de 
novembre. Es va manifestar el suport a la consellera Irene Rigau quan va venir a inaugurar 
l’escola de Les Arrels. 
 
El dia 10 de novembre vam tenir lloc una reunió a Barcelona amb el subdirector general 
d’Urbanisme per tal de posar fil a l’agulla a la tramitació i possibles efectes en l’anul·lació de 
l’ARE. El dia 12 tenia lloc la reunió amb ADIF i PTOP per l’estació d’autobusos. Tot anava 
vinculat. 
 
Al dia 13 de novembre la Junta de Govern vam treure a licitació el Projecte de rehabilitació 
de l’antic escorxador, ubicat en la carretera de Torregrossa per poder acollir un Banc 
d’Aliments. En el pressupost hi ha una partida de fons propis de l’Ajuntament de 35.000€. 
 
El 13 de novembre es va començar oficialment la temporada de poda i s’ha començat per la 
plaça Major. S’ha trobat arbres malalts, cosa que ha conduït a una poda més selectiva, però 
absolutament justificada. Per tant ha estat una acció de sanejament. 
 
El 15 de novembre, presentació dels onze equips del Club Bàsquet Mollerussa. També va 
tenir lloc l’espectacle de la Colla dels 50 Anys amb l’escala en Hi-Fi del “Popcorn”. Va ser un 
acte molt de ciutat i molt de Mollerussa.  
 
El dia 22 de novembre, Nit de la sardana i la cloenda del 40è Campionat de Colles 
Sardanistes, a l’Amistat. 
 
El dia 20 de novembre, com ja s’ha avançat, va venir la consellera d’Ensenyament,  Sra. 
Irene Rigau,  a inaugurar el nou edifici de l’escola de Les Arrels. El mateix dia 20 va tenir lloc 
la inauguració del Congrés de Fires de Catalunya que es va fer durant dos dies al Teatre 
l’Amistat. L’alcalde comenta que el Teatre L’Amistat té  possibilitats també de lloc de 
congressos, punts de trobada, jornades a més de ball, teatre, reunió. 
 
El dia 25 de novembre, celebració del Dia de commemoració internacional d’eliminació de la 
violència envers les dones. Agraïments a l’Albada, a l’ACUDAM i a la Llar Terres de Ponent. 
 
05.- DECLARACIÓ D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
PER LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC: EQUIPAMENT, ADEQUACIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
LES ZONES D’APARCAMENT DE CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE MOLLERUSSA.  
 
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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
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Antecedents: 

 
I. En la data 28.12.2004 fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA, el CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
per a la GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC: EQUIPAMENT, ADEQUACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES 
ZONES D’APARCAMENT DE CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE MOLLERUSSA.  
 
II. L’art. 5 del Plec de les Clàusules administratives particulars estipula que el termini 
concesional del contracte s'estableix en CINC anysambefectes a partir de la formalització del 
contracte, amb la possibilitat de pròrroga de la concessió per períodes anuals i sense superar 
la durada màxima, incloses les prorrogues, de 10 anys.  
 
III. El contracte ha estat modificat dues vegades per mitjà dels acords plenaris de data 
01.09.2005 i 25.02.2014, a l’objecte de la supressió i ampliació de zones d’estacionament de 
control horari. 
 
2. Fonaments de dret: 
 
Plecs de clàusules: 
 
L’art. 37 del Plec de les Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA per a la GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC: EQUIPAMENT, 
ADEQUACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES ZONES D’APARCAMENT DE CONTROL HORARI (ZONA 
BLAVA) DE MOLLERUSSA, fa referència a l’extinció de la concessió pel transcurs del període de 
temps. 
 
37.1. Suposa l'extinció normal de la concessió i es produeix pel simple transcurs del període 
de temps pel qual es va atorgar. L'extinció dóna lloc a la reversió a què es refereix la 
clàusula 15 d'aquest plec, sense cap indemnització, i suposa la devolució de la garantia 
definitiva en els termes que estableix aquest plec, la declaració del correcte compliment del 
contracte i la liquidació de les relacions econòmiques derivades de l'execució d'aquell. 
 
37.2. Amb anterioritat a la finalització del període de la concessió, en un termini com a 
mínim d'un mes per cada any de duració d'aquella, la gestió del servei es regula de la forma 
que determina l'article 262  del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
L’art. 40 del Plec de les Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte fa 
referència als efectes de  l’extinció de la concessió. 
 
40.1. En extingir-se la concessió, sigui quina en sigui la causa, la totalitat de les 
instal·lacions dels aparcaments i els annexos reverteixen a l'Ajuntament en perfecte estat de 
conservació i funcionament i lliures de qualsevol classe de càrrega o gravamen. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats; atès que el termini concessional 
expirarà el proper dia 28 de desembre de 2014, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer. DECLARAR extingit amb efectes 28 de desembre de 2014, el CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA per a la GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC: EQUIPAMENT, 
ADEQUACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES ZONES D’APARCAMENT DE CONTROL HORARI (ZONA 
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BLAVA) DE MOLLERUSSA, amb la companyia mercantil “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS 
SA”.  
 
Segon. Procedir a la REVERSIÓ de les instal·lacions executades, els equipaments i els béns 
afectats al servei concedit a l'Ajuntament, en perfecte estat de conservació i funcionament, i 
lliures de qualsevol classe de càrrega o gravamen, la qual no es farà efectiva fins que es 
produeixi la nova adjudicació del contracte. 
 
La reversió queda condicionada a la verificació de que els béns i elements afectats, es troben 
en les condicions adequades per la qual cosa es designarà un interventor tècnic a l’empresa 
concessionària el qual procedirà, en el termini d’un mes anterior a l’extinció del contracte, a 
vigilar la seva conservació i a informar a l’Ajuntament sobre les reparacions necessàries per 
tal de mantenir-los en les condicions previstes. 
 
Tercer. Declarar el correcte compliment del contracte i procedir a la DEVOLUCIÓ de la 
fiances definitives dipositades a la Tresoreria de la Corporació mitjançant els avals bancaris 
detallats a continuació, que haurà de tenir lloc a l’acabament de la prestació efectiva del 
servei: 
 
� Aval Banc de Sabadell, SA núm. 383133 per import de 22.488,00 €. 
� Aval Banc de Sabadell, SA núm. 416062 per import de 516,43 €. 
 
Quart. Procedir a la LIQUIDACIÓ de les relacions econòmiques derivades de l'execució del 
contracte en els termes que estableixi la Intervenció de Fons, a l’acabament de la prestació 
efectiva del servei. 
 
Cinquè. COMMINAR al concessionari per a què presti el servei amb posterioritat a la data 
d’extinció del contracte concesional, fins que en nou adjudicatari es faci càrrec de la gestió a 
l'empara de l'interès públic de la continuïtat de la prestació del servei públic, termini que no 
podrà ser superior a sis mesos. Durant aquest termini de pròrroga el contracte es regeix per 
les mateixes normes que estableixen el Plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per acord plenari de data 27.11.2014. 
 
Produïda, en el seu cas, aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui, 
l’adjudicatari no tindrà dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament de Mollerussa, 
essent l’única contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del contracte.   

 
Sisè. Notificar aquest acord a la mercantil “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA”en temps 
i forma i al Departament d’Intervenció 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. 
 
06.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA 
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE 
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE 
MOLLERUSSA. EXPEDIENT 01/2014. 
 
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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
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Incoat l’expedient de contractació de la gestió, mitjançant concessió administrativa, del 
SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA 
(ZONA BLAVA) de la ciutat de Mollerussa, amb un total de 439places, constituint l’objecte del 
contracte: 
 
1. L’explotació i manteniment de les zones d'estacionament de vehicles de control horari 
(zones blaves) de la ciutat de Mollerussa, que han estat amortitzades per l’anterior gestor. 
 
2. L'equipament, l’adequació i la subsegüent explotació i manteniment de les zones 
d'estacionament de control horari (zones blaves) de la ciutat de Mollerussa de nova creació. 
 
Les zones d’estacionament es troben localitzades i grafiades en el/s plànol/s que s’incorporen 
al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
3. L’execució del Projecte bàsic i d’execució per a l’enderroc, adequació i la subsegüent 
explotació i manteniment d’una zona d’estacionament de vehicles de control horari (zones 
blaves). 
 
Les zones d’estacionament es troben localitzades i grafiades en el/s plànol/s que s’incorporen 
al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu, d’acord amb els articles 5.1, 8 i 19.1.a) del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, (en endavant el TRLCSP) prevista a l’article 277.a) del TRLCSP, 
per l’article 249.3,a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 188.3 a) del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals (ROAS), 
essent el seu règim jurídic el previst als articles 19 i 21 del TRLCSP.  
 
Atès que forma part de l’objecte del contracte l’execució d’una obra pública, seran d’aplicació 
al contracte en els termes que sigui procedent, els preceptes relatius al contracte de 
concessió d’obra pública previstos als articles 240 i ss del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, (TLCSP). 
 
En l’expedient contractual hi consten el Plec Prescripcions tècniques, el Plec de Clàusules 
administratives  particulars, el Projecte tècnic de les obres i el replantejament previ, així com 
els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, dels informes i demés documentació que consten en 
l'expedient i, atès el que s'estableix en la legislació vigent, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el PROJECTE D’ENDERROC EDIFICI EXISTENT A LES PISCINES 
MUNICIPALSDE MOLLERUSSA redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracta per import de216.927,12 € (IVA inclòs). 
 
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP i Tauler Municipal, durant el 
qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i 
al·legacions que es tinguin per convenients. Transcorregut el termini previst i en el supòsit 
que no se n’hagi formulat cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat 
d’ulterior resolució per part del ple municipal. 
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Tercer. Convocar licitació pública per a la contractació, mitjançant CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT 
I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA 
BLAVA) DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2014. 
 
Quart. En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents: 
Modalitat licitatòria: 

• Tramitació: ordinària. 
• Procediment: obert. 

 
Cinquè. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les Prescripcions Tècniques 
que hauran de regir la contractació de la gestió del servei pel procediment i forma indicats. 
El plec de clàusules administratives s’exposaran al públic pel termini de 20 dies als efectes 
previstos a l’article 277.1 del TRLMRLC.  
 
Simultàniament anunciar la licitació pel termini de 15 dies naturals, comptats a partir del 
dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al BOP conforme allò establert en l’article 
159.2 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic. 
 
L’adjudicació del contracte es diferirà entretant l’acord d’aprovació del Projecte de les obres 
no gaudeixi del caràcter de definitiu. 
 
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde per desenvolupament dels acords adoptats”. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del grup ERC diu que la funció primordial de la zona blava és 
generar mobilitat i comporta un dinamisme de trànsit i de gent encarat  bàsicament a les 
zones més comercials. Fins ara la zona blava estava molt centrada o focalitzada a uns 
determinats espais i creu que l’ampliació que es fa tant al carrer de Santa Joaquima de 
Vedruna com en altres, és encertada ja que per exemple on hi ha la botiga de Bon Àrea s’hi 
ha generat una sèrie de moviments que fa important la regularització horària dels 
estacionaments. També afegeix que Mollerussa és una ciutat que amb el temps ha generat 
una sèrie de noves zones d’activitat cosa que ha provocat la necessitat d’un estudi global de 
tot el que es la població alhora de fer una nova concessió de la zona blava. El Sr. Pla entén la 
zona blava com una cosa realment important i un dels perjudicis que provoca és el moviment 
de cotxes cap a altres bandes per trobar aparcament, però diu que això passa a tot arreu on 
hi ha zona blava. Com que pot provocar aquest perjudici és important fer un estudi global i 
més si es tenen en compte les signatures d’un col·lectiu de persones que no veuen clara 
l’ampliació de la zona blava fins a l’ACUDAM i Entre Pa i Pa. Això –diu- fa posar en dubte 
aquesta concessió en el sentit global de la concessió en si.  En l’ última comissió informativa 
ja es va fer referència a la qüestió de l’avinguda del Canal, de l’avinguda de la Pau, de la 
plaça de La Sardana... Per tal motiu creu que calia fer un estudi acurat per delimitar aquesta 
nova concessió de la zona blava. 
Creu que un altre aspecte important a tractar és quan es fa una concessió de zona blava i hi 
ha obstacles per part dels ciutadans. Diu que cal estudiar i donar temps per veure quines 
possibles solucions es poden trobar ja que es tracta que la ciutadania de Mollerussa, en la 
mesura que sigui possible, vegi compensat aquest perjudici o convèncer-la que no és tan 
gran. Pensa que el nombre de signatures no és petit per tant, és un grup de gent, un 
col·lectiu, que s’ha de tenir en compte a l’hora de fer aquesta nova concessió. 
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Per tots aquests aspectes –comenta- no acaba de veure clar la concessió en general. Si bé és 
cert, i no vol estar-se de dir-ho, hi ha carrers en què és necessari però hi manca globalitat. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC manifesta que hi donaran suport, però vol fer un 
matís al respecte. Comenta que a la comissió informativa ja van preguntar -com també hi 
feia al·lusió el Sr. Pla- si s’havia fet algun tipus d’informe tècnic que hi donés suport. La 
resposta era que es va fer seguint criteris i sentit comú i també per les peticions o demandes 
del dia a dia. Pel que fa a les zones afectades comenta que a l’avinguda de la Generalitat hi 
ha molts aparcaments buits durant el dia i que el comerç està queixos amb el manteniment 
d’una zona blava en un lloc on no hi ha activitat comercial.  Entén que és positiu eliminar la 
zona blava però sempre amb la condició de reimplantar-la, si cal; per tant veu que és un bon 
plantejament el que es fa. Pel que fa al tema de les piscines, veu correcte que es plantegi 
l’enderroc de l’antic bar per fer més aparcaments, fins i tot, perquè hi hagi més capacitat 
visual a la zona. Però es planteja que potser seria millor que la zona blava fos al carrer i no a 
la inversa. Quant al carrer de Santa Joaquima de Vedruna, el seu grup hi està totalment 
d’acord. És un carrer que porta temps amb una densitat d’aparcament i de mobilitat de 
trànsit molt important. Hi ha molt comerç, a més a més de l’escola; cosa que fa que en 
algunes hores del dia sigui caòtic. En referència al carrer Onze de Setembre, celebren que es 
faci aquesta actuació. És un carrer apagat i trist, per definir-lo d’alguna manera, i creu que si 
hi ha rotació i moviment serà positiu. Tal com està previst en el Pla de Barris, quan hi hagi 
disponibilitat, caldrà dinamitzar-lo. I finalment, pel que fa al tram de la carretera N-II, des de 
La Salle fins a la Casa Canal,  hi haurà un tram de carretera amb zona blava i l’altre no. 
Entén que això és un greuge comparatiu per als veïns i que hi ha hagut recollida de 
signatures per part de veïns molestos. El Sr. Gatnau demana el mateix funcionament que a 
l’avinguda de la Generalitat si la implantació no porta els resultats previstos. En aquest 
sentit, afirma que el seu vot serà positiu.  
 
L’alcalde, Marc Solsona, dóna les gràcies per les intervencions. Afirma estar pràcticament 
d’acord amb gairebé tots els plantejaments que s’han exposat. Explica que la filosofia de la 
zona blava és provocar rotació de vehicles on hi hagi densitat de façana comercial i donar-hi 
més accessibilitat. 
En l’anterior legislatura quan es va fer el carrer de Joan Burniol en semizona per a vianants 
va haver d’ampliar-se la zona blava cap al passeig de Beethoven per poder compensar les 
places que s’havien perdut, en cas contrari s’havia de modificar el contracte. En aquest 
carrer hi ha l’oficina de correus i això fa que hi hagi força rotació de vehicles, per tant , tot i 
que no hi ha comerç té sentit la zona blava. 
La zona blava, d’entrada no és una mesura que es vegi positiva entre els veïns, perquè de 
cop tenen la sensació que perden la llibertat d’aparcar i això els genera dubtes. L’alcalde 
entén que se’n generin, de dubtes, perquè ell quan era veí de l’avinguda de la Generalitat va 
viure tot el procés d’implantació de zona blava en aquell carrer. Pel que fa als estudis 
d’implantació, diu que s’han de fer quan no es té zona blava en el municipi però en aquest 
cas el que es fa és una complementació de poques places en una zona blava ja existent. Per 
aquest motiu creu que no tindria sentit fer un estudi d’implantació sobre unes poques places 
a la vegada que suposaria un cost econòmic. 
Un altra cosa que també afegeix l’alcalde és que la zona blava normalment té la consideració 
d’una zona cara. No és el cas de Mollerussa comparat a altres poblacions. A Mollerussa vint 
cèntims suposen mitja hora d’aparcament i cal veure en altres lloc què es pot fer amb 
aquests mateix preu; amb cinquanta cèntims, a Mollerussa, es pot aparcar durant una hora i 
sis minuts, per tant –diu- no és un tema de cost, a més els veïns de la zona tenen 
avantatges amb la targeta de residents. 
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Entén que aquests temes no són molt populars però s’han plantejat a partir del finiment del 
contracte el dia 28 de desembre. En renovar-lo, s’ha mirat de buscar alguna millora, de la 
mateixa manera que es va fer en el moment de resoldre l’assumpte de la concessió de 
l’aigua on es va aprofitar per capitalitzar el cànon per pagar proveïdors. En aquest cas el que 
es fa és agilitar una millora en la zona del carrer de Llorenç Vilaró, perquè aquella illa de 
cases és el lloc de Mollerussa on hi viu més gent i només la targeta de resident ofegaria la 
implantació de la zona blava i provocaria que no hi hagués la rotació corresponent, per 
aquest motiu es pretén alliberar fora de la via pública 23 places per foment de l’activitat 
comercial. 
L’alcalde creu que el debat de la zona blava ja es va fer en el seu moment, ara només es 
tracta de fer-ne la renovació i modificar desajustos existents. No es toquen preus i es pren 
l’acord que qualsevol acció pugui ser revisable. Està convençut que si preguntessin als veïns 
si volen zona blava després de 10 anys diran que no, perquè no deixa de ser un gravamen 
en el seu carrer, però en qualsevol cas la filosofia pel que fa a la dinamització comercial 
obliga i permet que es puguin fer accions d’aquests tipus, això no seria així si només 
s’hagués fet política d’aparcament en zona blava però també s’han habilitat 184 places 
d’aparcament en superfície, en solars privats de la ciutat en compensació amb l’IBI. Això 
provoca que actualment hi hagi 439 places de zona blava a Mollerussa i 489 places 
habilitades d’aparcament en superfície amb el conseqüent cost de deixar de rebre l’IBI. Per 
tant, el que es pretén és habilitar el màxim d’aparcament possible en moltes zones i en les 
zones que ja esmentava el Sr. Gatnau com ara l’avinguda de la Pau i l’avinguda del Canal ja 
hi ha molt aparcament i hi ha pocs solars habilitats a tal efecte. I en referència al ramal del 
carrer de Ferrer i Busquets, en aquest moment no hi ha possibilitat de tenir solars per a 
aquesta finalitat, però en canvi hi ha molt aparcament a l’avinguda del Canal i en els carrers 
annexos. Com que és un tema comercial, amb horari comercial, combina molt bé amb l’ús 
domèstic de la zona blava. De tota manera, l’alcalde diu que assumeixen el compromís que 
si no funciona se’n pot parlar i retirar-ho. De fet, afirma que només són 23 places sobre 489, 
és a dir, encara no el 5% de les places de zona blava a Mollerussa. Algú pot pensar que es fa 
per interès recaptatori, perquè l’Ajuntament no va prou bé, però no és el cas, el que 
interessa és habilitar zones en altres llocs de la ciutat i aprofitar la concessió. Si la intenció 
hagués estat de fer una reformulació integral de la zona blava haguessin esperat a finalitzar 
la concessió. Però, afirma, que segueixen amb la filosofia de la zona blava. Davant de dues-
centes signatures el més fàcil seria no fer aquestes 23 places, però els carrers de Mollerussa 
són de tots els ciutadans i cal procurar tenir una visió global i entendre que l’Ajuntament 
intenta gestionar el millor possible amb l’objectiu de fomentar i no concentrar i estancar 
l’estacionament de vehicles en zones on hi ha continuïtat de façana comercial. 
 
El Sr. Joan Simeón, del grup del PP, diu que li sembla bé que es facin places noves a Ferrer i 
Busquets sempre que es posi un dispensador de tiquets a cada costat de carretera perquè no 
calgui travessar. Si és així, hi votarà a favor. 
 
L’alcalde, Marc Solsona, respon que aprofita per comentar que també es fa per solucionar 
problemes logístics. No té sentit estacionar en un costat de carretera i haver de travessar per 
anar a treure el tiquet a l’altra banda. En el cas de Ferrer i Busquets el que es fa es posar 
dues màquines a l’altre costat de carretera i també a les zones noves. També interessaria 
que es pogués posar l’aplicació de pagament per via mòbil com ja funciona en altres ciutats. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del grup ERC comenta que no és qüestió de si es vol més zona 
blava o no, sinó que s’havia de fer amb més temps la concepció global de la ciutat de 
Mollerussa. Una altra cosa que també vol deixar clara és que els preus de la zona blava són 
molt assequibles, però afirma que la seva preocupació és justament la manca d’esperit 
global. Està d’acord que hi ha zones d’aparcament que originen una manca d’ingressos de 
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l’IBI i és aquest estudi global, de la mobilitat i de l’aparcament en general, que és important 
per una ciutat com Mollerussa, per ajudar a racionalitzar una mica més aspectes que tenen a 
veure amb la zona antiga, la de l’Onze de Setembre perquè requereixen una mica més 
d’atenció, de llum, de vida... Pel que fa a la qüestió comercial, hi està d’acord i també està 
d’acord que si no es prova una cosa no es pot saber si funciona. Hi ha llocs que podrien 
portar beneficis als veïns però tenen a una distància propera altres aparcament que 
minimitzen els perjudicis. Està d’acord que el carrer és de tothom, però quan es col·loca una 
zona blava s’ocasiona un perjudici sense voler crear-lo. Per això creu que s’ha d’estudiar bé 
perquè l’impacte sigui el menor possible. I és aquí on fa la matisació.  
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, fa aquesta última intervenció per aportar una 
mica més de dialèctica al que s’està tractant pel que fa als veïns i poder aportar alguna cosa 
positiva. Pel que fa al lloc d’aparcament dels autobusos dels col·legis, afirma que, si no ho té 
mal entès, aquelles places també queden tancades o reservades pels autobusos durant el 
cap de setmana i el que el seu grup proposaria és que durant el cap de setmana quedés 
alliberat perquè els veïns de la zona en poguessin disposar. És una manera de poder aportar 
alguna cosa positiva. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, comenta que el cap de setmana pràcticament no funciona la 
zona blava, només dissabte al matí i una de les coses que volen millorar és que dissabte al 
matí es puguin utilitzar el menys possible per fer una activitat de dinamització comercial. És 
al l’inrevés, perquè per dimensió comercial hi ha moltes places ocupades per zona blava que 
també poden provocar un desequilibri concessional. 
 
Quan es parla que la zona blava genera perjudicis s’està donant una visió negativa de l’ús 
d’aquesta zona. Es diu que genera una incertesa directament en el veí, però no és perjudici 
el fet de plantejar-la per la ciutat. No es pot estigmatitzar com una cosa dolenta, sinó que és 
una possibilitat d’activació. Lògicament els eixos comercials canvien, abans hi havia un eix 
comercial potent a l’avinguda de la Generalitat, ara en canvi no ho és tant. És més un 
plantejament global d’implantació, s’han fet aparcaments en lloc privats, aparcaments per a 
minusvàlids, s’ha renunciat a aparcaments per habilitar zones de seguretat, a l’avinguda de 
la Pau, per exemple, on s’han eliminat aparcaments per un tema de visibilitat per als cotxets 
dels infants. L’alcalde creu que pels que fa als aparcament i la mobilitat és un tema que està 
bastant resolt. Hi ha informes avalats pel RAC que marquen on són els punts negres, com és 
el cas de la glorieta de prop de l’institut en direcció Fondarella, per tant quan hi ha qualsevol 
actuació d’ordenació de la mobilitat ja hi ha uns estudis que identifiquen els punts on es 
susceptible accions concretes, i pel que fa recalca de nou que l’impacte real són vint-i-tres 
places a les piscines, onze al carrer Onze de Setembre perquè cal que hi hagi més rotació de 
vehicles, al carrer de Santa Joaquima de Vedruna perquè hi ha una superfície comercial que 
genera alguns problemes i a més caldrà treure el primer aparcament. També recorda que a 
la xerrada del mes de setembre va comentar que caldrà ser valents i plantejar-se com ha de 
ser el carrer de Domènec Cardenal, aparcament als dos costats o zona blava. En qualsevol 
cas, diu que la gent estan a favor o en contra de la zona blava en funció del que pugui 
afectar. De vegades no es vol zona blava perquè no hi hagi moviment de vehicles en el 
carrer on vivim. Creu que a poc a poc tot s’anirà composant i serà una rutina positiva i no un 
element de discrepància.  
 
Agraeix als veïns que han vingut a escoltar el Ple i espera que comprenguin que aquesta 
manera de fer les coses no és per perjudicar ningú sinó d’intentar mirar globalment i amb 
sentit positiu per la ciutat, sabent que a priori pot provocar alguna cosa que no acabi 
d’agradar prou. 
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep A. Lavin, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Jaume 
Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa 
Ginestà, Josep Antoni Ajates i Joan Simeón, un (1) vot en contra, del Regidor Sr. Francesc 
Pla, i una (1) abstenció, de la Sra. Regidora. Teresa Niubó.  
 
07.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE QUATRE PRESCRIPCIONS DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES. APROVACIÓ PROVISIONAL.   
 
Prèviament a l’inici del debat el Sr. Alcalde proposa, i així s’accepta, efectuar un debat únic i 
conjunt dels punts números 7, 8, 9 i 10, atès que tots afecten  a modificacions puntuals del 
pla d’ordenació urbanística (POUM), reflectint-se aquestes intervencions en el punt número 
7, si be es procedirà a la votació separadament de cada punt.  
 
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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
Antecedents:  

I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 31.07.2014 va aprovar 
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE QUATRE PRESCRIPCIONS DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES. 
 
II. La proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal de 
Mollerussa té per objecte la modificació del redactat de les seves normes urbanístiques en 
allò que afecta al següent: 
 
a) Modificació de la regulació de l’ús residencial. 
b) Modificació de la regulació de la reserva d’aparcaments segons l’ús. 
c) Modificació de l’ús socio-cultural a la sub-zona 3a.10. 
d) Declaració de ja executat del Polígon d’actuació urbanística PA-UR-06. 
 
III. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un més, 
mitjançant Edictes inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 150 del dia 06.08.2014, 
al diari “El Segre” de Lleida, del dia 08.08.2014, a la pàgina web municipal 
www.mollerussa.cat des del dia 19.08.2014 fins a la data i al taulell d’anuncis municipal des 
del dia 01.08.2014 al 01.11.2014, ambdós inclosos. Durant el termini d'informació pública no 
ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat inicialment. 
 
IV. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació 
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius a la 
modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin 
el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes, i es va concedir audiència als 
ajuntaments que el terme municipal del qual confinen amb l’àmbit de la modificació.  
 
V. En la data 23.09.2014 (Registre informàtic E/000484-2014 de 24.09.2014), la cap de 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) va remetre l’informe U14/078 – 
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OTAALL20140087, en el qual comunicava que la modificació del POUM aprovada inicialment, 
no constituïa un supòsit d’avaluació ambiental. 
 
VI. Pel que fa als municipis adjacents, l’ajuntament de Golmés ha tramés un escrit conforme 
les modificacions proposades no l’afecten, i la resta –Fondarella, el Palau d’Anglesola i 
Miralcamp- no han presentat cap escrit dins del període establert per aquesta finalitat. 
 
VII. Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències 
sectorials, s’han rebut  els següents informes: 
 
- En la data 06.10.2014 (NRE 2014/7986), ha estat rebut l’informe favorable amb 

condicions emès per la Direcció General Comerç / Departament d’empresa i ocupació 
(Ref. Expedient U-099/14 (LI/U-19) Mollerussa, en relació a la modificació que afecta a 
la regulació de la reserva d’aparcaments segons l’ús. 

 
- En la data 05.11.2014 (NRE 2014/8810), ha estat rebut l’informe emès pel Departament 

d’Empresa i Ocupació -Direcció General de Turisme- en el que s’estableix que “A la 
modificació de l’article 66.4 de la Normativa urbanística, cal que es prengui en 
consideració al que s’estableix a l’article 34.2 del D 159/2012, de 20 de novembre, 
d’establiments d’ús turístic i d’habitatges d’ús turístic.” 

 
- En la data 01.10.2014 (NRE 2014/7708), ha estat rebut escrit del Departament de TES - 

Agència de l’Habitatge de Catalunya-  (Ref. Exp:IP-00024-14), en el manifesta que no 
procedeix informar. 

 
- En la data 22.09.2014 (NRE 2014/7353), ha estat rebut l’informe emès pel Departament 

Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural  (Re. Exp. 14595DAAM) en el 
que es manifesta que la modificació no afecta a les competències del DAAM. 

 
- En la data 01.10.2014 (NRE 2014/7679), ha estat rebut l’informe emès pel DTES  

Direcció General de Transports i Mobilitat / ATM  Àrea de Lleida  (Ref. EXp  25137G-
2014/23), en el que s’estableix que no procedeix redactar un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada. 

 
- En la data 15.09.2014 (Registre informàtic  E/000469 – 2014), ha estat rebut l’informe 

favorable amb consideracions de tipus general emès pel Departament de Salut. 
 

- En la data 24.09.2014 (NRE 2014/7436), ha estat rebut l’informe favorable emès 
Departament de cultura / Direcció General Patrimoni Cultural (Ref. Exp. R/N:K0100 U2 
CTPCL 109/14), atès que no hi ha afectacions del patrimoni cultural. 

 
VIII. En la data 13.11.2014 ha estat emès l’informe tècnic NR 143/2014, en el que els 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, 
informen favorablement la modificació puntual del POUMen els termes següents: 
 
“Per tant, a la vista de tot allò dit als anteriors punts, atès que al llarg del procés d’exposició 
al públic i d’audiència a les administracions afectades, no s’ha presentat al·legacions per part 
de particulars ni per part dels municipis adjacents, i que el contingut dels organismes 
afectats no tenen observacions urbanístiques que afecten al contingut i a l’objectiu de la 
modificació puntual en tràmit, informem que tècnicament procedeix informar favorablement 
la modificació puntual del POUM de Mollerussa en allò que afecta a la “Modificació de quatre 
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prescripcions de les Normes urbanístiques del POUM vigent”, amb les observacions 
següents:Al document tècnic de la modificació puntual, caldrà incloure-hi les determinacions 
exigides pel Departament d’empresa i Ocupació.”  
 
En virtut dels antecedents exposats i atès el disposa el DLEG 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE QUATRE PRESCRIPCIONS DE 
LES NORMES URBANÍSTIQUES, en els termes establerts en la documentació tècnica en la 
qual han estat introduïdes les determinacions exigides per l’informe emès pel Departament 
d’empresa i Ocupació (Ref. Expedient U-099/14 (LI/U-19) Mollerussa, en relació a la 
modificació que afecta a la regulació de la reserva d’aparcaments segons l’ús. 
 
Segon. Trametre l’expedient aprovat provisionalment a la Comissió Territorial d’urbanisme 
de Lleida a fi i efecte de que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, 
de conformitat amb el previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del grup ERC comenta que la seva reflexió va en la línia de la 
darrera vegada quan es va encetar el tema. Afirma que hi ha punts que generen controvèrsia 
i que no s’ha resolt i altres que són necessaris perquè signifiquen un avantatge per la ciutat. 
Recorda una vegada més aquells aspectes més complexos com és el cas de Can Jaques o 
dels intercanvis amb La Serra en què no veia que una ampliació de gairebé tota la serra sigui 
avantatjosa. Anomena també, i en parlarà en el punt del pressupost, que hi ha una 
important quantitat de diners dins el concepte inversions per la pista d’atletisme, que segons 
diu només ha de servir pel que ha de servir. 
Per tot això, afirma, es mantindrà en la votació en la mateixa postura que ja va mantenir en 
el seu dia i deixar-ho marcat per possibles problemes posteriors, futurs o particulars que hi 
puguin haver. Considera que la zona on hi han d’anar els mossos és importantíssima de 
reconduir i tirar endavant però no veu clar les permutes amb el cas dels terrenys de Pujol i la 
NUFRI.  
 
El Sr. Pere Gatnau del grup del PSC afirma que es ratifiquen en els punts 7, 8 i 9 tal com ja 
van plantejar l’altra vegada i pel que fa al punt 10, els genera una sèrie de dubtes sobretot 
en referència a Can Jaques. Aquests dubtes vénen donats perquè l’edifici avui per avui no té 
ús ni per habitatge ni per a equipament, tampoc no té un accés directe al carrer a causa de 
la seva ubicació. Es tracta d’un pati interior, un pati d’illa, per dir-ho d’alguna manera, que 
actualment està qualificat cadastralment com a un solar privat, la construcció només pot ser 
de planta baixa, tampoc no sap com es resoldrà el tema de la terrassa ni com es portarà a 
terme la legalització d’usos, ni quina serà la inversió necessària per desenvolupar-ho tot. Si 
ja s’ha definit un projecte, que costarà portar-lo a terme,  com es legalitzarà per ser servei 
públic, tema d’ascensors, forçaments de forjats tot i que no hi hagi un ús definit o una 
utilització definida. Entenen que tot això hi ha d’estar previst a més de fer una nova 
redistribució de la zona, si es canviaran les fondàries edificables... En definitiva, tot això els 
està generant molts dubtes i també entenen que, com ho van esmentar en l’aprovació inicial, 
abans d’aprovar-ho caldria tenir un informe tècnic sobre la legalitat. Diu que és cert que hi 
ha bastants peticions a la proposta d’acord i a més, avalada per una memòria financera de 
les pròpies adequacions, però amb tot el seu vot en un principi serà posicionar-se tal i com 
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van fer l’altra vegada, és a dir abstenir-se. No volen votar en contra per evitar possibles 
desenvolupaments en aquella zona però esl dubtes es queden enlaire. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona diu que el que ha fet a l’hora de plantejar-se el Ple ha estat llegir-
se l’acta del mes de juliol per veure si tots aquells dubtes i inquietuds que van sorgir encara 
es mantenien. Entén que hi pugui haver dubtes perquè són expedients complicats però tot i 
així no s’haurien de generar. Explica que van plantejar les quatre modificacions del POUM en 
el sentit d’interflexibilitzar la implantació, l’activació econòmica, etc. sempre i quan la 
normativa sectorial superior sigui més flexible que la normativa pròpia del POUM. Si la 
normativa sectorial és més flexible el que cal és intentar adaptar-s’hi i això és el que es fa i 
es posa en la modificació del POUM. Posa com a exemple quan hi ha parcel·les que són 
estretes i no s’hi pot fer el que marca el POUM com seria el cas d’habitatges de 90m2, però 
en canvi la normativa d’habitatge permet que es puguin fer habitatges més petits. També 
posa altres exemples com l’actuació en el carrer de Lluis Millet i Folch i Torres on s’ha 
aprofitat la modificació del POUM per donar el tràmit pertinent, o també l’errata del POUM en 
què es va deixar de classificar una entitat en concret que, en l’anterior POUM, hi era. El que 
es pretén, doncs, en la primera modificació és donar sortida allò que té absolutíssima lògica.  
 
Pel que fa a la segona modificació, als cossos sortints, des d’Urbanisme diuen que cal fer-ho 
com una modificació del POUM perquè no té sentit que si un balcó té una línia edificació cap 
endavant, després l’edificació estigui enrere. 
 
Quan a la modificació número tres, des del Departament d’Interior han dit que hi hala 
possibilitat d’habilitar terrenys perquè l’Ajuntament pugui acollir la futura nova gran 
comissaria l’ADP Policial, Mollerussa- Les Borges, Pla d’Urgell - Les Garrigues. En el lloc 
actual on és la comissaria dels Mossos d’Esquadra no es pot fer cap tipus d’ampliació, per 
tant cal buscar un nou espai. Es pot crear una àrea de serveis de seguretat a la zona dels 
bombers, i fer la modificació del ARE.   
 
I l’última és fruit de posar ordre i fer unes compensacions. Es fixen uns paràmetres donats 
per una actuació anterior. Si l’Ajuntament ven l’aprofitament urbanístic de l’ampliació tres de 
NUFRI a un valor de subhasta de 40€ metro quadrat, dóna un valor x per tant, la parcel·la 
del costat ha de tenir conseqüentment l’equilibri de valoracions.  Amb aquesta venda ja es 
tenen uns indicadors, llavors els tècnics ja fan l’estudi, la comparació i en busquen 
l’equivalència. En aquest cas hi ha l’equivalència d’un sòl classificat com a privat. Un cop 
estigui aprovada la modificació del POUM, la classificació privada passarà a equipament 
públic i molts dels dubtes que s’hi poden generar s’envaeixen en passar a ser sòl públic. Pel 
que fa al tema de l’accés, es pensava que en el tràmit d’esmenes, d’al·legacions,  es podien 
presentar esmenes o al·legacions en habilitar els dos vialets per poder entrar a Can Jaques, 
però no n’hi ha hagut cap. Per tant el tema d’accessos està resolt en la part inicial. L’alcalde 
diu que no hi ha definició de projecte perquè no es pretén fer cap projecte, el que es busca 
és, com en qualsevol ampliació, que s’hagin de fer unes compensacions ja que el que es 
valora no és allò que s’hi farà perquè s’hi donaria un valor per sobre. La valoració ve pels 
metres del solar, no pel que s’hi pot fer. Pel que fa a la memòria financera, els tècnics miren 
si això provoca alguna alteració i en tots els expedients posa que no afecta, no hi ha cap 
alteració en la memòria financera que hi havia aprovada en el POUM, que és quan es va fer 
totes les memòries financeres. Una altra cosa que comenta l’alcalde és que en les 
compensacions, que s’han fet molt bé per part dels Serveis Tècnics, quan s’ha trobat alguna 
cosa no prou correcta, s’ha modificat. Ja es va tenir una compensació pel que fa a la part del 
Pujol, de 7.000 metres a 14.000, sinó no quadraven les equivalències. Això, de rebot, ha 
comportat un increment del 90 - 95% de tota la part i passa a ser pública entre 
l’Ajuntament, la Generalitat i els diferents organismes per tant, allò que es va anar creant 
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amb els anys, tindrà uns usos i una utilitat i es podrà començar a dissenyar. Després de 
l’aprovació inicial, s’elevarà a Urbanisme, qui decidirà si hi manca res. 
 
L’alcalde diu que aquest debat ja va ser molt extens al Ple del mes de juliol i que ha deduït 
de la lectura de l’acta que al final tots van acabar dient el mateix. Comenta que entén els 
plantejaments que els regidors fan i que hi hagi algun dubte, encara que objectivament creu 
que no hi són,  però que la subjectivitat fa que es vegi diferent.  
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup del PP diu que votaran a favor d’aquests punts pels 
motius que a continuació exposa. Pel que fa als pisos de seixanta metres, creu que cal 
amollar-se al que hi ha. La densitat és la mateixa. Pel que fa a l’intercanvi de terrenys, 
sempre ha dit que se’n surt beneficiat, ho va dir el primer dia i ho continua dient. Primer 
perquè no es venen sinó que s’intercanvien. El terreny que hi ha tocant al Club de Tennis 
suposa més aviat una molèstia que no pas un benefici, en canvi –diu- que Can Jaques és de 
les poques cases amb història a Mollerussa. Pel que fa a La Serra, considera que agrupar-ho 
és millor. Reitera que el que és important és que no es ven, sinó que s’intercanvia. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del grup ERC afirma que certament és un intercanvi, però que els 
dubtes que es generen no són subjectius, ja que hi ha una sèrie d’elements i qüestions 
plenament objectives que s’han debatut moltes vegades. Evidentment que cada persona, 
cada grup, té la seva manera de veure les coses i això pot generar subjectivitat però basada 
sempre, i ho recalca, amb qüestions plenament  objectives de coses que han succeït i 
maneres de fer que són les que són i generen la incertesa que generen i que són 
completament objectius, cosa que fa que arribin on arribin. Pel que fa a La Serra, té els seus 
avantatges i inconvenients, però, pot ser que s’equivoqui, però la manera de pensar i 
entendre els coses és la que és. 
 
El Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC pregunta si els mateixos tècnics estarien a disposició de 
declarar o legalitzar com a ús públic aquest edifici, perquè no els acaba de quedar prou clar. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que no és tracta d’això. Si no hi hagués res en aquella 
parcel·la tindria un valor. No és el mateix que s’hi vulgui fer una activitat pròpia o donar-la a 
concessió, caldrà complir la normativa d’activitats en la funció que es decideixi fer i s’hi 
podrà fer el que marqui la normativa de l’ús que s’hi vulgui donar. Pel que fa als tècnics, si 
allò que si vol fer compleix la normativa, ho certificaran si no, ho esmenaran. Si l’Ajuntament 
decideix fer una altra cosa, caldrà mirar si compleix la normativa. Però, en qualsevol cas, 
això no és l’important. L’alcalde diu que ho entendria que es digués que s’ha valorat en un 
milió d’euros i no tindrà cap ús, però està valorat en tres-cents mil i escaig més la devaluació 
de  dos-cents mil i escaig. Si s’hagués tingut la sensació que s’estava sobrevalorant, els 
tècnics haguessin fet l’esmena corresponent. L’alcalde simplement pregunta si és correcta 
l’equivalència d’aquests metres de Can Jaques més els metres de La Serra amb l’equipament 
de l’ampliació tres de NUFRI i la resposta és afirmativa, doncs és el paràmetre objectiu -
afirma. Quan es refereix al criteri subjectiu vol dir a l’ús que es farà d’aquestes equivalències 
i diu que aquest és un criteri que haurà de decidir l’Ajuntament que hi hagi, però en 
qualsevol cas si hi hagués alguna empresa que volgués ampliar, caldrà fer també les 
compensacions en equipaments resultants de l’ampliació i caldrà buscar-hi una solució també 
en base a les equivalències.  
 
Explica que la Serra és el pulmó de la ciutat i un lloc dinamitzador on hi ha des de pistes 
d’hípica, autocros, aeromodelisme, zona de barbacoes, instituts i fomenta un conjunt 
d’activitats que generen un gran flux de gent. L’ institut mateix comporta un gran volum de 
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gent de la comarca. Per tant, diu que s’hi ha d’anar treballant i donant resposta a les 
necessitats que generen les mateixes activitats de la societat civil. 
 
L’alcalde vol matisar un punt referent a la modificació del POUM. Allà on posa que la que la 
modificació és per fer pisos de 60m2, voldrà dir que es podran fer pisos de menys de 90 m2. 
Si es fan de 40, 60 o 80 vindrà marcat per la normativa d’habitabilitat. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels 15 membres presents al moment de 
la votació. Es fa constar que la Regidora Sra. Paquita Brau (Grup CiU) no s’ha pronunciat 
atès que concorren en la seva persona, circumstàncies d’interèspersonals de 
caràcterimpediu.   
 
08.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. REGULACIÓ DELS COSSOS SORTINTS EN LA CLAU 3.a., ZONA 
D’HABITATGE EN FRONT O FILERA. 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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
Antecedents:  

I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 31.07.2014 va aprovar 
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. REGULACIÓ DELS COSSOS SORTINTS EN LA CLAU 3a, ZONA D’HABITATGE 
EN FRONT O FILERA. 

II. La proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal de 
Mollerussa té per objecte la regulació dels cossos sortints en la clau 3.a., en la Zona 
d’habitatge en front o filera. Segons es desprèn de la documentació tècnica elaborada pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es proposa modificar parcialment el 
redactat de l’art. 148.4.4 del Capítol Quart, Secció Primera, de les Normes urbanístiques, per 
tal d’eliminar la determinació que els cossos sortints respectin la distància mínima de 
separació a carrer, amb la finalitat d’evitar que un gran nombre d’habitatges de recent 
construcció es trobi en situació de volum discoPOUM vigent va modificar la normativa que es 
recollia als Plans Parcials aprovats anteriorment. La present modificació no altera la redacció 
de la resta de la normativa urbanística ni els plànols d’ordenació. 

III. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un més, 
mitjançant Edictes inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 150 del dia 06.08.2014, 
al diari “El Segre” de Lleida, del dia 08.08.2014, a la pàgina web municipal 
www.mollerussa.cat des del dia 19.08.2014 fins a la data i al taulell d’anuncis municipal des 
del dia  01.08.2014 al 01.11.2014, ambdós inclosos. Durant el termini d'informació pública 
no ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat inicialment. 
 
IV. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació 
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius a la 
modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin 
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el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes i es va concedir audiència als 
ajuntaments que el terme municipal del qual confinen amb l’àmbit de la modificació.  
 
V. En la data 23.09.2014 (Registre informàtic E/000484-2014 de 24.09.2014), la cap de 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) va remetre l’informe U14/078 – 
OTAALL20140087, en el qual comunicava que la modificació del POUM aprovada inicialment, 
no constituïa un supòsit d’avaluació ambiental. 
 
VI. Pel que fa als municipis adjacents, l’ajuntament de Golmés ha tramés un escrit conforme 
les modificacions proposades no l’afecten, i la resta –Fondarella, el Palau d’Anglesola i 
Miralcamp- no han presentat cap escrit dins del període establert per aquesta finalitat. 
 
VII. Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències 
sectorials, s’han rebut  els següents informes: 
 
- En la data 13.10.2014 (NRE 2014/8066), ha estat rebut l’informe emès pel Departament 
de TES -Agència de l’Habitatge de Catalunya-  (Ref. Exp:IP-00022-14) en el que s’estableix 
que no procedeix informar. 
 
- En la data 01.10.2014 (NRE 2014/7679), ha estat rebut l’informe emès pel DTES - Direcció 
General de Transports i Mobilitat-  /  ATM  Àrea de Lleida  (Ref. Exp,  25137G-2014/25) en el 
que s’estableix que no procedeix redactar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
VIII. En la data 13.11.2014 ha estat emès l’informe tècnic NR 146/2014, en el que els 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, 
informen favorablement la modificació puntual del POUM en els termes següents: 

“Per tant, a la vista de tot allò dit als anteriors punts, atès que al llarg del procés d’exposició 
al públic i d’audiència a les administracions afectades, no s’ha presentat al·legacions per part 
de particulars ni per part dels municipis adjacents, i que el contingut dels organismes 
afectats no tenen observacions urbanístiques que afecten al contingut i a l’objectiu de la 
modificació puntual en tràmit, informem que tècnicament procedeix informar favorablement 
la modificació puntual del POUM de Mollerussa en allò que afecta a la “Modificació puntual del 
POUM de Mollerussa. Regulació dels cossos sortints en la clau 3a, zona d’habitatge en front o 
filera”, sense que calgui modificar el contingut del document aprovat inicialment. 

En virtut dels antecedents exposats i atès el disposa el DLEG 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. REGULACIÓ DELS COSSOS SORTINTS EN LA 
CLAU 3a, ZONA D’HABITATGE EN FRONT O FILERA, en els termes establerts en la 
documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics municipals en la qual no ha estat 
introduïda cap modificació. 
 
Segon.  Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de 
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el 
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.” 
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Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. DEFINICIÓ D’UN SISTEMA D’EQUIPAMENTS VINCULANTS DINS DE 
L’ÀMBIT DEL SUBd-01 I UN AJUST DE SUPERFÍCIES ENTRE EL SUBd-01 I EL SUBd-
04. 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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
Antecedents:  
 
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 31.07.2014 va aprovar 
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. DEFINICIÓ D’UN SISTEMA D’EQUIPAMENTS VINCULANTS DINS DE L’ÀMBIT 
DELS SUBd-01 I UN AJUST DE SUPERFÍCIES ENTRE EL SUBd-01 I EL SUBd-04.  
 
II. La proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal de 
Mollerussa té per objecte la definició d’un sistema d’equipaments vinculants dins de l’àmbit 
del SUBd-01, i un ajust de superfícies entre el SUBd-01 i el SUBd-04. 
 
III. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un més, 
mitjançant Edictes inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 150 del dia 06.08.2014, 
al diari “El Segre” de Lleida, del dia 08.08.2014, a la pàgina web municipal 
www.mollerussa.cat des del dia 19.08.2014 fins a la data i al taulell d’anuncis municipal des 
del dia 01.08.2014 al 01.11.2014, ambdós inclosos. Durant el termini d'informació pública no 
ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat inicialment. 
 
IV. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació 
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius a la 
modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin 
el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes i es va concedir audiència als 
ajuntaments que el terme municipal del qual confinen amb l’àmbit de la modificació.  
 
V. En la data 23.09.2014 (Registre informàtic E/000484-2014 de 24.09.2014), la cap de 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) va remetre l’informe U14/078 – 
OTAALL20140087, en el qual comunicava que la modificació del POUM aprovada inicialment, 
no constituïa un supòsit d’avaluació ambiental. 
 
VI. Pel que fa als municipis adjacents, l’ajuntament de Golmés ha tramés un escrit conforme 
les modificacions proposades no l’afecten, i la resta –Fondarella, el Palau d’Anglesola i 
Miralcamp- no han presentat cap escrit dins del període establert per aquesta finalitat. 
 
VII. Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències 
sectorials, s’han rebut  els següents informes: 
 
- En la data 09.10.2014 (NRE 2014/7981), ha estat rebut l’informe favorable emès pel 
Departament d’Empresa i Ocupació -Direcció General Comerç- (Ref. Expedient U-102/14 
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(LI/U-22) Mollerussa.  L’informe afegeix una referència genèrica a que quan es redactin els 
instruments de planejament derivat es tingui en compte la legislació sectorial. 
 
- En la data 06.10.2014 (Registre informàtic E/000518-2014  616 d’octubre de 2014), ha 
estat rebut l’informe favorable emès pel Departament de TERRITORI I SOSTENIBILITAT que 
tramet els següents informes: 
 

- MINISTERIO DE FOMENTO - Dirección General de Ferrocarriles- Informe favorable. 
(No existe ningún inconveniente para que prosiga la tramitación). 
 

- ADIF -Dirección de Patrimonio y Urbanismo. Gerencia de área Noreste-  Informe 
favorable. (No formula ninguna objección sectorial). 

 
- En la data 21.10.2014 (2014/4086), ha estat rebut l’informe favorable emès pel Direcció 

General de Transports i Mobilitat  / ATM  Àrea de Lleida  (Ref. Exp.  25137G-2014/24) 
en el que s’estableix que no procedeix redactar un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

 
VIII. En la data 13.11.2014 ha estat emès l’informe tècnic NR 144/2014, en el que els 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, 
informen favorablement la modificació puntual del POUM en els termes següents: 

“Per tant, a la vista de tot allò dit als anteriors punts, atès que al llarg del procés d’exposició 
al públic i d’audiència a les administracions afectades, no s’ha presentat al·legacions per part 
de particulars ni per part dels municipis adjacents, i que el contingut dels organismes 
afectats no tenen observacions urbanístiques que afecten al contingut i a l’objectiu de la 
modificació puntual en tràmit, informem que tècnicament procedeix informar favorablement 
l’aprovació provisional de la  “Modificació del POUM vigent per tal de definir un equipament 
vinculant dins de l’àmbit del SUBd-1 i un ajust de superfícies entre el SUBd-1 i el SUBd-2”, 
sense que sigui necessari per introduir cap  modificació al document aprovat inicialment.” 

En virtut dels antecedents exposats i atès el disposa el DLEG 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DEFINICIÓ D’UN SISTEMA D’EQUIPAMENTS 
VINCULANTS DINS DE L’ÀMBIT DELS SUBd-01 I UN AJUST DE SUPERFÍCIES ENTRE EL 
SUBd-01 I EL SUBd-04, en els termes establerts en la documentació tècnica redactada pels 
Serveis Tècnics municipals en la qual no ha estat introduïda cap modificació. 
 
Tercer.  Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de 
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el 
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.” 
La Corporació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient pels interessos 
municipals. 

Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
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10.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES 
TERRENYS D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS LLIURES. 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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
Antecedents:  

I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 31.07.2014 va aprovar 
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES TERRENYS 
D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS LLIURES. 

II. La proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal de 
Mollerussa té per objecte la transformació d’equipaments urbanístics en sòl susceptible 
d’aprofitament privat i compensar-los amb nous equipaments i la titularitat de sòls privats 
afectats per sistemes. 

III. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant Edictes inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 150 del dia 06.08.2014, 
al diari “El Segre” de Lleida, del dia 08.08.2014, a la pàgina web municipal 
www.mollerussa.cat des del dia 19.08.2014 fins a la data i al taulell d’anuncis municipal des 
del dia 01.08.2014 al 01.11.2014, ambdós inclosos. Durant el termini d'informació pública no 
ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat inicialment. 
 
IV. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació 
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius a la 
modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin 
el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes i es va concedir audiència als 
ajuntaments que el terme municipal del qual confinen amb l’àmbit de la modificació.  
 
V. En la data 23.09.2014 (Registre informàtic E/000484-2014 de 24.09.2014), la cap de 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) va remetre l’informe U14/078 – 
OTAALL20140087, en el qual comunicava que la modificació del POUM aprovada inicialment, 
no constituïa un supòsit d’avaluació ambiental. 

VI. Pel que fa als municipis adjacents, l’ajuntament de Golmés ha tramés un escrit conforme 
les modificacions proposades no l’afecten, i la resta –Fondarella, el Palau d’Anglesola i 
Miralcamp- no han presentat cap escrit dins del període establert per aquesta finalitat. 

VII. Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències 
sectorials, s’han rebut  els següents informes: 

- En la data 10.10.2014 (NRE 2014/8029), ha estat rebut l’informe favorable amb condicions 
emès pel Departament d’Empresa i Ocupació -Direcció General Comerç- (Ref. Expedient U-
101/14 (LI/U-21) Mollerussa.  
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- En la data 01.10.2014 (NRE 2014/7707), ha estat rebut l’informe emès pel Departament 
de TES - Agència de l’Habitatge de Catalunya  (Ref. Exp. IP-00023-14)- en el que s’estableix 
que no procedeix informar. 
 
- En la data 22.09.2014 (NRE 2014/7352), ha estat rebut l’informe favorable amb condicions 
emès pel Departament Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural (Ref. Exp.  
14594 DAAM).  

- En la data 01.10.2014 (NRE 2014/7679), ha estat rebut l’informe emès pel DTES - Direcció 
General de Transports i Mobilitat-  /  ATM - Àrea de Lleida-  (Ref. Exp.  25137G-2014/22) en 
el que s’estableix que no procedeix redactar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

- En la data 24.09.2014 (NRE 2014/7437), ha estat rebut l’informe favorable emès pel 
Departament de cultura / Direcció General Patrimoni Cultural (Ref. Exp. R/N:K0100 U2 
CTPCL 110/14) en el que es manifesta que la modificació no té afectacions al patrimoni 
cultural. 

VIII. En la data 13.11.2014 ha estat emès l’informe tècnic NR 145/2014, en el que els 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, 
informen favorablement la modificació puntual del POUM en els termes següents: 

“Per tant, a la vista de tot allò dit als anteriors punts, atès que al llarg del procés d’exposició 
al públic i d’audiència a les administracions afectades, no s’ha presentat al·legacions per part 
de particulars ni per part dels municipis adjacents, i que el contingut dels organismes 
afectats no tenen observacions urbanístiques que afecten al contingut i a l’objectiu de la 
modificació puntual en tràmit, informem que tècnicament procedeix informar favorablement 
la modificació puntual del POUM de Mollerussa en allò que afecta a la “Modificació del POUM 
vigent. Canvi d’equipaments de propietat municipal per altres terrenys d’equipaments i 
d’espais lliures”,amb les observacions següents: Al document tècnic de la modificació 
puntual, caldrà incloure-hi les determinacions exigides pel Departament d’empresa i 
Ocupació i pel Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural.” 

IX. En la data 19.11.2014 (NRE 2014/9819), ha estat rebut l’informe favorable amb 
condicions emès pel Departament de TES – Agència Catalana de l’Aigua- (Exp. 
UDPH014003291). 
 
En virtut dels antecedents exposats i atès el que disposa el DLEG 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT 
MUNICIPAL PER ALTRES TERRENYS D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS LLIURES, en els termes 
establerts en la documentació tècnica en la qual han estat introduïdes les determinacions 
exigides per l’informe emès pel Departament d’empresa i Ocupació (Ref. Expedient Ref. 
Expedient U-101/14 (LI/U-21) Mollerussa) i pel Departament d’Agricultura, ramaderia, 
pesca, alimentació i medi natural (Ref. Exp. 14594DAAM). 
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Segon.  Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de 
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el 
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep 
Simó, Josep A. Lavin, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Jaume Segura, Rosalia 
Carnicé, Immaculada Casanella, Joan Simeón i Teresa Niubó, un (1) vot en contra, del 
Regidor Sr. Francesc Pla, i quatre (4) abstencions dels Srs./Sres. Redigors/es,Pere Gatnau, 
Concepció Garnica, Teresa Ginestà iJosep Antoni Ajates. 
 
11.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 
 
El Sr. Alcalde, en compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual 
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al 
tercer 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). 
 
Data de la comunicació: 27 d’octubre de 2014. 
 
Ràtio operacions pagades: 38,19 
Import pagaments realitzats: 661.285,88 € 
Ràtio operacions pendents: 58,43 
Import pagaments pendents: 670.810,19 € 
PMP: 48,38 
 
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. 
 
Es fa constar que d’aquesta informació, 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 PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER 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 
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. 
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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 30 de setembre 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           938.968,92€ 
Crèdits definitius         12.526.578,92€ 
Despeses compromeses        10.186.835,97€ 
Grau execució compromisos                      81,32% 
Obligacions reconegudes netes         8.975.378,92€ 
Grau execució d’obligacions     71,65% 
Pagaments realitzats         8.163.465,21€ 
Grau d’execució dels pagaments    90,95% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          11.587.610,00€ 
Modificacions de crèdit 938.968,92€ 
Previsions definitives          12.526.578,92€ 
Drets reconeguts nets         11.513.512,66€ 
Grau execució drets   91,91% 
Recaptació neta         8.308.826,47€ 
Grau execució recaptació             72,16% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/14     396.409,68€ 
Ingressos        21.137.985,67€ 

- Moviments interns de tresoreria 9.317.719,24€ 
Pagaments        20.686.610,34€ 

- Moviments interns de tresoreria 9.317.719,24€ 
Saldo a 30/09/14     847.785,01€ 
 

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             443.162,92€ 
Grau execució compromisos           75,94% 
Obligacions reconegudes netes             443.162,92€ 
Grau execució d’obligacions            75,94% 
Pagaments realitzats     372.184,86€ 
Grau d’execució dels pagaments   83,98% 
 
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    451.924,48€ 
Grau execució drets  72,82% 
Recaptació neta     401.841,29€ 
Grau execució recaptació   88,91% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/14   8.021,95€ 
Ingressos          1.005.570,47€ 

- Moviments interns de tresoreria 296.625,37€ 
Pagaments         1.003.434,64€ 

- Moviments interns de tresoreria 296.625,37€ 
Saldo a 30/09/14        10.157,78€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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. 
 
13.- 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. TERCER 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 tercer 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 30 de setembre 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: 
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• Ajuntament de Mollerussa: 678.047,45 €, que corresponen a 605 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:        69.316,74 €, que corresponen a 55 factures. 
 
Es fa constar que amb data 20-10-2014 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de 
l’Ajuntament i del Patronat de Fires, a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances i al Ministeri d’Economia i Hisenda. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 
14.- DONAR COMTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DE PLA 
D’AJUST. ARTICLE 10, ORDRE MINHAP/2105/2012. TERCER 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 tercer trimestre de l’exercici 2014. 
 
Tercer 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 09/10/2014. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 
15.- DONAR COMPTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ CONFORME ESTABLEIX 
L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. TERCER 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 tercer trimestre de 2014. 
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Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
 
Data de la comunicació: 31 d’octubre 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. 
 
16.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ PRESSUPOST 2015 MANCOMUNITAT 
D’AIGÜES MOLLERUSSA-EL PALAU D’ANGLESOLA 
 
Es dona compte al PlE de la proposta d’acord que se sotmetrà a aprovació de la Comissió 
Gestora de la MANCOMUNITAT D’AIGÜES MOLLERUSSA-EL PALAU D’ANGLESOLA, en la 
sessió convocada pel dia 28 de novembre de 2014, relatiu al Pressupost per a l’exercici 
2015,  en els termes següents:  
 
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2015, amb les seves Bases 
d'execució i la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball de funcionaris i 
personal laboral, s'eleva a la Comissió Gestora en la forma prevista en els articles  112.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
Resultant que en la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la 
legislació vigent 
 
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i els crèdits que 
comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves bases d'execució i trobat 
conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen, es proposa a la Comissió 
Gestora, l’adopció dels següents, ACORDS:  
 
1) Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2015,  amb el següent  RESUM: 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
PRESSUPOST  MANCOMUNITAT 

 
CAP 

 
   DENOMINACIO 

 
          EUROS 

 
 1 

 
IMPOSTOS DIRECTES 

 
 

 
 2 

 
IMPOSTOS INDIRECTES 

 
 

 
 3 

 
TAXES I ALTRES INGRES. 

 
       242.000,00 

 
 4 

 
TRANSF. CORRENTS    

 
         24.171,00 

 
 5 

 
INGRES. PATRIMONIALS 

 
               10,00 

 
 6 

 
ALIENACIO INVER.REALS 

 
 

 
 7 

 
TRANSF. DE CAPITAL 

 
 

 
 8 

 
ACTIUS FINANCERS 

 
 

 
9 

 
PASSIUS FINANCERS 

 
 

 
T O T A L S ........ 

 
       266.181,00 

 
ESTAT DE DESPESES 
 

 
PRESSUPOST  MANCOMUNITAT 

 
CAP 

 
   DENOMINACIO 

 
           EUROS 

 
 1 

 
DESPESES DE PERSONAL 

 
           22.981,00   

 
 2 

 
 BENS CORRENTS I SER. 

 
         182.500,00 

 
 3 

 
DESPESES FINANCERES 

 
            9.200,00 

 
 4 

 
TRANSF. CORRENTS    

 
 

 
 6 

 
INVERSIONS REALS 

 
 

 
 7 

 
TRANSF. DE CAPITAL 

 
 

 
 8 

 
ACTIUS FINANCERS 

 
 

 
 9 

 
PASSIUS FINANCERS 

 
          51.500,00 

 
T O T A L S ......... 

 
         266.181,00 

 



                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

2) Aprovar, en conseqüència la plantilla de personal que en dit pressupost es contempla 
que compren tots els llocs de treball del personal funcionari i laboral, així com les 
retribucions  
 
3) Aprovar les Bases de execució del pressupost general. 
 
4) Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de vint dies hàbils, 
previ anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis dels 
Ajuntaments que integren aquesta Mancomunitat, a efectes de reclamacions. 
 
5) Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions 
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2015, 
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article  112.3 de la Llei  7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.  

17.- AMPLIACIÓ EN 120 MENSUALITATS REINTEGRAMENT LIQUIDACIONS PIE 
EXERCICIS 2008 I 2009. 
 
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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
“La Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, en la 
seva disposició final desena establia que el reintegrament dels saldos deutors resultants a 
càrrec de les entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de 
l’Estat dels anys 2008 i 2009, l’import pendent a 1 de gener de 2012 es fraccionaria en 120 
mensualitats des d’aquella data. Per tant, la finalització prevista pel fraccionament de la 
devolució del PIE, exercicis 2008 i 2009, és amb el reintegrament del desembre de 2021. 
 
D’acord amb la projecció de reintegraments anterior, a data 31 de desembre de 2014 el 
saldo pendent és el següent: 
 
        Pendent a 31-12-14 
Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008:   110.228,30 
Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009:   483.181,66 
TOTAL:         593.409,96 
 
El Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, pel que es concedeixen suplements de 
crèdit i crèdits extraordinaris en el pressupost dels Ministeris d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, de Educació, Cultura i Esport, de Foment i d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, en la seva disposició addicional única autoritza a ampliar en 120 mensualitats més 
el reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les 
liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009. 
 
La aplicació efectiva d’aquesta ampliació s’iniciarà amb l’entrega a compte de la participació 
en tributs de l’Estat del mes de gener de 2015, essent a partir de llavors els reintegraments 
mensuals aplicables els que resultin de dividir l’import pendent de reintegrar a aquella data 
per les liquidacions corresponents als anys 2008 i 2009 dividit per 204 mensualitats. Amb 
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això, la finalització prevista pel fraccionament de la devolució del PIE, exercicis 2008 i 2009, 
és amb el reintegrament del desembre de 2031. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa compleix amb tots els requisits establerts a l’apartat 3 de la 
citada disposició addicional única del RDL 12/2014:  
 
- haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants de la 
corporació local corresponent a 2013. 
 
- previsió de complir a 31 de desembre de 2014 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
amb el límit de deute públic establert als articles 51 i 53 TRLRHL (110 %). 
 
- període mitjà de pagament no supera en més de 30 dies el termini màxim establert en la 
normativa de morositat d’acord amb el període mig de pagament a proveïdors. 
 
L’import de la nova mensualitat resultant de l’aplicació del RDL 12/2014 és la següent: 
 
   Mensualitat 2014  Mensualitat RDL 12/2014 Diferència       . 
Liquidació 2008     1.312,24      540,33      771,91 
Liquidació 2009     5.752,16   2.368,54   3.383,62 
TOTAL       7.064,40   2.908,87   4.155,53 
 
4.155,53 x 12 mensualitats = 49.866,36 €/anuals 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
En base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la ampliació en 120 mensualitats més de la devolució del PIE, exercicis 
2008 i 2009. 
 
Segon. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) l’ampliació del 
termini de reintegrament de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat 
dels exercicis 2008 i 2009 en 120 mensualitats més, d’acord amb l’establert en la disposició 
addicional única del RDL 12/2014, de 12 de setembre. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al departament d’Intervenció perquè aquesta sol·licitud 
es presenti mitjançant medi telemàtic (plataforma MINHAP) i amb la firma electrònica de 
l’Interventor abans del 30 de novembre de 2014.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr Francesc Pla, del Grup ERC, diu que el seu vot serà favorable, perquè tot el que 
sigui escurçar el pagament a proveïdors és important. Tot el que es pugui fer per pagar els 
proveïdors en el temps corresponent és important i el proveïdors ho agrairan. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, afirma que el seu vot serà favorable. Sempre 
donaran suport quan es tracta d’agilitar el cobrament dels proveïdors.  
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L’alcalde, Sr. Marc Solsona,  diu que la culpa no és exactament de l’Ajuntament, sinó d’una 
liquidació que surt negativa però no és perd. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
18.- NOVACIÓ PARCIAL OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI. PAGAMENT A 
PROVEÏDORS RDL 4/2012. 
 
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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
“L’Ajuntament de Mollerussa va aprovar en sessió plenària extraordinària de data 9 de maig 
de 2012 la aprovació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 4.350.098,89 € 
dins de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
En sessió plenària extraordinària de data 9 de juny de 2014 l’Ajuntament de Mollerussa va 
aprovar acollir-se a la modificació de les condicions financeres del préstec subscrit en la 
primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors (RDL 4/2012), segons l’establert a la 
Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i 
Local, per la qual es dóna compliment a l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per 
Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la modificació de determinades 
condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme 
de finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals. 
 
En concret, l’Ajuntament de Mollerussa va acollir-se a “ampliació del període de carència en 1 
any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en els 
termes que fixa aquell Acord”. 
 
A data d’avui, l’import principal pendent d’amortitzar és de 4.349.887,67 €, essent la 
primera amortització el dia 29 d’agost de 2015 i la data de finalització el 28 de maig de 
2022. 
 
El Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, 
la competitivitat i l’eficiència estableix al seu article 3 la possibilitat de concertar noves 
operacions d’endeutament per a cancel·lar, total o parcialment, el deute pendent amb el 
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (FFPP) sempre que es compleixin amb 
tots els requisits que fixa el propi article 3. Aquesta cancel·lació hauria de realitzar-se dins de 
l’any 2014. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa reuneix aquests requisits establerts a l’article 3 del RDL 8/2014 i 
va sol·licitar al Banc de Santander i al BBVA les condicions que aqueixes entitats poden oferir 
per a la novació total o parcial de la citada operació d’endeutament per import de 
4.349.887,67 €. 
 
En data 29 d’octubre de 2014 té entrada al Registre General de l’Ajuntament la proposta del 
Banc de Santander amb les condicions següents: 
 
Import:  màxim 1.500.000,00 €. 
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Amortització: 28 amortitzacions trimestrals de 53.571,42 € cadascuna de capital. 

Tipus d’interès: Euribor trimestral (8 dies anteriors a la data de formalització) més  
     un diferencial del 1,06 % sense arrodoniment. 

Liquidació d’interessos: trimestral. 

Comissió d’obertura: exempt. 

Comissió per amortització o cancel·lació anticipada: exempt. 

Formalització: intervenció pel Secretari de l’Ajuntament. 
 
En data 29 d’octubre de 2014 té entrada al Registre General de l’Ajuntament la proposta del 
BBVA amb les condicions següents: 
 
Import:   1.000.000,00 €. 

Amortització:  trimestral. 

Tipus d’interès:  Euríbor trimestral més un diferencial del 1,65 %. 

Liquidació interessos:  Trimestral. 

Comissió d’obertura:  exempt. 

Comissió per amortització o cancel·lació anticipada: exempt. 

Formalització:   intervenció pel Secretari de l’Ajuntament. 
 
L’aprovació d’aquestes operacions de novació resta pendent d’aprovació pel Ple de la 
Corporació, previst pel dia 27 de novembre, i posterior aprovació pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP). 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor, i en base a tot l’anterior, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la novació parcial del préstec subscrit en la primera fase del mecanisme de 
pagament a proveïdors (RDL 4/2012), per import de 1.500.000,00 € amb l’entitat Banc de 
Santander i amb les condicions ofertes en data 29 d’octubre de 2014. 
 
Segon. Aprovar la novació parcial del préstec subscrit en la primera fase del mecanisme de 
pagament a proveïdors (RDL 4/2012), per import de 1.000.000,00 € amb l’entitat Banc 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i amb les condicions ofertes en data 29 d’octubre de 2014. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
(MINHAP). 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes 
oportuns.” 
 
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 del PP, diu que al seu moment va arribar un crèdit de 
5.700.000€ des del Govern de l’Estat que va anar bé per ajudar l’Ajuntament de Mollerussa. 
Ara cal agrair a l’Estat, que hagi alliberat de pagar una sèrie d’interessos que en el mercat 
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són més barats. És una altra obra de bona voluntat per la seva part, un acte d’agraïment.El 
seu vot serà favorable. 
 
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, comenta que per ell el comentari va una mica en la línia 
anterior, tot el que ajuda és important. Estar per sota del 110% ha de tenir la importància 
que ha de tenir i s’ha d’agrair a qui s’ha d’agrair.  
 
El Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, es ratifica en el punt d’abans, i diu que sempre dóna 
suport a aquest tipus de coses. Esmenta i lamenta que no deixar-ho obert des del principi al 
mercat lliure va ser una errada. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona respon que la idea és tenir la possibilitat de millorar les condicions 
financeres. Està content, tal com deia el Sr. Pla, d’estar per sota del 110%, cosa que en cas 
contrari no s’hi podrien acollir. Això és que algú hi posa un instrument i l’altre té la capacitat 
per poder-ho aprofitar. Com que el mercat lliure estava tancat, la possibilitat de les 
condicions de l’IBI en el seu moment també van servir per poder acollir-s’hi. Això suposa un 
alliberament de 68.000€ de cara a l’exercici següent que són 286.000€ en tota l’operació. 
Per tant, l’alcalde diu que tots s’han de felicitar perquè Mollerussa s’estalviarà 283.000€ per 
acollir-se a aquesta operaciói que cadascú se senti còmode i en tregui el rèdit que vulgui.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
19.- LÍMIT DESPESA NO FINANCERA EXERCICI 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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
al seu article 30 estableix que les corporacions locals han d’aprovar un límit màxim de 
despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la 
despesa. 

A la regla de la despesa i el seu càlcul es dedica l’article 12 del la citada Llei Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

Per determinar la quantia de la regla de la despesa s’ha considerat la despesa computable, 
en els termes previstos a l’apartat dos de l’article 12, així com la taxa de referència de 
creixement (fixada pel Govern de l’Estat en l’1,3% pel 2015).  

Vist l’informe  FAVORABLE de l’Interventor. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el límit de despesa no financera del Pressupost de l’Ajuntament de 
Mollerussa en la quantia de 10.323.090,06 €. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en els 
terminis que estableix a l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les 
obligacions de lliurament d’informació previstes a la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.” 
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Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
20.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2015, amb les seves Bases 
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en els 
articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL). 
 
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, en 
especial el compliment de la regla de despesa/límit de despesa no financera així com 
l’estabilitat pressupostària i que el pressupost de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, que 
l'integra, ha estat prèviament proposat pel Consell Directiu del Patronat de conformitat als 
seus Estatuts, en acord adoptat en la sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2014, tal i 
com s'acredita en l'expedient. 
 
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme 
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves 
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen; 
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2015, el qual queda integrat 
pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per 
CAPÍTOLS: 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

PRESSUPOST 
AJUNTAMENT 

PRESSUPOST 
PATRONAT 

TRANSF. 
INTERNES 

ESTAT DE 
CONSOLIDACIÓ 

CAP DENOMINACIO EUROS EUROS EUROS EUROS 

1 IMPOSTOS DIRECTES 5.692.000,00   5.692.000,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES  10.000,00   10.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.425.000,00 366.600,00  2.791.600,00 

4 TRANSF. CORRENTS 3.511.950,00 230.500,00 90.0000,00 3.652.450,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 136.161,00 
 

 136.161,00 

6 ALIENACIÓ INVR.REALS 0,00   0,00 

7 TRANSF. DE CAPITAL   7.961,00     7.961,00 

8 ACTIUS FINANCERS   1.000,00     1.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS   00,00    00,00 

T O T A L S . . . . . . . . 11.784.072,00 597.100,00 90.000,00 12.291.172,00 
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ESTAT DE DESPESES 
 

PRESSUPOST 
AJUNTAMENT 

PRESSUPOST 
PATRONAT 

TRANSF. 
INTERNES 

ESTAT DE 
CONSOLIDACIÓ 

CAP DENOMINACIO EUROS EUROS EUROS EUROS 

1 DESPESES DE PERSONAL 4.105.000,00 220.600,00  4.325.600,00 

2 BENS CORRENTS I SER. 5.157.916,00 306.300,00  5.464.216,00 

3 DESPESES FINANCERES 355.317,00 15.200,00  370.517,00 

4 TRANSF. CORRENTS 220.000,00     0,00 90.000,00 130.000,00 

5 
FONS DE CONTIGÈNCIA I ALTRES 
IMPOREVISTOS 

51.200,00     0,00  51.200,00 

6 INVERSIONS REALS 400.000,00 0,00  400.000,00 

7 TRANSF. DE CAPITAL      0,00 0,00  0,00 

8 ACTIUS FINANCERS 1.000,00 0,00  1.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS 1.493.639,00 55.000,00  1.548.639,00 

 
T O T A L S . . . . . . . . . 11.784.072,00 597.100,00 90.000,00 12.291.172,00 

 
Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general. 
 
Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies 
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
de la Corporació, a efectes de reclamacions. 
 
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions 
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2015, 
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article  112.3 de la Llei  7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Cinquè.  Aprovar la Plantilla de Personal per a l’exercici 2015, que compren tots els llocs de 
treball del personal funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració, i de 
l’OAM Fira de Mollerussa, amb les modificacions següents:   
 
AMORTITZACIONS:  En el marc de les mesures correctives i preventives fixades en els 
Plans de Sanejament i d’Ajust en matèria de reducció de la despesa de personal, s’aprova 
l’amortització dels llocs de treball (RLT) inclosos en la Plantilla de Personal vigent, següents:  
 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
 
N/RLT Denominació  E  SE Categoria G  SG 
027 Professor Violoncel     AE Tècnica Tècnic Superior A A1  
008 Administrativa AG Administrativa Administrativa C C1  
 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL: 
 
N/RLT Denominació  EA  SE Classe/Categoria G SG 
066 Peó Neteja AE PEÓ  PEÓ E/AP        
 
Identificacions: 
 
N/RLT: Número Ordinal de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  
E:   Escala (Plantilla de Personal Funcionari) 
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AG: Administració General 
AE: Administració Especial 

EA:   Escala d’Adscripció (Plantilla de Personal Laboral) 
AG: Administració General 
AE: Administració Especial 

SE:  Subescala 
G:  Grup 
SG:  Subgrup 
 
Sisè. L’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2015, serà objecte de publicació 
reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies. De no 
presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu sense 
necessitar d’ulteriors acords de la Corporació.” 
 
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 del PP, reitera el que es va parlar a la Comissió 
Informativa on van comentar que els pressupostos els arribaven massa tard i no tenien 
temps d’optimitzar algunes de les partides ni de veure els números, cosa que no vol dir que 
no siguin rigorosos.Fa referència a una partida de Telefònica que suma entre totes les 
partides dels departaments al voltant dels 103.000€. Considera que tal com està el mercat 
de la telefonia aquesta quantitat és exagerada i que la manca de temps material no permet 
que es puguin asseure amb l’interventor per poder trobar o mirar en altres companyies i 
optimitzar més els números. També comenta que amb el personal que hi ha avui a 
l’Ajuntament el manteniment de la pàgina web, que puja 16.000€, és exagerat tenint 
personal capacitat per portar-la pàgina. Exposa que hi ha una partida que no l’ha entès bé 
referent al lloguer de pàrquings i que puja la quantitat de 17.350€, no sap ben bé a què és 
deu. També hi ha un altre apartat referent a la gestió dels serveis d’aigua que suma 22.000€ 
i un altre, a la caldera del Siloé que puja 31.500€. No vol dir que s’oposi al canvi de la 
caldera però sí que creu que el pressupost hauria d’anar més a la baixa. No està gens 
d’acord amb el capítol de formació i perfeccionament del personal, creu que la quantitat de 
4.600€ és insuficient. Pel que fa a l’apartat altres indemnitzacions als òrgans de Govern que 
puja la quantitat de 30.000€ voldria més especificacions, perquè ho té temps de saber a què 
es refereix cadascuna. En l’apartat de despeses jurídiques i contencioses hi ha destinats 
25.000€, i creu que l’any 2014 ha estat un any on hi ha hagut molta despesa en aquest 
apartat tant pel que fa al passeig La Salle com a Ros Roca, però que per a l’any vinent no 
estén per què hi ha aquesta previsió.Una altra cosa a dir és en l’apartat parc i jardins, 
concretament en serveis realitzats per altres serveis externs hi ha un parèntesi que hi posa 
esporga i puja la quantitat de 360.000€. El Sr. Simeón ha fet un càlcul de vuit persones 
diàries durant quatre mesos a un preu raonable per persona incloent-hi màquines i li surten 
un números de 160.000-180.000€ com a màxim. Afirma que troba la partida exagerada 
perquè el capítol total de parc i jardins està pressupostat en 625.000€ i amb l’esporga 
360.000€. Sense tenir més explicacions no ho pot entendre. Comenta de nou que amb el poc 
temps que han tingut per veure els pressupostos, només una setmana, no hi ha hagut temps 
material per poder mirar altres ofertes com seria en el cas de la telefonia, ja que no s’ha 
pogut disposar d’altres ofertes diferents. Tot i així afirma que el seu vot serà favorable però 
repeteix que els pressupostos es poden optimitzar i rebaixar alguna d’aquestes quantitats.  
Li sembla que ara és molt precipitat donar resposta a tot el que formula però espera poder-la 
obtenir en el proper Ple o Comissió Informativa. 
 
El regidor Francesc Pla del grup ERC creu que, tal com apuntava el Sr. Simeón, els números 
estan fet amb el rigor necessari i pertinent però –afirma- que  hi ha una cosa òbvia en el 
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sentit que es parteix d’uns pressupostos que vénen fixats en una part important per un pla 
d’ajust i que tal com s’ha explicat anteriorment ara es disposa de 400.000€ per inversió. És 
aquí on vol fer certa incidència, en aquesta part del pressupost que és més variable, i deixa 
més marge per veure cap a on van dirigits uns pressupostos i altres. Hi ha diverses coses 
que caldria canviar o que no estan prou desglossades com ara la vegetació en parcs infantils, 
l’apartat per a discapacitats, sobretot pel que fa a barreres arquitectòniques on no existeix 
una partida pensada, o bé a l’arranjament de carrers que puja la quantitat de 66.700€. Per 
al grup d’ERC aquestes partides no s’encaren cap on haurien d’anar, sobretot quan aquests 
diners d’inversió haurien de centrar-se més en aquelles vessants ciutadanes que són més 
transitades, sobretot pel que fa a barreres arquitectòniques.  
El Sr. Pla fa referència als 150.000€ destinats a la pista d’atletisme, no només és una pista, 
és delimitar-la, fer una sèrie d’infraestructures generades per aquesta. És a dir, no només és 
la pista sinó també el que genera i comporta. Veu que no queda més remei que arranjar-la 
però creu que els diners es podrien derivar cap a altres vessants i esperar que el capítol 
d’inversions estigui més elevat. Diu que aquests pressupostos no li acaben de satisfer, més 
que res pel que fa al vessant social, al que preocupa més a la ciutadania, al dia a dia. Fa 
incidència, també, amb el que comentava el Sr. Simeón pel que fa al temps d’elaborar els 
pressupostos però no en el sentit de disposar de temps per analitzar-los sinó en el fet que 
quan s’elaboren hi ha d’haver unes comissions determinades, amb representants de tots els 
grups que hi tinguin incidència. Ara tot això ha canviat, aquesta participació ja no hi és i això 
s’hauria de compensar. Per tot això no hi votarà en contra perquè creu que no es de rebut, 
mes que res pel que fa referència al Pla d’Ajust, però en aquesta ocasió, el seu grup, s’hi 
abstindrà. 
 
El regidor Pere Gatnau, del grup del PSC diu que ja va comentar a la Comissió Informativa 
que aquests pressupostos es van dur al Ple amb una premura important. Aquest 
pressupostos es van presentar, per part de l’Alcaldia, 48 hores abans del Ple i diu que si es 
vol mantenir aquest “fair play” que hi ha hagut fins ara es podria fer un esforç addicional. Es 
va donar la idea de poder-los posposar per a causa de les dates i horaris i no va poder ser. El 
mateix divendres van anar a Secretaria per poder avançar feina i els expedients no estaven 
disponibles. El Sr. Gatnau va dir que seria fora fins dimarts i amb una mica de sorna li van 
dir que podia emportar-se’ls i llegir-los mentre fos de viatge i així ho va haver de fer perquè 
no disposava de més temps. Dimecres al matí va anar a l’Ajuntament per poder contrastar 
informació amb el secretari i amb l’interventor i ni un ni l’altre no hi eren, amb la qual cosa 
només va quedar el mateix dia del Ple per poder contrastar informació i aclarir dubtes.  
Afegeix que un tema que també els preocupa és que el secretari estigui causant baixes i que 
això pot portar a una situació de risc en el dia a dia ja que és un departament que porta 
molta feina de responsabilitat i veuen que al Ple hi assisteix la Sra. Núria Manyosa. No sap –
diu- si caldria plantejar-se algun suport de fora. 
Tornant al tema dels pressupostos, fa referència a l’increment del capítol II. Al seu moment 
ja s’hi van incorporar el serveis tècnics del Consell Comarcal i ara s’hi afegirà la jardineria 
amb un cost de 360.000€. El Sr. Gatnau assegura que no el seu grup no creu amb aquest 
plantejament i així ho van demostrar mentre estaven a l’equip de govern reforçant la 
brigada, tant pel que fa a l’ampliació de personal com de maquinària. Entén que 
l’Ajuntament ha de prestar uns serveis i no té cap sentit que s’hagi de fer des de fora, però 
diu que això són criteris i maneres d’entendre la política. Pensa que l’Ajuntament ha de tenir 
el control i la gestió al moment i li crida molt l’atenció aquesta nova despesa de 360.000€. 
 
Un altre apartat que no es reflecteix és la sentència del Jutjat de Lleida referent a la part 
proporcional de la paga extra dels funcionaris de juny de 2012. El Sr. Gatnau diu que avui, al 
Ple de la Diputació de Lleida, s’ha incorporat una partida per fer front a aquesta paga mentre 
que aquí no s’ha comentat en cap comissió. Pel que fa a la partida d’ingressos hi ha hagut 
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una reducció que cal celebrar, però no perquè condicioni a l’equip de govern sinó pel que 
suposa per als propietaris la reducció del valor cadastral en parcel·les urbanitzables. Al seu 
moment ja  van demanar aquesta revisió perquè entenien que el rendiment de les parcel·les 
no permetia poder pagar ni la contribució i calia adequar-ho a la situació actual dels 
propietaris. Al seu moment es podia treure un profit amb la seva venda però avui no es dóna 
el mateix cas. 
En referència a les inversions, a La Banqueta, hi haurà una dotació de 18.000€ pel menjador 
social. Agraeix que s’hagi fet perquè ja tocava fer-la. Pel que fa al Banc d’aliments cal que 
tots es felicitin, encara que vingui finançat externament, en aquest cas per la Diputació de 
Lleida, cal entendre que és un avantatge no haver-lo de finançar el mateix Ajuntament. 
Quan a l’estació d’autobusos, celebren que es vagi desencallant el tema d’ADIF, que es tiri 
endavant aquest projecte i recordar que el projecte executiu ja estava enllestit. De la 
mateixa manera que valoren positivament les coses bones, fan el mateix amb aquelles que 
no veuen prou bé, i concretament fa esment a la pista d’atletisme. No estén a si va dirigida a 
un club concret, als col·legis, als instituts de la Serra o és oberta al municipi. Pensa que avui, 
amb el cost que suposa fer equipaments, no és el millor moment per incrementar despesa, 
tot al contrari. Durant tres anys i mig el consistori ha anat retallant despesa i qualsevol 
instal·lació sempre comporta despesa addicional. També diu que 50.000€ deuen ser només 
per una primera partida perquè amb aquesta quantitat no es fa una pista, ni de bon tros. Per 
tant, entén que, avui per avui, hi ha inversions més necessàries en un municipi i que caldria 
un estudi tal com marca la Llei orgànica que tota inversió ha d’anar acompanyada d’un 
estudi de sostenibilitat financera o d’un pla de finançament i amb els costos d’utilització i de 
manteniment, cosa que no s’ha facilitat. 
Per concloure, remarca que li hagués agradat donar-hi suport però les situacions esmentades 
els fa replantejar el vot i per tant hi votaran en contra. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona, resumeix una mica el pressupost. Explica que és un pressupost 
d’11,7 milions d’euros i té uns volums pressupostaris definits des de fa uns quants exercicis. 
Ara cal veure si aquells volums pressupostaris s’han acomplert o no i llavors la part 
discrecional d’aquests volums, si s’ha fet bé, és la que genera inversió. Aquesta seria la 
interpretació més política. També, diu que cal entendre que els pressupostos del 2015 són 
els últims pressupostos d’aquesta corporació fins a les municipals i per tant, entén, que es 
requereixi una certa exigència en aquest any superior a la que s’havia fet en d’altres 
exercicis. Pel que fa al temps per estudiar els pressupostos, tal com va dir en la Comissió 
Informativa el pressupost està prefixat en volums pressupostaris des de fa tres anys i 
després de l’aprovació dels marcs pressupostaris es van fent de manera seguida. Pel que fa a 
les inversions diu que segur que hi deu haver inversions necessàries però caldria que 
definissin quines són. Ara bé, l’alcalde creu que el que no té sentit és ajornar-los. L’aprovació 
dels pressupostos és un Ple molt important, i si a nivell personal hi ha una setmana molt 
atrafegada no és seriós ni rigorós ajornar-los quan és un Ple ordinari que ja ve determinat 
des de principi de legislatura. Hagués estat diferent  si s’hagués convocat un Ple 
extraordinari per aprovar els pressupostos perquè llavors s’hagués trencat la dinàmica a 
l’hora de poder-lo preparar, però per tothom és sabut que el pressupost s’ha d’aprovar 
l’últim dijous del mes de novembre per poder ser hàbil el duia 1 de gener. Creu que tal com 
està el pressupost hi havia temps suficient per poder-lo estudiar i que no ajuda gens, com a 
servidors públics, votar en contra justificant no tenir temps suficient per mirar-lo. Però en 
qualsevol cas –afirma- és un pressupost d’11 MEUR dels quals 4,1 són al capítol I, de 
personal, i seguint allò que marca el Pla de Sanejament i el Pla d’Ajust de reduir la despesa 
de personal en 1,5 MEUR s’ha acomplert. S’ha fet per mitjà de jubilacions i eliminant 
personal col·laborador causant el mínim de mal possible i no incrementant salaris tal com ho 
marca l’Estat. 
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El que significa una ajuda per al pressupost és una mala notícia per al treballador, però cal 
fer el que diu la normativa tant la Llei RSAL [Llei 27/2013, de 27 de desembre 
deracionalització i sostenibilitat de l’Administració Local] com els Decrets que van sortint que 
no donen lloc a modificar els volums salarials de l’Ajuntament. Per tant tot plegat fa que el 
capítol 1 tingui aquesta dotació que representa el 34% i permeti poder començar a complir 
amb la norma, que marca el 33%. Clar que estaria bé que no calgués dependre aquest 
percentatge i poder fer una administració sostenible. 
En el capítol II de despesa corrent hi ha un efecte directe en el sentit que, si es va complint 
el Pla de Sanejament i no es pot renovar i contractar personal però s’ha de continuar 
prestant serveis, s’ha de buscar una fórmula per prestar-lo tot i que hi hagi menys personal. 
Pel que fa als 360.000€ de jardineria, el que es fa és habilitar aquesta partida per si cal fer 
alguna licitació i això fa que s’hi hagi de posar un valor. No s’hauria de barrejar, però hi ha 
una causa/efecte directa. Si es va dotant i complint el Pla de Sanejament no es pot 
contractar personal, però cal prestar els serveis. Això comporta que alguns serveis no es 
puguin prestar per falta de personal i, sense voluntat de privatització, s’ha de trobar una 
fórmula en algun servei que permeti fer una consignació de diners. L’alcalde diu que quan 
s’habilita una patida cal posar-hi un valor per si després es vol fer una licitació. Els 360.000€ 
no només són de poda, en resposta al Sr. Simeón, sinó que és per a tota la jardineria: 
jardins, zones verdes, poda. Els 250.000€ de despeses de pagament de la sentència i els 
360.000€ de la jardineria és l’increment en el capítol II de despesa corrent. El que es 
pressuposta és que per a l’any vinent hi hagi una habilitació pressupostària per fer, si és vol, 
un concurs, una operació de serveis total o parcial i no calgui modificar el pressupost. Tot 
això porta que si es va a l’últim capítol de despesa, amortitzacions, l’any passat s’amortitzen 
1,9 MEUR d’euros, aquest any se n’amortitza 1,4 MEUR per tant se n’alliberen 500.000 i part 
d’aquests podem dedicar a inversió. Inversió que es desglossa de manera molt detallada i 
això de vegades pot ser bo i dolent. Cal que hi hagi partides genèriques perquè el detall en el 
desglossament no provoqui una modificació del pressupost. L’alcalde diu que en l’exercici 
passat no hi havia partida d’arranjament de carrers, però això no és només arranjar, hi ha 
un apart de conservació que no és del capítol IV, sinó inversió. Si es fa la suma 
d’arranjament capítol VI més conservació, els imports ballen per tant a urbanisme hi ha 
molts temes que són genèrics. 
Pel que fa al tema d’inversions, aquest any es pressuposten uns 130.000€ menys d’ingrés de 
l’IBI. Es farà efectiu el 2015 perquè Mollerussa és primera de la llista i fa temps que es van 
fent reunions i visites a Madrid perquè el 2015 es pugui donar resposta als veïns. La notícia 
és bona però condiciona l’Ajuntament i caldria trobar-hi una solució i aquesta és en base a la 
millora en la participació d’ingressos de l’Estat que permet pressupostar entre el 6 i 7% 
menys. Això sumat al que s’ha dit de la política financera de l’Ajuntament situa el pressupost 
en aquest 2015 amb un endeutament del 103, i es preveu acabar-lo amb un 93%. Tot això 
indica una millor salut econòmica que l’exercici anterior i amb el rigor que es van acomplint 
els pressupostos. El que hi hagin 400.000€ per inversió és excepcional, l’any 2013 n’hi va 
haver 482.000€, això no es nou, però sí quan és el resultat d’una menor càrrega financera.  
L’alcalde fa els aclariments que se li han demanat i explica que els 103.000€ de Telefònica 
semblen molt però cal veure quant es pagava anteriorment. Hi ha hagut un esforç de 
negociació important amb aquestes subministradores i és al que porta. Quan al tema de la 
jardineria diu que es comenta que és un tema polític i filosòfic de gestió dels serveis públics 
però indica que la neteja la té una empresa privada, la llum no la gestiona directament 
l’Ajuntament, i tampoc la brossa i l’aiguai que per un municipi de 15.200 habitants que té un 
topall en el capítol I per poder contractar, encara que vulgui, és inviable prestar el servei. 
Per tant la millor manera o l’única possible seria aquesta sense haver d’externalitzar 
personal, que es dedicaria a la brigada general i així disposar de més braços per allò que faci 
falta. Pel que fa al manteniment de la pàgina web 16.000 € poden ser poc o molt. Si només 
es pensa en la pàgina web pot ser molt però si es mira tot el que genera l’Ajuntament potser 
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no és tant, tenint en compte que amb el personal que hi ha dedicat a informàtica a 
l’Ajuntament no s’arriba amb tot el que es fa i cal pensar en les webs de la biblioteca, 
Amistat, vestits de paper i totes les activitats que generen Si es lloga una persona, el capítol 
I s’incrementa al voltant dels 30.000€. L’alcalde diu que sempre es pot mirar de negociar 
algun pressupost més però que no ha de ser mai el regidor qui vagi a buscar pressupostos, 
en tot cas ha d’exigir a l’Ajuntament que li porti tres pressupostos per veure si es va a 
l’oferta, al millor preu. Quan a la caldera del Siloé, pot haver-hi un pressupost de 31.000€ 
però això no vol dir que l’Ajuntament es gasti aquest diners. Quan es faci la contractació 
potser quedarà per 25.000€. Amb això vol dir que la partida no és finalista que només és 
una suposició del que pot costar però més d’això no serà. 
Quan als lloguers de pàrquing són aquells que l’Ajuntament allibera de l’IBI, que pot semblar 
despesa però que els diners tornen via contracte. 
Pel que fa als temes dels costos dels servei d’aigües, no pot dir en aquest moment el número 
exacte perquè no el sap i en referència a la formació de personal, 4.500€, de trobar-ho poc a 
ser poc hi ha una diferència. Aquí no hi és inclosa la l’acadèmica de policies i per la resta són 
partides que es mouen en funció de la demanda que hi ha. 
En referència a les indemnitzacions, són les assistències els regidors. Hi ha una partida al 
començar l’any perquè se sap que es faran sis plens ordinaris però potser hi haurà altres 
modificacions i es faran més o menys assistències. Altres indemnitzacions són les 
assistències dels òrgans de govern. Quan a l’assistència jurídica, l’alcalde comenta que tan 
de bo s’hagués acabat amb Residencial La Salle i Ros Roca, però el dia a dia és immens, tant 
per reclamacions patrimonials com judicis pendents i cal habilitar una partida perquè 
l’activitat jurídica és importantíssima. Actualment hi ha un bon nombre de contenciosos en 
marxa sense tancar, i sovint es fan recursos. Són temes que no els porta directament 
l’Ajuntament sinó que un gabinet el representa. 
Pel que fa al desglossament, ja ho ha explicat. Per exemple es podria posar “equips de 
protecció cardíaca” però si són “desfibril·ladors” està bé que es pugui acotar el concepte. Ara 
bé, el que és genèric cal posar-ho d’aquesta manera, perquè dóna més marge de mobilitat. 
En quest sentit s’ha volgut posar més desglossat perquè quedi més clar cap on van dirigits 
els diners. 
En referència a la pista d’atletisme, inicialment són 50.000€. Hi ha una necessitat de foment 
de l’esport a Mollerussa. Tot equipament municipal és evidentment del municipi, de tothom 
que en vulgui fer ús i es gestionarà des de la Regidoria d’Esports. Sempre hi ha equipaments 
o actuacions generades de clubs en concret, i és aquí on hi ha més pressió per donar 
resposta. Aquesta és una bella reivindicació de fa 28 anys i ara hi ha un entorn a La Serra 
fruit de l’alliberament de terrenys que ho permet i que en podran fer ús els instituts i 
tothom. Concretament el parc de La Serra és un espai on es realitzen activitats esportives i  
també hi feia falta. Posar-hi aquest equipament no motoritzat és bo i dedicar-hi un 12% que 
són 50.000€ tampoc no passa absolutament res, quan la majoria del calendari esportiu de 
Mollerussa, de l’Ajuntament de Mollerussa, es fonamenta en base a l’esport de l’atletisme. 
Prova d’això són la Mitja Marató, la de l’Indiot, la caminada, el Cros Culleré, la fira del 
Corredor, la Flama del Canigó i són referència de foment d’aquest esport. Des d’aquí es va 
decidir en el seu moment que la pista d’atletisme podia ser un bon projecte en cartera 
perquè amb l’excusa de la pista d’atletisme es un bon element per poder portar llum a la 
Serra, canviar la potència... L’alcalde explica que a La Serra s’hi ha fet la potabilitzadora, 
arranjat el pantà de l’altre cantó de marge, s’ha fat canalitzacions. L’Ajuntament de 
Mollerussa, abans de fer una pista d’atletisme, garanteix l’aigua en aquell espai a tot els 
centres i equipaments d’allà. Per tant l’alcalde diu que no és improvisat ni és un capritx sinó 
que un cop resolts temes més importants ara es pugui permetre aquest punt de lleure, de 
foment de l’esport que identifica la ciutat Recorda que la pista d’atletisme no es va fer 28 
anys enrere perquè ara en fa 26, Mollerussa va pujar a segona A i tota la inversió esportiva 
va anar dedicada al camp de futbol. L’alcalde creu que la pista d’atletisme és una inversió 
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necessària que es pot desplegar en el temps, no hipoteca l’Ajuntament i hi ha la certesa de 
subvencions directes. 
Pel que fa al tema de la paga extra dels funcionaris, hi ha una partida nova de fa dos anys i 
que tal com marca la norma és per al fons de contingència i dins d’aquest fons s’hi inclou la 
paga extra. A l’Ajuntament no li caldrà suplementar el pressupost perquè ja existeix aquest 
fons. És el Govern espanyol que fixarà pagar-la o no, però sembla que de cara al 2015 es 
donarà l’ordre de pagar i es traurà d’aquest fons de contingència.  
Entén que com a últim pressupost abans de les eleccions s’ha de marcar una mica el perfil, 
però assegura no entendre el vot en contra perquè és el mateix pressupost que es va quedar 
fer quan fa tres anys tots hi estaven d’acord. Des d’un punt de vista subjectiu es pot 
entendre l’abstenció del Sr. Pla, però l’alcalde remarca que si l’Ajuntament de Mollerussa 
presenta aquest pressupost amb els paràmetres per acomplir els objectius, no és gràcies a 
ell o a CiU, és gràcies a tots i a la relació que durant aquests anys s’ha mantingut de manera 
fluïda per encarar-ho positivament  i creu que és un premi avenir-se entre tots perquè es 
puguin presentar aquests números avui perquè Mollerussa torni a estar en disposició 
d’afrontar el futur fent un pas de qualitat que fins ara no podia fer. 
En referència a La Banqueta, com ja s’ha dit, és una obra que ja estava feta. Ara el que s’ha 
fet és legalitzar-la i disposar del RESES. Per això va caldre fer modificacions sobre l’obra ja 
feta. El que es fa no és un menjador social, sinó complementar l’obra amb una cuina que en 
el seu moment ja estava prevista per donar servei al Centre Obert La Banqueta i l’EGI. Per 
poder acollir-se al programa G de la Generalitat que promociona l’alimentació saludable 
durant l’estiu i garanteix dos àpats als nens, només podia fer-se en centres homologats. Una 
opció era les escoles però resultava difícil obrir el muntatge per utilitzar les cuines que 
moltes vegades no són cuines sinó espais per deixar el menjar provinent d’empreses de 
càtering, a més cal afegir-hi el banc d’aliments. Per tant calia disposar d’un espai on hi 
hagués una pica, un escalfador, un rentavaixelles i una nevera. Tot puja 18.000€ perquè ha 
de ser d’acer inoxidable per complir la normativa. Per tant pel que fa a la prelació de 
necessitats, aquesta és important. 
 
L’alcalde s’adreça al Sr. Simeón per dir-li que s’ha descuidat de respondre a la pregunta 
plantejada sobre els costos del servei de l’aigua. En aquest moment no els té i diu que ja li 
contestarà més endavant.  
 
El Sr. Joan Simeón del grup del PP manifesta que continua pensant que la factura de 
telefonia és cara, que la pàgina web es podria incloure en les tasques del personal i no entén 
les despeses jurídiques del tot. Però una cosa que hi ha sobre el paper, en parcs i jardins, 
són 629.000€ de total, serveis realitzats per altres 360.000€. Diu que vist així, pot ser que 
no hi estigui inclòs tot i vestuari, combustibles, carburants, mobiliari i manteniment siguin a 
part, sense comptar retribucions de personal. 
 
L’alcalde li explica que una cosa és l’orgànica de parc i jardins que són 629.000€ i l’altra la 
de vies i obres que puja 455.000€. Quan es va posar la quantitat de 360.000€ era la suma 
de poda, personal, maquinària... Es va fer un percentatge de les persones que hi treballaven, 
tant de jardineria com de vies i obres i si es feia el càlcul de tot, pujava uns 400.000€. Per 
tant el que es procura, ja que s’ha de treure a concurs, és fer-ho el més competitiu possible, 
tenint en compte que hi ha l’IVA inclòs. També explica que els números poden variar i si és 
el cas, es pot fer una modificació, perquè tal com diu el Sr. Simeón no hi ha la garantia que 
s’hagi de gastar tot, ni per sota ni per sobre. 
 
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, fa un aclariment en referència al temps de preparació del 
Ple i diu que no es refereix al fet que només disposin d’una setmana per poder-lo estudiar ja 
que com s’ha dit el Ple és ordinari i tothom sap quan se celebra, sinó al fet que en les 
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comissions informatives i en les Juntes de portaveus s’aprofundia més sobre els temes 
perquè hi havia més participació de tots d’una forma més àmplia cosa que ara no és així. 
Per altra banda, pel que fa a la qüestió de mobiliari urbà infantil no parlava del detall de la 
dotació sinó que les quantitats destinades a les partides són baixes. Simplement és una 
qüestió d’interès en implementar les partides. 
En referència a la pista d’atletisme, afirma que la inversió pot ser més o menys necessària i 
seria un inici per després fer una pista tal com mana, però no ho veu que ara sigui tan 
important quan a Mollerussa, si no ho recorda malament, hi ha gairebé 70 o 80 barreres 
arquitectòniques. Aquest, considera que és un problema important i que, a impressió seva, 
hi haurà d’haver destinada una partida més especificada.  
Altres coses que comenta són el 400.000€ derivats a l’estudi i la incentivació de l’economia 
productiva on caldria donar peu a més oportunitats ara que sembla que hi ha una breu 
recuperació; i també la qüestió d’educació en referència a més inversió al col·legi Ignasi 
Peraire, encara que sap que se n’ha fet, però que la inversió pot ser en més sentits.  
Està d’acord amb l’alcalde en referència que el pressupost és una mica mèrit de tots, de 
l’oposició i evidentment de la tasca que s’ha fet des d’ERC per s’arribi aquí i creu que això 
també cal tenir-ho en compte i per tant el seu vot va una mica encarat cap aquí i es deriva 
cap a aquesta abstenció. 
 
L’alcalde Marc Solsona es compromet que en el futur es puguin fer els pressupostos amb 
més temps i adoptar fórmules que en altres municipis n’anomenen pressupostos 
participatius, però per això cal fer alguna cosa perquè s’hi pugui participar i avui per avui 
encara està molt acotat. Caldrà esperar que es pugui agafar una mica més d’aire per fer 
accions que fomentin la participació. 
Pel que fa a la inversió per economia productiva caldria que el Sr. Pla li ho pogués explicar 
millor i amb algun exemple pràctic perquè es pugui visualitzar. 
I quan al tema de centre d’ensenyament “Ignasi Peraire”, hi ha una partida amb el nom 
d’arranjament de col·legis, que és una partida general. L’alcalde comenta que es fa molta 
activitat que no és estrictament de manteniment d’escoles com per exemple fer els lavabos 
nous del col·legi, i afirma que moltes vegades fan accions que tocaria fer a la Generalitat 
però que s’han fet perquè s’ha detectat la necessitat i perquè hi hagi els mínims desequilibris 
entre escoles públiques. La prova d’això és que durant els anys que no hi havia partida, 
s’havia aconseguit aprofitar serrells per donar resposta a aquestes necessitats i agafar 
compromisos extra pressupostaris que al final s’han pogut incloure en el pressupost.  
L’alcalde explica que el pressupost és viu i si. per exemple. cauen els cargols de les bigues 
de la Piscina Coberta es poden reposar. Tot i que està molt conduït, es dóna resposta a 
aquelles urgències o situacions que vagin sorgint.  
S’adreça al Sr. Gatnau en referència a la qüestió del pla de manteniment que sempre 
remarca i comenta que si no hi hagués hagut aquest manteniment, avui no es podrien fer 
aquests pressupostos i a més amb partides obertes per poder-hi donar resposta. 
L’any passat hi havia quatre partides d’inversió i aquest any n’hi ha unes quantes més.  Per 
tant la pista d’atletisme també és un complement d’activitat saludable que reportarà molta 
activitat, perquè quan es comencin a fer els campionats d’hípica i estigui homologada la pista 
de cros hípic, conjuntament amb el circuit de cotxes, els crosos... hi haurà un complex 
d’esports i de lleure amb un component mediambiental que encaixarà amb els paràmetres 
d’aquell famós Pla Director que hi havia hagut per potenciar la Serra com a element 
dinamitzador de la ciutat. En definitiva és una filosofia que ve recollida de tot el que s’ha 
anat treballant al llarg del temps. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep A. Lavin, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Jaume 
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Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Joan Simeóni Teresa Niubó, quatre (4) vots 
en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà i 
Josep Antoni Ajates i una (1) abstenció, del RegidorSr.Francesc Pla. 
 
21.- RATIFICACIÓ PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI DEL MUSEU DE 
L’AIGUA DELS CANALS D’URGELL AL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL. 
 
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 21 de novembre de 
2014, amb el contingut següent: 
 
“Se sotmet al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació l’acord adoptat per la Junta 
General del Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell, en sessió de 20 d’octubre de 
dos mil catorze va adoptar per unanimitatel següent acord que es transcriu literalment: 
 
“PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ DEL CONCORCI DEL MUSEU DE L’AIGUA DELS CANALS 
D’URGELL AL CONSELL COMARCAL DEL PLA  D’URGELL. 

 

Atès que la disposició final 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat  de l’Administració local (LRSAL),  estableix una nova disposició addicional, la 

20a, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, amb la següent  redacció: 

 

Els estatuts de cada consorci determinaran l’Administració pública a  què han de quedar 

adscrits, així com el seu règim orgànic, funcional i financer, d’acord amb el que s’estableix en 

els apartats següents: 

 

.-  que disposi de majoria de vots en els seus òrgans de govern 

.-  que tingui facultats per  nomenar o destituir  la majoria dels membres dels òrgans 

executius 

.-  que tingui facultats per  nomenar o destituir  la majoria dels membres del personal 

directiu 

.- que disposi d’un major control sobre l’activitat del consorci degut a una normativa especial 

.- que tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de govern 

.- que en  financi més del 50%, o en el seu defecte en més mesura l’activitat desenvolupada 

pel consorci, tenint en compte, l’aportació al fons patrimonial com el finançament  dels 

respectius anys 

.- que tingui el percentatge més alt de participació en el fons patrimonial 

.- que tingui més habitants o extensió territorial depenent de si els seus fins establerts en els 

seus estatuts estan orientats a la prestació dels serveis, a les persones o al 

desenvolupament d’actuacions sobre el territori 

 

Vist el contingut dels articles 5è i 6è dels vigents estatuts reguladors,  que regulen el règim 

orgànic  i funcional del consorci,   en  que les 4 entitats consorciades tenen la mateixa 

proporcionalitat de representació, 
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Atès que, de les 4 entitats consorciades, 3 realitzen la mateixa aportació anual des de l’inici 

de la constitució del consorci. 

 

Considerant per tant  que  l’apartat d del punt 2 de l’esmentada disposició és l’únic punt de 

referència que permet predeterminar una vinculació específica a favor d’una de les entitats 

consorciades, quan manifesta  “ disposi d’un major control sobre l’activitat del consorci ” i 

que aquestes funcions fins ara han estat exercides pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

 

Atès que el punt 4 preveu que els consorcis estaran subjectes al règim pressupostari, 

comptabilitat i de control de l’Administració pública a  què constin  adscrits, sens perjudici  

del  que consta previst  a la Llei orgànica 27/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. I conclou que el consorcis  han de formar part dels pressupostos  i 

del compte general de l’Administració pública d’adscripció. 

 

Vist el que disposa l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat pel Decret 

179/1995, en relació a que  la modificació dels estatuts ha de ser ratificada per les entitats 

consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació 

 

Per tot això, es proposa a la Junta General que aprovi: 

 

PRIMER.-   Modificar els vigents estatuts reguladors incorporant un nou apartat b a 

l’article 21 que regula el règim econòmic i financer que diu  “   Adscriure el Consorci 

del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell , al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

Aquesta adscripció es considerarà  amb totes aquelles prerrogatives que consten 

establertes en la normativa vigent i en particular a la disposició addicional 20a  de la 

Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell  Comarcal del Pla d’Urgell per tal de que 

realitzi tots aquells tràmits de gestió que sigui de menester a fi i efecte de donar-li  

compliment , i a les  altres  entitats consorciades per tal de donar compliment al que 

preveu l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat 

pel Decret 179/1995, de 13 de juny.” 

 
Considerant els antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar l’acord de la Junta General del Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals 
d’Urgell, en sessió de 20 d’octubre  de 2014. Modificant els estatus i la adscripció el Consorci 
del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell , al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

Segon. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
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22.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 02/2014 PATRONAT DE FIRES 
 
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 21 de novembre 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; atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 

 
Primer.  Aprovar la modificació de crèdits núm. 2/2014, per una quantia total de 35.286,53 
amb el següent resum: 

 
DESPESES 

 
PARTIDA         CONCEPTE                                               IMPORT  
920.1500000  Complement productivitat 6.000,00 
920.1600000  Seguretat social 2.000,00 
920.2230000  Transports 2.200,00 
920.2260100  Atencions protocol·làries i representatives 5.900,00 
920.2260200 Publicitat i propaganda 3.636,51 
920.2279900  Altres treballs realitzats per empreses i professionals 15.550,02 
 TOTAL. . . . . . .     35.286,53 

 
TOTAL DESPESES MODIFICACIÓ DE CRÈDIT   . . .   35.286,53 

 
FINANÇAMENT 
 
NOUS INGRESSOS   15.550,02 

 
PARTIDA         CONCEPTE                                               IMPORT  
34926           Jornades Fira Sant Josep 1.913,66 
39900           Land Party        13.636,36 
 TOTAL. . . . . . .     15.550,02 

 
MAJORS INGRESSOS   19.736,51 

 
PARTIDA         CONCEPTE                                               IMPORT  
34400           Entrades pavelló 6.895,26 
34903           M2 Pavelló firal Sant Josep 4.812,09 
34908           M2 Pavelló firal Autotrac 2.895,65 
34910           Drets d’inscripció Expoclàssic    684,31 
34914           M2 Pavellons firals Expoclàssic    477,98 
34915           Participació trobada motos clàssiques    522,73 



                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

34923           Publicitat, premsa i ràdio 2.048,50 
34925           Borsa interpirenaica de cereals 1.399,99 
 TOTAL. . . . . . .     19.736,51 

 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT ......       35.286,53 

 
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 laPresidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per onze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep 
Simó, Josep A. Lavin, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Jaume Segura, Rosalia 
Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep 
Antoni Ajates iFrancesc Pla, dos (2) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Joan Simeón i 
Teresa Niubó. 
 
23.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2014 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 
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 21 de novembre 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; atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de crèdits núm. 14/2014, per una quantia total de 
30.641,00 € el següent resum: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS:   30.641,00 
 
PARTIDA   CONCEPTE                      ___     IMPORT  
02.920.2120000 Conservació edificis 1.000,00 
02.920.2150000 Mobiliari i ensers 1.000,00 
02.920.2220100 Comunicacions postals 4.000,00 
02.920.2260200 Publicitat i propaganda 3.000,00 
02.920.2270602 Pla estratègic – Pla de barris 2.000,00 
06.171.2100001 Material i manteniment jardineria 600,00 
06.171.2140000 Reparac.imantenim.vehicles transport 1.500,00 
06.171.2210400 Vestuari 300,00 
08.179.2270006 Desinfecció i desratització 5.000,00 
09.161.2210101 Aigua – cànon aigua potable casa canal 1.200,00 
10.459.2000000 Lloguer pàrquings 500,00 
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13.920.2200000 Ordinari no inventariable – despeses d’oficines 2.000,00 
14.431.2269906 Promoció econòmica de la ciutat 6.141,00 
14.431.2269907 Promoció comerç interior 800,00 
14.431.2270600 Estudis i treballs 1.600,00 
      Total suplements de crèdit . . . 30.641,00 

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES ...............30.641,00 
 
FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS    30.641,00 
 
PARTIDA   CONCEPTE                      ___     IMPORT  
02.920.2060000 Lloguer d’equips informàtics 7.000,00 
03.130.2060000 Lloguer d’equips informàtics 840,00 
04.230.2060000 Lloguer d’equips informàtics 1.080,00 
04.231.4800001 Ajuts transeünts – urgències familiars 5.000,00 
05.321.6320005 Arranjament col.legi Ignasi Peraire 4.313,00 
05.323.4800008 Subvencions entitats sense fi lucre 5.700,00 
09.161.4630000 Aportació a Mancomunitat Aigües 1.454,00 
10.150.6250002 Mobiliari Urbà 154,00 
10.152.4800012 Subvencions plaques solars-PdB 1.500,00 
12.341.4800003 Promoció futbol base 3.600,00 
      Total baixes de crèdit . . .          30.641,00 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT ...............          30.641,00 
 
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 la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
24.- MOCIONS 
 
No s’ha presentat cap Moció. 
 
25.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 
55,2,a), del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets 
de l’alcaldia dictats entre els dies 19 de setembre i 18 de novembre de 2014, i que es 
corresponent als números 382/2014 a 503/2014, següents: 
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Decret Núm. 382/2014, 19 de setembre.  
Assumpte:Substitució Contracte de Relleu Sr. Roger Ezquer Cardona. Expedient Jubilació Parcial Sra. 
Francisca Valls Puig. 
 
Decret Núm. 383/2014, 19 de setembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 384/2014, 23 de setembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 385/2014, 23 de setembre.  
Assumpte: EMC-015/2014 
 
Decret Núm. 386/2014, 24 de setembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència no retribuïda per assumptes propis. 
 
Decret Núm. 387/2014, 24 de setembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació, estat de conservació de la construcció situada 
al C. Ferrer i Busquets, 98 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 388/2014, 26 de setembre.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador de l’àrea d’Ensenyament. Professor programes PQPI-
PTT, substitut de la Sra. Coria González, Eva. 
 
Decret Núm. 389/2014, 29 de setembre.  
Assumpte: Decret 129, de27 desetembre, de consulta de la consulta popular no referendària  sobre el 
futur polític de Catalunya. Nomenament coordinador municipal i proposta locals i meses de consulta. 
 
Decret Núm. 390/2014, 29 de setembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 391/2014, 30 de setembre.  
Assumpte: Desplegament de l’acord adoptat per la Junta de Govern de 04.09.2014; Contractes Menors 
de Serveis Professionals al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa (Curs 2014-2015). 
 
Decret Núm. 392/2014, 30 de setembre.  
Assumpte:Contractació Monitors de natació/Socorristes. Piscina Coberta  Municipal Temporada 2014-
2015. 

Decret Núm. 393/2014, 30 de setembre.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al carrer 
Navarra, 4 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 394/2014, 30 de setembre.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les instal·lacions industrials 
situades a la partida de La Figuera, 48. Tràmit: Imposició Tercera Multa Coercitiva. 
 
Decret Núm. 395/2014, 30 de setembre.  
Assumpte: Obres no emparades en llicència urbanística realitzades en la planta àtic de l’edifici 
plurifamiliar de l’Avinguda Jaume I, 9 6è-D, 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una setena multa 
coercitiva. 
 
Decret Núm. 396/2014, 30 de setembre.  
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de setembre de 2014. 
 
Decret Núm. 397/2014, 1 d’octubre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
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Decret Núm. 398/2014, 1 d’octubre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Parròquia Sant 
Jaume de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 399/2014, 1 d’octubre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Solé Godia, M. 
Teresa. 
 
Decret Núm. 400/2014, 1 d’octubre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada Victor Saló Jové. 
 
Decret Núm. 401/2014, 1 d’octubre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Construccions 
Solé Fernández, SL. 
 
Decret Núm. 402/2014, 1 d’octubre.  
Assumpte: aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015. 
 
Decret Núm. 403/2014, 2 d’octubre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal tècnic Sala Teatre de 
l’Amistat. Tramoia. Temporada 2014-2015. 
 
Decret Núm. 404/2014, 2 d’octubre. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Educació: Activitats diverses. Suport educatiu: 
Vetlladora. 
 
Decret Núm. 405/2014, 3 d’octubre.  
Assumpte:Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al 
Passeig Beethoven , 5A de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 

Decret Núm. 406/2014, 3 d’octubre. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat a l’Av. 
Catalunya, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 407/2014, 3 d’octubre. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les edificacions 
ubicades al Grup Jaume d’Urgell de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 408/2014, 3 d’octubre. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C. 
Molí, 12 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 409/2014, 3 d’octubre. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’habitatge ubicat al 
Grup Sant Isidori, bloc 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 410/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C. 
Belianes, 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 411/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C. 
Palau, núm. 32 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
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Decret Núm. 412/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat a la 
plaça de l’Estació, s/n (estació de RENFE) de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 413/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al c. 
Domènec Cardenal, 35 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 414/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C. 
Llorenç Vilaró, 5 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 415/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al c. 
Aragó, 6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 416/2014, 6 d’octubre.  
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 Font Barqué, Miguel. 
 
Decret Núm. 417/2014, 6 d’octubre. 
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 SoléGòdia, Maria Teresa. 
 
Decret Núm. 418/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al c. La 
Florida, 14. Grup La Forestal d’Urgell, bloc 3 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de 
l’expedient. 
 
Decret Núm. 419/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Edifici ubicat al c. Cervera, 7A de 25230 
Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 420/2014, 6 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Carrer Ferrer i Busquets, 40 de Mollerussa. 
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 421/2014, 7 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici Edifici ubicat al 
c. Prat de la Riba, 6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 422/2014, 7 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici  ubicat a la Pl. 
Manuel Bertrand, 5 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 423/2014, 7 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici  ubicat al c. 
Molí, 7 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 424/2014, 7 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici  ubicat al c. 
Sant Ramon, 25 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 425/2014, 7 d’octubre.  
Assumpte:Sol·licitud Club Bàsquet Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del 
Centre Cultural el dia 9 d’octubre de  2014 
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Decret Núm. 426/2014, 7 d’octubre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 427/2014, 7 d’octubre. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’immoble ubicat al c. 
Onze de Setembre, 19 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 428/2014, 7 d’octubre. 
Assumpte: Recurs de reposició interposat pel Sr. Ferré Casajust, Mateu, enfront el Decret de l’Alcaldia 
Núm. 307/2014, de 25 de juliol, de desestimació de la petició de reducció de jornada. 
 
Decret Núm. 429/2014, 8 d’octubre.  
Assumpte: Extinció de la llicència de mercat núm. 161. 
 
Decret Núm. 430/2014, 8 d’octubre.  
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 041. 
 
Decret Núm. 431/2014, 8 d’octubre.  
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 039. 
 
Decret Núm. 432/2014, 8 d’octubre. 
Assumpte: Sol·licitud Partit Popular de Lleida, en què demana autorització per muntar una taula 
informativa el dia 8 d’octubre de 2014 (Mercat Setmanal). 
 
Decret Núm. 433/2014, 8 d’octubre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública p terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per SoleGodia Maria 
Teresa. 
 
Decret Núm. 434/2014, 9 d’octubre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 435/2014, 9 d’octubre.  
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/socorristes de Natació. Personal laboral indefinit. Piscina 
coberta Temporada 2014-2015. 
 
Decret Núm. 436/2014, 00 d’octubre.  
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral temporal. Piscina 
Coberta Temporada 2014-2015. 
 
Decret Núm. 437/2014, 10 d’octubre. 
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Capell Perera, Eulàlia, al Contracte Laboral autoritzar per 
Decret de l’Alcaldia Núm. 300/2014, de 15 de juliol. 
 
Decret Núm. 439/2014, 10 d’octubre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús `çublic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions, presentada per Paris Torrent, Jose Maria. 
 
Decret Núm. 440/2014, 10 d’octubre.  
Assumpte: EMC-017/2014. 
 
Decret Núm. 441/2014, 10 d’octubre.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Núria Cortada Vilaró. 
 
Decret Núm. 442/2014, 14 d’octubre.  
Assumpte:Aprovació modificació de crèdits núm. 12/2014 – Generació de crèdits i Transferències de 
crèdit. 
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Decret Núm. 443/2014, 14 d’octubre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 444/2014, 14 d’octubre.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al C. 
Vilaclosa, 17 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Sol·licitud d’ampliació del termini. 
 
Decret Núm. 445/2014, 14 d’octubre.  
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient Llicència d’obres núm. 130/2014. Sol·licitant: Sergi Nogales 
Tudela. 
 
Decret Núm. 446/2014, 14 d’octubre.  
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Graus Cinto 
Xavier. 

Decret Núm. 447/2014, 14 d’octubre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Marpi Actius SAU. 
 
Decret Núm. 448/2014, 14 d’octubre. 
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 Lloret Ginesta, Albert. 
 
Decret Núm. 449/2014, 14 d’octubre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal3lacions 
anàlogues, presentada Dolores Jimenez Montoro. 
 
Decret Núm. 450/2014, 16 d’octubre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Gil Sole Lluis. 
 
Decret Núm. 451/2014, 16 d’octubre.  
Assumpte: Contractació professos Escola Municipal de Música, curs 2014/2015. Sr. Puertes Carpio, 
Francisco. 
 
Decret Núm. 452/2014, 16 d’octubre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 453/2014, 17 d’octubre.  
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 Arroquetes, SL. 
 
Decret Núm. 454/2014, 17 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al carrer 
Navarra, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 455/2014, 17 d’octubre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
al C. Ferrer i Busquets, 37 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 456/2014, 20 d’octubre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 457/2014,  20 d’octubre.  
Assumpte:Convocatòria i Bases que han de regir el procés selectiu per cobrir una plaça d’Agent de la 
Policia Local, en règim d’interinitat, per procediment de selecció urgent. 
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Decret Núm. 458/2014, 21 d’octubre.  
Assumpte:Contractació URGENT de la Sra. SÁNCHEZ PARRA, Alexandra com a INTEGRADORA SOCIAL 
per a tasques inherents al CENTRE OBERT “La Banqueta”. 
 
Decret Núm. 459/2014, 21 d’octubre.  
Assumpte:Jubilació parcial. Tràmits contracte relleu. 
 
Decret Núm. 460/2014, 21 d’octubre.  
Assumpte:Ordenació de pagaments.  
 
Decret Núm. 461/2014, 21 d’octubre.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat la Sra. Martínez Boldú, Judith. Quart trimestre de 
2014. 
 
Decret Núm. 462/2014, 21 d’octubre.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. ParramonLlonch, Montserrat. Quart 
trimestre de 2014. 
 
Decret Núm. 463/2014, 22 d’octubre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 464/2014, 22 d’octubre.  
Assumpte: encàrrec d’auditoria financera. Liquidació exercici 2014. 
 
Decret Núm. 465/2014, 29 d’octubre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 466/2014, 29 d’octubre.  
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 Gil Solé, Lluis. 
 
Decret Núm. 467/2014, 29 d’octubre.  
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 Graus Robinat, David. 
 
Decret Núm. 468/2014, 29 d’octubre.  
Assumpte:EMC-016/2014 

Decret Núm. 469/2014, 28 d’octubre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 470/2014, 29 d’octubre.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, pressupost 2014 (Núm. 13/2014). 
 
Decret Núm. 471/2014, 29 d’octubre.  
Assumpte: Recurs contenciós – Administratiu núm. 2014/538 i 2014/537. 
 
Decret Núm. 472/2014, 29 d’octubre.  
Assumpte: Contractació de la Sra. Balasch Herrera, Sílvia. 
 
Decret Núm. 473/2014, 30 d’octubre.  
Assumpte:Contractació de personal col·laborador Àrea de Règim Intern: activitats diverses. Programa: 
Programa Treball i Formació 2014. Expedient. 2014/PANP/SPO/O058. 
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Decret Núm. 474/2014, 30 d’octubre.  
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 Lloret Ginesta, Albert. 
 
Decret Núm. 475/2014, 31 d’octubre.  
Assumpte:Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’octubre de 2014. 
 
Decret Núm. 476/2014, 3 de novembre. 
Assumpte:Sol·licitud ANC MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre 
Cultural el dia 5 de novembre de 2014. 
 
Decret Núm. 477/2014, 3 de novembre.  
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 478/2014, 3 de novembre.  
Assumpte: Concessió administrativa per a l’explotació del Bar del Camp de Futbol Municipal. Exp. 
2014/02. Requeriment de documentació. 
 
Decret Núm. 479/2014, 3 de novembre.  
Assumpte: Proposta de nomenament d’una agent de la Policia Local, en règim d’interinitat, per 
procediment de selecció urgent. 
 
Decret Núm. 480/2014, 3 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud Esquerra Republicana de Catalunya, en què demana autorització per instal·lar una 
parada el dia 5 de novembre de 2014 (Mercat Setmanal). 
 
Decret Núm. 481/2014, 4 de novembre.  
Assumpte: Acceptació condicions financeres Banc de Santander. 
 
Decret Núm. 482/2014, 4 de novembre.  
Assumpte: Acceptació condicions financeres BBVA. 
 
Decret Núm. 483/2014, 4 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Ortiz Rodriguez, 
Francisco. 
 
Decret Núm. 484/2014, 4 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud ICV Mollerussa, en què demana autorització per instal·lar una carpa el dia 5 de 
novembre de 2014 (Mercat Setmanal). 
 
Decret Núm. 485/2014, 4 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud Convergència Democràtica de Catalunya de Mollerussa, en que demana 
autorització per instal·lar una carpa diversos dies. 
 
Decret Núm. 486/2014, 5 de novembre.  
Assumpte:Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 487/2014, 6 de novembre.  
Assumpte: EMC-018/2014. 
 
Decret Núm. 488/2014, 6 de novembre.  
Assumpte: Autorització de jubilació parcial. Contracte relleu. 
 
Decret Núm. 489/2014, 7 de novembre.  
Assumpte: concurrència pública per cobrir una plaça d’agent de la policia local, en règim d’interinitat, 
per procediment de selecció urgent. 



                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

 
Decret Núm. 490/2014, 7 de novembre.  
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 491/2014, 10 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Mobles Urgell, 
SA. 
 
Decret Núm. 492/2014, 00 de novembre.  
Assumpte: Pressupost inicial exercici 2015. 
 
Decret Núm. 493/2014, 10 de novembre. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Ortiz Plasa, 
Angels. 
 
Decret Núm. 494/2014, 11 de novembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’Àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 495/2014, 11 de novembre. 
Assumpte: ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 496/2014, 14 de novembre.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Lloret Ginesta, 
Albert. 
 
Decret Núm. 497/2014, 14 de novembre.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Red Vip’s, SL. 
 
Decret Núm. 498/2014, 14 de novembre.  
Assumpte: modificació de dedicació del personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania. 
Activitats diverses. Auxiliar col·laboradora. 
 
Decret Núm. 499/2014, 14 de novembre. 
Assumpte:Sol·licitud Sra. Maria Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 del complex 
de l’Amistat el dia 15 de novembre de 2014 
 
Decret Núm. 500/2014, 17 de novembre.  
Assumpte:Unió Civil 005/2014 
 
Decret Núm. 501/2014, 17 de novembre.  
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 Clotet Baró, Teresa. 
 
Decret Núm. 502/2014, 17 de novembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 503/2014, 18 de novembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 

--------------------- 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
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26.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El Sr. Joan Simeón del grup del PP planteja els següents PRECS: 
 

• Com que s’atansa Nadal voldria fer un prec a l’Ajuntament des del Partit Popular 
perquè no falti llum, com l’any passat i posar tot el guarniment de Nadal que es 
pugui i que els carrer estiguin més il·luminats. 

 
• Un altre encarat al comerç. Mollerussa Comercial mira de re inventar-se i des de 

l’Ajuntament hi hauria d’haver un grup de treball de cara al comerç per potenciar-lo 
més, ja que Mollerussa viu d’això. Caldria crear una comissió de treball potser a 
partir de gener per aquesta finalitat. Durant l’any passat, els resultats de Mollerussa 
han estat més bons que els de Lleida i en finalitzar les festes de Nadal, la comissió ja 
es podria posar a treballar i agafar idees. A la zona alta de Lleida, els comerciants 
col·laboren amb l’Ajuntament pel que fa als sistemes de llums. Aquí es podrien posar 
llums més vistosos i renovar els més antiquats. També creu oportú posar parterres al 
centre, com en altres llocs, valen pocs diners fan força goig i així ajudar els 
comerciants des de l’Ajuntament en les possibilitats que hi hagi en aquest moment.  
Remarca que el que cal fer és treballar entre tots. 

 
El Sr. Francesc Pla del grup ERC planteja els següents PRECS: 
 

• No voldria ser molt reiteratiu però creu que s’ha d’incidir en les barreres 
arquitectòniques, intentar suprimir-les. 

• Mirar que els cotxes no aparquin en les zones per a discapacitats i zones d’accessos. 
Creu que és molt deplorable i caldria ser més contundent. 

• Més inversió a l’Escola de Música. Reportaria més beneficis a l’educació amb unes 
altres condicions d’espai i pregunta què es pot fer o es farà amb l’Escola de Música 
tenint en compte que ara es disposa de més espais per reconduir la situació. Creu 
que l’Escola de Música aporta un plus important a Mollerussa que cal potenciar i 
mimar. Per a l’equip docent no és el mateix treballar en unes condicions que en unes 
altres i això repercuteix en els resultats i en més aspectes. 

 
El Sr. Pere Gatnau del Grup del PSC planteja els següents PRECS: 
 

• Demana si es pot repescar un projecte que va presentar-se a Fira de Mollerussa i va 
ser guanyador en el qual projectava més accessos a les piscines en el lloc on hi ha el 
bar. Aquest projecte donava més fluïdesa, molt més accés, permeabilitat a la ciutat i 
valdria la pena plantejar-s’ho perquè era un projecte prou engrescador, a més, 
implantar-lo suposaria un cost econòmic baix. 

• Referent al cine de Mollerussa. No sap si s’ha fet alguna gestió al respecte o no, però 
per la premsa ha sabut que alguns municipis han cedit un local perquè l’activitat 
tingui continuïtat, en concret a Bellpuig. Creu que caldria fer algun esforç per tornar 
a introduir el cine a Mollerussa, com a capital de comarca que és i perquè dissabtes i 
diumenges està molt paralitzada. El seu grup donaria tot el suport necessari per dur 
a terme aquesta iniciativa. 
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PREGUNTES 
 
El Sr. Francesc Pla del grup ERC planteja les següents PREGUNTES: 
 

• Saber si s’informarà a les persones immigrades perquè s’incloguin al cens de cara a 
les properes eleccions municipals. 

• En referència a la consulta del 9N i a la querella presentada al president Mas i a les 
conselleres Ortega i Rigau, el Sr. Pla vol deixar constància al Ple de la seva 
autoinculpació i diu que la autoinculpació de tots seria una bona manera de donar-hi 
suport i a la vegada un reflex de la llibertat, dels drets, i un reflex nítid, clar i 
contundent de democràcia. 

 
La Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC planteja les següents PREGUNTES: 
 

• Pel que fa al Parc de la Serra i a les diverses actuacions que s’hi han portat a terme 
en els diferents equips de govern, una de les obres principals i necessàries era la 
rotonda de la carretera de Torregrossa. Ja a l’any 2007 es va rehabilitat la carretera 
fins a Juneda i s’hi va construir moltes rotondes, però a Mollerussa no se’n va fer cap 
perquè ni tan sol es va reclamar. Quan  era alcaldessa vaig tenir converses amb el 
Sr. Manel Nadal, i el director d’Infraestructures i es va adquirir un compromís al 
respecte; el projecte estava elaborat i fins i tot creu que es va arribar a l’expropiació 
de la punta del primer terreny. Ara, després de tres anys, voldria saber com estan 
les converses amb la Generalitat i exigir al Govern que compleixi, ja que en aquella 
zona s’hi mou un volum de 600 alumnes diaris, amb autocars i en temps de boira 
augmenta la perillositat. Per tant, demana exigir a la Generalitat que compleixi el 
compromís que ja estava signat i en ferm. 

 
• En referència al Pla de Barris, que va néixer de la participació ciutadana i es va obrir 

a les aportacions de tots els grups municipals, comenta que no s’ha donat cap més 
oportunitat de participació als altres grups. Per tant demana que els grups d’aquest 
Ajuntament puguin participar de les aportacions i es faci obert al comerç en general. 

 
Pel que fa als PRECS plantejats l’alcalde respon: 
 

• En relació amb els llums de Nadal, l’alcalde diu que tant de bo tots els carrer 
tinguessin llums de Nadal, però que s’està fent el canvi de la bombeta tradicional 
amb el led i no hi ha hagut prou diners per tot. Llogar els llums de Nadal és car i 
encara no s’ha trobat la fórmula per trobar aquest punt entre públic i privat per 
poder dinamitzar-ho més. Però, afirma que de cara al futur, ja sigui perquè uns 
paguin els elements i l’Ajuntament la llum, mirarà que es pugui fomentar més el 
comerç. A part de l’eix comercial, s’ha anat a buscar punts públics com les rotondes i 
monuments... per intentar donar més sortida a les demandes. Està d’acord que de 
cara al futur és un tema per millorar.  

 
• Quant al tema de fomentar el comerç, hi està d’acord i diu que L’Ajuntament intenta 

no duplicar i anar de mà de la Cambra de Comerç i  Mollerussa Comercial i facilitar 
que qualsevol iniciativa comercial, siguin o no d’associats de Mollerussa Comercial, 
pugui tenir sortida. Posa com a  exemple la Nit Embruixada, el Vermutet, la Fira 
d’Artesania i diu que hi ha molta activitat que s’està generant que és innovadora, 
diferent. Anomena també el Mercat de Segona Mà, l’OpenNight. Assegura que es fan 
moltes actuacions que diferencien i exploten Mollerussa com a marca dins de la 
promoció econòmica. 
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• En referència a les barreres arquitectòniques, es procura reduir-les i en les obres 
noves es té molt en compte. Ara s’han fet les obres del carrer del cap i el primer que 
s’ha fet és salvar la barrera arquitectònica en un lloc on no estava dibuixada, davant 
de les emergències. Creu que de mica en mica s’esborren cada vegada més barreres 
amb els recursos propis.  

 
• Pel que fa als cotxes mal aparcats, més que contundència és fer complir i intentar 

ser equitatiu amb tothom. 
 

• Quant a l’Escola de Música i la inversió en nous espais, espera en breu poder dir 
alguna cosa més. S’està pendent d’unes visites per optimitzar més l’Escola de Música 
però diu, també que, de vegades allò que pot ser una solució i no respon a les 
necessitats reals. Per això es manté una mica a l’expectativa abans de donar més 
informació d’aquest tema però, el que està clar, és que no s’inverteix en l’Escola de 
Música perquè és un edifici que no  compleix, assegura.  

 
• Amb relació a la zona blava i al bar de les piscines pel que fa a repescar el projecte 

guanyador diu que ho mirarà però que aquell projecte anava més encarat a la 
integració de la piscina en el parc municipal i no tant en la punta de les piscines, 
però que en qualsevol cas es pot recuperar. El que s’ha fet ara és buscar una solució 
que no hipotequi cap actuació futura i s’ha pensat en una solució bona en un futur 
per l’actual piscina de les escales perquè realment sigui un element vistós i 
integrador. 

 
A les preguntes formulades l’alcalde RESPON: 
 

• En referència a la informació per als immigrants de cara a les eleccions municipals ho 
tindrà en compte ja que hi ha un percentatge d’immigració important. Per al 
col·lectius que poden votar i se’ls facilitarà la informació necessària.   

 
• Pel que fa a l’acció d’autoinculpació, l’alcalde considera que tots els que han votat 

s’autoinculpen. Explica que ahir va arribar una moció però que no s’ha passat per 
aquest Ple.  La faran arribar a tots els grups per passar-la com a declaració. 

 
• En relació amb el Pla Director de la Serra, a l’altura de Torregrossa, es van fer les 

reunions quan es van fer les actuacions en la Ronda de Ponent pel tema de la cessió 
de vialitat. No estava dins de les programacions [timings] de la Generalitat. En 
qualsevol cas, farà la consulta i podrà donar més informació en el proper ple. 

 
• En l’assumpte del Pla de Barris, hi ha una confusió. Una cosa és el procés de 

participació per crear i presentar un Pla de Barris i l’altra el seguiment. Ara no es 
pensa en les idees que es plantegen sinó en l’execució d’aquestes, com són les 
dinàmiques comercials, els locals buits... Per tant, l’alcalde recalca que no calen 
reunions per desplegar les idees que ja es van aprovar al seu moment. 

 
• Quan al cine, és iniciativa privada, no com en altres municipis que era fórmula mixta 

(operador privat en espai municipal). En el cas de Mollerussa, no es va poder adaptar 
l’última digitalització perquè durant molt de temps no es van fer les millors 
necessàries i la càrrega era importantíssima. Els espais que l’Ajuntament ha facilitat 
requereixen una inversió molt potent per poder ser un espai semi digitalitzat, ara bé, 
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l’empresa disposa d’una llicència per poder emetre en espais que no sigui 
necessàriament els seus. Que no hi hagi físicament el local no vol dir que no pugui 
fer l’activitat. L’alcalde creu que seria bo poder activar el tema però una cosa és el 
que es vol i l’altra la capacitat real per poder-ho fer. En qualsevol cas, l’Ajuntament 
estarà obert a tot operador que vulgui fer cinema a Mollerussa, però entén que tenir 
un cinema estable serà difícil perquè no hi ha espais que puguin ser utilitzats 
permanentment per aquesta finalitat. 

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


