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ACTA 2015/02 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de marçde dos mil quinze. 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) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr.  Jordi Pérez Ruiz    (Grup CiU) 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.   Pere Gatnau i Roca    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira   (Grup Socialista) 
Sra.  Teresa Ginestà Riera    (Grup Socialista) 
Sr.  Josep Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama    (Regidora no adscrita). 
 
Excusa l’assistència el Regidors Sr. Josep Àngel Lavín Llano (Grup CiU). 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2015 (01/2015). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
01/2015 celebrada el dia 29 de gener de 2015. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense 
introduir-hi cap esmena. 
 
02.- INFORME  DE L’ALCALDIA 
 
L’alcalde procedeix a iniciar l’últim informe de l’Alcaldia des de l’últim Ple ordinari del dia 29 
de gener fins a data d’avui. 
 
Aquesta vegada l’alcalde inicia l’informe d’alcaldia comentant la Moció del dia 29 de maig de 
2014 relativa a la reclassificació dels llocs de treball de C2 a C1 dels agents de la Policia 
Local i aprovada per tots els grups municipals CIU, ERC, PSC i PP. Aquesta mesura de 
reclassificació ha vingut donada per la Llei d’acompanyament als pressupostos de 13 de 
març. L’alcalde explica que aquesta mesura no implica un augment retributiu sinó que caldrà 
fer una redistribució de la massa i tindrà efectes de cara a la nòmina de març.  
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Un cop explicat aquest punt inicia l’informe cronològicament. 
 
El dia 30 de gener, l’endemà del Ple, el Teatre de l’Amistat va acollir la 13a Jornada de Reg i 
Futur que organitza la Comunitat General del Canal d’Urgell. S’hi va debatre temes 
d’argument del col·lectiu de les comunitats de regants i de l’aigua a les nostres terres. 
 
El dia 3 de febrer es va donar a conèixer les dades de reciclatge de roba i calçat usats, 
23.175 kg en total, distribuïts en 14 contenidors per tota la ciutat per l’ONG “Humana 
Fundación”. Aquesta xifra s’ha incrementat respecte l’any 2013 en un 22%, fet que demostra 
que cada vegada l’ús és més important i que també la gent n’està més conscienciada. 
 
El dia 3 de febrer va tenir lloc la presentació pública del nou calendari firal per l’any 2015. 
Com a peça  principal hi ha Sant Josep però també es va presentar una nova fira que es farà 
al mes d’octubre. Aquesta fira es diu Fira Events i serà la primera fira nocturna -dos nits 
d’experiències- per tal de dinamitzar el comerç i els serveis. Es pretén que quan es parli de 
Mollerussa se li doni un valor diferent, que la faci única i singular i es creïn fluxos nocturns a 
la ciutat. 
 
El dia 4 de febrer Mollerussa es va aixecar nevada i des de primera hora del matí 
l’Ajuntament va activar el dispositiu que es fa habitualment en aquests casos amb els cossos 
de seguretat, Bombers, Mossos d’Esquadra, Policia Local i també els regidors al capdavant de 
les diferents àrees per tal de garantir el mínim dany possible a la via pública i als ciutadans. 
L’alcalde agraeix la comprensió dels veïns i afirma que es va actuar el més ràpid possible. La 
bona notícia, diu l’alcalde, va ser que a les 12h va sortir el sol, cosa que va minimitzar el risc 
de formació de gel. Al final va ser més una anècdota però que amb tots les seus 
inconvenients, s’havia de gestionar. 
 
El dia 6 de febrer va començar el tercer cicle de Biblioteques amb DO. L’alcalde comenta que 
ha tingut una molt bona acceptació i es continua amb el celler de capçalera Castell del Remei 
i Tomàs Cusiné. Destaca com a fet curiós el maridatge dels Vestits de Paper amb vins. 
 
El dia 6 de febrer s’inaugura l’exposició de Vestits de Paper a l’Amistat. Es tracta de vestits 
no guanyadors que les modistes cedeixen al Museu. Aquesta vegada, es va fer un 
reconeixement a dues modistes de la ciutat, a la Sra. Antonieta Balcells i a la Sra. Ramona 
Peraire, totes dues fa molts anys que hi participen. Per aquest motiu, és de justícia  tenir 
aquests detalls amb persones que han ajudat a fer gran el concurs.  
 
El dia 7 de febrer  va tenir lloc el 19è Mercat de Rebaixes. També es va presentar a l’Amistat 
el llibre Camp de Terra de Llorenç Bonet. L’acte va estar acompanyat amb cançons de Jordi 
Besora. 
 
El 10 de febrer vam donar a conèixer formalment l’acord amb el Consell Comarcal per la 
gestió de l’Oficina Jove. S’han unificat esforços des de principi d’any per tal de concentrar les 
polítiques juvenils en un mateix àmbit i millorar el servei que es presta.  L’alcalde afirma que 
s’estan fent moltíssimes activitats i el servei està funcionant més que correctament. 
 
El dia 14 va tenir lloc la jornada de Carnaval, amb la rua. Van participar més de 1.400 
persones amb 15 carrosses i més de 1.600, a la festa del Pavelló. Aquesta és una festa que 
s’ha consolidat i té molta seguida. Amb el temps, s’han d’anar polint alguns detalls i 
inconvenients que són producte d’un esdeveniment molt participatiu. Caldrà intentar que 
flueixi de la millor manera possible. 
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El dia 16 de febrer es va fer una xerrada a l’Amistat sobre el tema de la nova normativa de 
la reforma fiscal amb l’expert Roger Santiago i com afectava les entitats sense ànim de lucre. 
Es va quedar que es farien sectorials amb les AMPA, entitats esportives i entitats culturals 
per donar informació i començar a posar eines per facilitar el procediment i la forma de 
gestió. Des de l’Ajuntament s’articularà alguna proposta fer-ho més fàcil. 
 
El dia 16 de febrer es va signar el contracte amb la nova concessionària de la zona blava, 
l’empresa Dornier SA, i es van començar a tramitar les obres d’implantació del servei. 
El fet que s’incorpori una nova empresa fa que es requereixi una mica més de temps pel que 
fa a la incorporació de nou personal, màquines a utilitzar i també afecta el tema de sofware. 
En relació a l’enderroc del bar de les piscines, per molt que  estigui fixat pel plec de 
condicions en un mes, el fet que dins hi hagi una estació transformadora de FECSA pot 
endarrerir una mica l’actuació. Aquesta estació alimenta un 30% dels habitatge de 
Mollerussa i FECSA ha de quadrar el dia del trasllat perquè tingui el mínim d’impacte possible 
en el subministrament elèctric de la ciutat. Un cop s’hagi fet el trasllat ja es pot enderrocar i 
avançar l’obra. 
 
El dia 16 de febrer va tenir lloc una reunió amb els tècnics d’Urbanisme a l’Edifici de Cal Duch 
per avaluar la possibilitat de traslladar l’Escola de Música en aquest edifici. S’està estudiant 
la possibilitat de trobar un espai perquè l’orquestra pugui assajar.  
 
El dia 17 de febrer, es van donar a conèixer les dades de la Borsa de Mediació per a Lloguer 
Social. Aquest any 2014 ha tingut un total de 25 nous contractes de lloguer, xifra superior 
als 19 que es van fer l’any anterior. A finals d’any gestionava un total de 65 contractes, això 
vol dir un increment del 18 o 20% més que l’any anterior. Anteriorment els preus no estaven 
actualitzats i això representava que de vagades el lloguer resultava més car que el lloguer de 
mercat, ara estan tots entre 150 i 300 €, més del 50 % estan per sota del 250€. Això fa que 
la borsa torni a agafa molta volada. També s’han tramitat 94 sol·licituds d’ajudes directes 
amb la Generalitat de Catalunya, 31 de les quals per pagaments de deutes de lloguer o 
hipoteca, d’entre aquestes 9 estaven en vies de desnonament. 
 
El dia 24 de febrer es van començar les obres d’adequació de l’antic escorxador per 
convertir-lo en magatzem de distribució d’aliments així com una eina per millorar la salut 
dels col·lectius més vulnerables de la ciutat i evitar el malbaratament de productes 
alimentaris frescos. L’obra compta amb un pressupost de 240.000€ i té un termini d’execució 
de 4 mesos. La Diputació de Lleida hi aporta una subvenció de 200.000€; l’Ajuntament de 
Mollerussa, 35.000€ que ja venen als pressupostos d’aquest any i la resta, l’Obra Social La 
Caixa. L’empresa adjudicatària és Construccions Esteban  de Mollerussa. 
 
Aquest dia la brigada municipal comença la substitució d’una vintena d’alzines, afectades per 
una malaltia, a l’avinguda de les Garrigues. Es substitueixen per freixes americanes perquè 
requereixen menys manteniment i disposen de millor protecció a les malalties. 
 
Al dia 26 de febrer es va rebre un avís que advertia sobre la possibilitat de despreniment 
d’un balcó del Grup Sant Isidori. Ràpidament es va actuar i els SSTT, després d’avaluar-ho, 
van recomanar enderrocar aquest i els altres dos del mateix edifici perquè podien amenaçar 
la seguretat viària per efecte dòmino.  Això va comportar que, per molt que es tinguessin 
fets els estudis estructurals i socioeconòmics i enviat a la Generalitat tot el referent a les 
càrregues hipotecàries dels immobles, calgués una altra reunió d’urgència a Barcelona amb 
el Sr. Carles Sala, responsable d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. Es va quedar 
entre  tres i sis mesos per fer l’estudi del perímetre de la zona i una avaluació de les parts 
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dels edificis que suposen risc per la seguretat en la via pública. Un cop feta s’instarà els 
propietaris perquè hi posin solució. En cas que la propietat no apliqui les mesures indicades, 
l’Ajuntament haurà d’actuar d’ofici i plantejar un altre tipus de mesures per desencallar d’una 
vegada per totes aquest espai. És una espai on fa molt de temps que s’hi treballa i que en 
principi, estava inclòs dins del Pla de Barris. Les actuacions inherents es van treure dels 
programes de  rehabilitació i ara cal que tothom assumeixi els compromisos.  
 
L’alcalde també comenta que hi ha hagut visites d’estudiants per conèixer el funcionament 
de l’Ajuntament. 
 
El dia 1 de març es va celebrar la 37a. edició del Cros Culleré amb coordinació de l’Associació  
Xafatolls i amb la participació de més de 850 participants. Els guanyadors han estat  el 
Ricard Pastó, treballador de la casa, i la Núria Ribalta. 
 
El dia 1 de març es ve tenir lloc la 1ª calçotada popular organitzada per recaptar diners per 
fer realitat els dos gegantons en honor al Pepito i la Carme. Un èxit de participació amb 
aproximadament 500 persones. 
 
El dia 3 de març Mollerussa perfila el primer full de ruta de Capital de la Sardana, per 
intentar que abans de l’estiu hi hagi un primer esbós de totes les activitats que s’hagin de 
fer. Durant el mes de març una delegació de Mollerussa i l’Agrupació Sardanista van anar a 
Calella per veure com s’organitzava. Es va nomenar al Joaquim Fabrés com a coordinador de 
la comissió organitzadora dels actes. L’alcalde diu que també hi haurà una comissió amb 
representants de l’Ajuntament per fer-ne el seguiment dels actes. 
 
El dia 3 de març des de la Regidoria de Benestar Social es va seguir amb el projecte 
intergeneracional perquè persones del Casal de la Gent Gran fessin activitats a les escoles de 
la ciutat. Hi ha hagut una participació de més de 1.500 alumnes d’educació infantil i 
primària. 
 
El dia 4 de març l’alcalde, l’arquitecte i el regidor Sr. Josep Simó van assistir a una reunió a 
Barcelona per desencallar el tema de l’estació d’Autobusos. L’alcalde explica que ara ja es 
disposa dels números i metres a compensar, només resta que ADIF accepti la proposta que 
es planteja des de l’Ajuntament de Mollerussa i es podrà signar el conveni. Per part de la 
Generalitat, tot és a punt per començar l’obra, el projecte ja està fet i la inversió del pas 
soterrat que creua la via està contemplada en els pressupostos de 2015. De cara al 2016, hi 
hauria la construcció de l’estació d’autobusos per tant s’estima que en un període d’un any i 
mig com a molt, el tema estarà resolt i encarat. Tot això implicarà una actuació urbanística 
amb un impacte important en aquella zona i repercutirà en l’arranjament del carrer de Prat 
de la Riba. Caldrà mirar que quedi un lloc accessible i integrat; en definitiva, que quedi bé.  
 
El 5 de març va començar la setmana del dia Internacional de la Dona. Van tenir lloc 
diverses activitats, entre les quals la presentació del llibre de M. Àngels Filella. 
 
Dins dels actes del Dia Internacional de les Dones i organitzat per l’Albada, es va comptar 
amb la presència de l’advocada i periodista Magda Oranich. Els actes de celebració van 
continuar dilluns dia 9 amb la presentació del llibre Femení Plural, de  Mireia González i Rosa 
Maria Giralt amb una vintena d’entrevistes a dones immigrants.  
 
El dia 6 de març es va fer neteja del niu de cigonyes del campanar de l’església, cosa que va 
obligar a tallar durant unes hores el trànsit i informar els veïns de la zona. El mateix dia 6 de 
març, l’alcalde exposa que va tenir l’oportunitat de ser entrevistat a la Xarxa de Televisions 
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Locals per parlar al llarg d’una hora sobre temes de ciutat amb l’objectiu de donar a conèixer 
Mollerussa arreu de Catalunya.  
També aquest dia va celebrar-se, com cada any el sopar solidari de Mans Unides. 

El dia 9 de març l’Amistat va acollir, com cada any, l’activitat educativa “Canvi de marxa”. 
Tracta de conscienciar els joves d’entre 14 i 18 anys sobre l’impacte de les conseqüències en 
els accidents de trànsit pel que fa a conductes no responsables com ara la ingerència 
d’alcohol. Hi va assistir la directora dels Serveis Territorials d’Interior, Anna Miranda. A l’acte, 
hi van participar  300 alumnes de 4 d’ESO de tres centres educatius de la ciutat. 
 
El dia 10 de març Mollerussa va acollir una jornada de treball amb més de 400 directors i 
caps d’estudis dels centres educatius de la demarcació de Lleida. L’alcalde va agrair la 
confiança al Departament per haver organitzat l’acte a Mollerussa. 
 
El dia 19 de març es dóna el tret de sortida a les activitats de Sant Josep amb la inauguració 
del Saló de l’Automòbil i amb l’assistència del delegat del Govern. A la tarda, el president de 
la Generalitat va inaugurar la Fira i el conseller Pelegrí en va fer la cloenda. L’alcalde 
comenta estar content pel contingut de les valoracions:  el 80% d’expositors afirmen que 
tornaran l’any vinent, xifra que creix en 11 punts si es té en compte que l’any anterior eren 
el 69%; el 60% dels expositors han vist satisfetes les seves expectatives i, d’aquest, un 10 
% les ha vist superades. L’alcalde explica que, tot i que va ploure durant un dia i mig, els 
nombre de visitants va ser d’uns 140.000 En comparació als 180.000 de l’any anterior, 
s’evidencia un descens, però afirma que és preferible tenir un 80% d’expositors amb ganes 
de tornar. Una altra dada que en el seu moment no es va dir i que ara l’alcalde creu que és 
important comentar és que el 88% dels expositors van valorar bé o molt bé la fira, per tant 
fa un reconeixement a la gent que la fa possible. Explica, també, que l’ampliació de la 
connexió “Wi-Fi” a tot el recinte firal ha comportat una major satisfacció i confortabilitat per 
als visitants, però sobretot per als expositors. 
 
Una altra cosa a ressaltar és que, aprofitant el marc de la Fira, s’ha presentat juntament 
amb el Consell Comarcal l’acció d’implantació dels nous contenidors a partir del dia 1 de 
juny. També es van marcar els eixos de la campanya de sensibilització que s’iniciaria primer 
amb els grans productors a mitjan d’abril. Els gruix de la campanya per fomentar la 
participació ciutadana començarà al mes de juny, un cop els contenidors ja estiguin ubicats. 
Amb aquest nou model es pretén una millora d’estètica, higiènica i també de reducció del 
soroll i del temps de càrrega i descàrrega. També es redueix la perillositat perquè s’evita 
passar més vegades i s’optimitza el servei. 
 
El dia 21 de març , va tenir lloc el tradicional acte del Dia de la Comarca amb l’assistència del 
president de la Diputació de Lleida, Sr. Joan Reñé. 
 
El dia 25 de març, Mollerussa se suma amb un minut de silenci al condol per les víctimes de 
l’accident aeri que va tenir lloc dimarts als Alps francesos i on van morir 150 persones. 
 
El dia 26 de març, avui mateix, un total de 550 alumnes de divuit centres de primària i 
secundària de la comarca han participat en una jornada esportiva que es fa a través del 
Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell i coordinada amb el Consell Esportiu i 
l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
L’alcalde diu que això és bàsicament a grans trets un breu impacte d’actualitat de temes que 
han passat aquests dos mesos, també recorda que el dia 7 d’abril hi haurà el pregó de les 
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Festes de Sant Isidori que s’inicien sempre després del dia de la mona. Es convida a tothom 
a participar-hi. 
 
L’alcalde, abans d’iniciar el Ple, fa un apunt en aquest últim informe d’Alcaldia per agrair de 
manera personal a tots els regidors del consistori amb els quals ha compartit mandat que, 
amb la seva coresponsabilitat, han permès que Mollerussa estigui d’una altra manera. Tot 
aquest volum d’activitats, idees, accions i reconeixements a la gent queden plasmades en 
aquests quatre d’anys informes d’alcaldia.  
 
Des d’aquí dóna les gràcies a tothom i per finalitzat l’informe d’alcaldia. 
 
03.- RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR, DEL JUTJAT DE PAU 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 23 de març de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
"Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el següent: 
 

1).- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre 
anys per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. 
 
2).- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament amb 
el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que 
reuneixin les condicions legals, i així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple 
elegirà lliurement. 

 
Resultant que, atenent el fet de la finalització del mandat actual del Jutge de Pau, fou iniciat 
per acord de la Junta de Govern de 5 de març de 2015, el procediment legal per a la provisió 
del càrrec indicats, havent-se presentat, durant el termini hàbil previst, comprès entre els 
dies10 i 24de març de 2015, les sol·licituds, per part dels veïns que a continuació es 
relacionen: 

Càrrec:  JUTGE DE PAU titular. 
Candidats:  Sr. VALLÈS BOTINES, Ramon.  

 
Atès que el peticionari reuneix les condicions legals exigides per la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i no esta incurs en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes per al 
desenvolupament de les funcions judicials. 
 
Atesa la proposta presentada al respecte, l’Alcaldia sotmet a la consideració del Ple l’adopció, 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, els següents ACORDS: 
 
Primer. Elegir per a l’exercici del càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR del Jutjat de Pau de 
Mollerussa, el Sr. Sr. VALLÈS BOTINES, Ramon.  
 
Segon. Trametre la proposta aprovada, juntament amb la còpia de l’expedient tramitat, a la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sol·licitant que es procedeixi 
al nomenament esmentat.  
 
Tercer.  Notificar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes legals 
oportuns." 
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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. 
 
04.- PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA D’ATLETISME AL PARC 
TERRITORIAL DE LA SERRA 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 23 de març de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
“Vist el Projecte bàsic de construcció d’una pista d’atletisme al Parc territorial de La Serra 
que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per tal de construir una pista 
d’atletisme reglamentària, tipus ATL-2, redactat pels serveis tècnics municipals el qual 
pressupost d’execució per contracta importa la quantitat de 1.910.552,34 €. 
 
El projecte bàsic contempla el conjunt de les instal·lacions amb una previsió de la situació 
dels diferents elements que les conformaran, i preveu la possibilitat de la seva realització en 
diverses fases executives que caldrà definir i descriure posteriorment mitjançant la redacció 
dels corresponents projectes executius parcials, així com les unitats d’obra que conformaran 
una primera fase. 
 
L’art. 14.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que quan una obra ordinària admeti 
fraccionament, podrà ser objecte de diferents projectes separats, relatius a cadascuna de les 
parts que la integren, sempre que aquests siguin susceptibles d’utilització independent per a 
l’ús general o per al servei o puguin ser substancialment definides. En tot cas, s’ha de dictar 
una resolució administrativa prèvia que fonamenti la conveniència i possibilitat del 
fraccionament. En el mateix sentit es pronuncia l’article 86.3 del Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP). 
 
Atès que l’article 22 del ROAS estableix que els avantprojectes d’obres han de ser aprovats 
pel mateix òrgan al qual correspon aprovar els projectes, d’acord amb les disposicions 
establertes a l’art. 38.1 del mateix Reglament en quan a la competència i publicació dels 
projectes d’obres ordinàries.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i atès el que estableix la legislació vigent, aquesta 
alcaldia proposta al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA 
D’ATLETISME AL PARC TERRITORIAL DE LA SERRA DE MOLLERUSSA, amb un pressupost 
d’execució per contracta per import de 1.910.552,34 €. 
 
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal, 
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i 
al·legacions que es tinguin per convenients. 
 
Tercer. Autoritzar el fraccionament del Projecte bàsic en diverses fases executives i la 
redacció del projecte  executiu corresponent a la primera fase, amb la delegació expressa a 
la Junta de Govern local la competència per a la seva aprovació, licitació i adjudicació. 
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Quart. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 
suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar 
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern de Local.” 
 
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 Popular afirma que el seu vot serà favorable. 
Consideren que no és la primera pedra, però com si ho fos. Estan totalment d’acord amb la 
proposta. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, diu que durant la tramitació dels pressupostos ja 
es va comentar que una part de les inversions anava destinada a la pista d’atletisme, uns 
50.000€.  També diu que en aquell moment ja va mostrar reticència a tot plegat i que ara 
continua en aquesta línia, però vol especificar-ho bé. Explica que no és qüestió de si està a 
favor o no de la construcció de la pista, sinó del concepte en si de la Serra, d’allò que es vol 
que sigui, si ha de ser o no aquesta mena de pulmó obert. Des de la seva humil opinió, creu 
que el lloc no és el més idoni ni el més indicat ja que són activitats completament diferents a 
les del circuit de cotxes o la pista de vol i creu que, a la llarga, comporta una important 
despesa. Afirma que Mollerussa no necessita gastar 2.000.000€ en una pista d’atletisme, 
creu que les inversions o les prioritats haurien d’anar cap a una altra banda, centrant-ho en 
l’aspecte d’un model de ciutat on es defensi un espai per gaudir-ne en família i sigui una 
mena de pulmó per estar-hi i gaudir-ne. Fer una pista d’atletisme a la Serra comporta 
problemes per a la seva utilització per part de les escoles que són més lluny pel fet d’haver-
hi d’accedir amb transport. Explica que Mollerussa no és una ciutat com Barcelona o Lleida 
que en podrien treure més profit d’aquest pista perquè en tindrien altres destinades a la 
ciutadania o a l’esport amateur. Aquest equipament en altres circumstàncies o en altres 
localitats podria estar molt bé i en segons quins espais també, però creu que en l’espai que 
ara es proposa no és el més idoni. Totes aquestes reflexions l’aboquen a un vot 
desfavorable. 
 
El regidor Pere Gatnau, del Grup del PSC, explica que el seu grup no està en contra de la 
promoció de l’esport però els genera dubtes la promoció del projecte, no tenen clar si va 
enfocat als clubs, a les escoles, al públic en general. Si és així, la ubicació porta certa 
complexitat pel que fa al trasllat. Una altra cosa que tampoc no els queda clara és fer-ho per 
fases amb un pressupost inicial 1.900.000€. Diu que amb els anys es comença amb un 
pressupost i s’acaba en una altre i que la primera fase ja compta amb un pressupost de 
250.000€ aproximadament. Exposa que els crida molt l’atenció que si durant quatre anys 
s’ha portat el consistori dins d’una línia de contenció important ara es desplegui un projecte 
d’aquesta magnitud. Abans de manifestar el seu vot volen tenir clar aquestes aspectes sobre 
els quals parlaven. Saber a qui va dirigit: a clubs, a particulars, a les escoles, a particulars... 
Entenen que una inversió d’aquesta magnitud s’hauria de rendibilitzar no només 
econòmicament, se n’hauria de treure profit per part de la gran majoria de ciutadans. 
Després caldria saber si, per continuar promocionant l’esport, cal un projecte d’aquesta 
magnitud o un projecte mes econòmic i finalment per què durant quatre anys  s’ha seguit 
una línia i ara s’engega una projecte d’aquestes dimensions. El Sr. Gatnau diu que quan es 
responguin aquestes qüestions manifestaran el seu sentit de vot. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que intentarà aclarir aquest dubtes. Així, exposa que el 
Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya identifica que com a únic 
equipament esportiu que falta per volum de població, per situació  és una pista d’atletisme. 
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L’alcalde explica que és el PIEC qui planifica les actuacions adreçades a dotar Catalunya dels 
equipaments necessaris per facilitar a tots els ciutadans la pràctica fisico-esportiva; per tant 
matisa que no és per ser ambiciosos o comparar-se amb ciutats grans, sinó perquè es 
detecta que a Mollerussa fa falta una pista d’atletisme 
L’alcalde troba correcte que es tinguin plantejaments de model però hi ha un Pla director de 
la Serra que estipula uns usos d’aquell espai. Cal mirar si el que es pretén encaixa o no amb 
el Pla director, l’alcalde creu que si i ho explica en el sentit que La Serra consta com a 
campus d’ensenyament on hi ha dos centres molt importants a més de la zona d’hípica amb 
doma i boxes, el circuit d’autocros, hi haurà una pista homologada d’hípica amb modalitat de 
cros, l’aeròdrom, l’aeromodelisme [...]. Hi ha uns espais que requereixen i tenen una finalitat 
d’ús pels clubs però lògicament, al tenir aquesta transversalitat i el fet que hi ha centres 
educatius que formen part del campus educatiu, donen valor afegit en aquella zona. L’alcalde 
diu que creu que és bo que s’hi poguessin combinar diferents activitats. Es pregunta què s’ha 
resolt a La Serra i respon que s’ha resolt el tema de la potabilitzadora, amb la qual cosa es 
garanteix l’abastament al centres ubicats allí. Són coses que es preveuen però potser no es 
veuen i que són molt importants. Entén que plantejar un projecte sense tenir garantit el 
tema de la potabilitzadora podria tenir un cert risc o podria semblar més superficial, però 
abans de fer una actuació en planteja una altra, la del revestiment del pantà sec que 
comunica amb l’altre pantà, perquè si es donés qualsevol afectació es pogués garantir el 
subministrament en tot el parc. 
Explica que aquest no és el primer projecte de pista d’atletisme que hi ha a Mollerussa, ja 
n’hi havia hagut dos més i no es van poder executar en el temps. Un, fa uns 27 anys, 
coincidint amb el projecte que es va fer quan Mollerussa va pujar a segona A, la qual cosa va 
ocasionar una regressió en els altres esports; l’altre fa tres o quatre anys i és el que tenim 
ara. L’alcalde clarifica que no es vol trencar el model econòmic que es té en aquest moment i 
afirma que no es farà res que no es pugui pagar però l’Ajuntament s’ha de dotar de projectes 
que encaixin amb el model i amb el Pla Director i que segueixin aquesta filosofia, la de servir 
per fomentar l’esport, per dotar de millors equipaments als centres i que estiguin oberts 
absolutament a la ciutat. Diu que, com a cada instal·lació, hi ha d’haver un pla d’usos de 
l’equipament condició sine qua non de la mateixa Secretaria General de l’Esport. També 
comenta que a Mollerussa aquest esport està en creixement i actualment està en un solar 
privat, per la qual cosa cal començar a donar una resposta. Amb les últimes modificacions 
del POUM ja es disposa d’un 95% del terrenys, això fa que es pugui tenir una estratègia molt 
potent de promoció d’aquella zona que és única.  
En resposta a qui va adreçada la pista d’atletisme, l’alcalde diu que va adreçada a tothom, 
però matisa que com qualsevol instal·lació esportiva és més normal que en faci ús el club. 
Estarà oberta a la ciutat perquè formarà part del campus esportiu de La Serra a la vegada 
que complementarà els dos centres educatius. Tot això dóna valor, promociona i diferencia 
aquell espai. 
Pel que fa al cost, en principi s’aprova el projecte bàsic i en funció de l’estabilitat 
pressupostària s’anirà fent. Si no es pot fer, l’alcalde assegura que no es farà i afegeix que 
no es tracta de posar-se la manta al cap i tirar endavant projectes però aquest –afirma- 
forma part de les mancances que marquen els tècnics de la Generalitat que, sumades a 
l’activitat esportiva que genera l’atletisme, fa que sigui necessari o si més no, que faci 
plantejar-se seriosament la possible ubicació d’una pista d’atletisme a Mollerussa. Resulta 
difícil trobar una parcel·la urbana que disposi de les dimensions necessàries per ubicar-la, 
motiu pel qual s’havia pensat en aquesta idea, però sense afectar el model que, en aquest 
supòsit, encaixa amb el Pla director. 
Dit això, l’alcalde manifesta que aquest model encaixa bé, però entén que potser no encaixa 
prou amb el model del grup del PSC, per aquest motiu -adreçant-se al Sr. Gatnau- li diu que 
segurament el seu grup hi votarà en contra. El que és important en aquest moment és que 
hi hagi el projecte d’una pista. 
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En resposta a les altres preguntes respon que aquest és un del clubs més antic de Mollerussa 
i que porta pràcticament tot el calendari esportiu, per tant cal donar resposta a aquelles 
activitats que funcionen. 
 
La regidora no adscrita, Sra. Teresa Niubó, comenta que si a la llarga es fa al parc de La 
Serra, el que caldria fer abans és arranjar l’accessibilitat i fer la rotonda que hi està prevista.  
 
El Sr. Francesc Pla del Grup ERC afirma que el model que tenen és bastant clar, no es tracta 
només de qüestions de motor, sinó que es tracta de tenir un model d’aprofitament de La 
Serra en el camp familiar. Creu que fer la pista a La Serra no és el més adequat i requereix 
molta inversió, 1.900.000€. quan es van fer les modificacions dels terrenys ja van adoptar 
una postura i no l’han variat en aquest aspecte. Hi ha una cosa que vol remarcar del que ha 
dit l’alcalde referent que si en un moment determinat durant aquests propers anys no es 
pogués tirar el projecte endavant, no es farà; però ell entén que si es comença una obra que 
ha de finalitzar amb l’objectiu inicial no és tan fàcil tirar endarrere o deixar-la a mig fer. El 
Sr. Pla creu que cal donar una resposta a aquest grup de gent nombrós i també que la 
ciutadania hauria de tenir opinió amb temes d’aquestes característiques. Creu que caldria un 
fer pla de participació per saber allò que la gent pensa. Els plans de participació -comenta- 
es poden fer sobre moltes coses, en altres no caldria; però en aquest seria important i 
resultaria molt efectiu i potser hi hauria alguna sorpresa pel que fa a la ciutadania de si vol o 
no una pista d’atletisme, o com enfocar-ho. Pel que ha anat parlant amb la gent, el Sr. Pla 
diu que no ho veu tan clar i hi veu reticències en la utilització de la pista d’atletisme. Per 
acabar, pensa que aquest no és el millor lloc ni ara el millor moment, però no vol dir amb 
això que no s’hagi de donar resposta a tots els col·lectius esportius de Mollerussa i més a un 
com aquest que té la importància que té. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau del grup del PSC vol reiterar que ells no estan en contra de la 
promoció de l’esport en si, tot al contrari. Pel que fa a la pregunta que es feia, sobre si 
encaixava o no a La Serra, entén que encaixa perfectament al Pla director, però no anava la 
pregunta encarada a aquest aspecte –comenta. Diu que es parlava que posteriorment es farà 
un pla d’usos i entén que en qualsevol inversió el pla d’usos ha de ser el primer per saber si 
val la pena, si serà un tema de mobilitat, si se’n traurà un profit social o esportiu... Plantejar 
tot el que és en un pressupost, una dotació un projecte... No té lògica començar la casa per 
la teulada. Primer cal fer el pla d’usos i si es veu que l’ús que es pot donar a la pista és 
important valdrà la pena invertir els 1.900.000€. Si aquest pla d’usos no té la dimensió 
prevista, no cal anar a una previsió de despesa al llarg del temps sinó que es pot fer més 
reduït, més acotat i donar solució igualment a tot. El Sr. Gatnau comenta que en aquesta 
casa, per desgràcia, es comença amb un pressupost i s’acaba amb una altre. A més, entén 
que, a part de la inversió que comporta la creació d’aquesta pista i d’acord amb el que deia 
el Sr. Pla si es fa un projecte inicial és perquè hi ha el compromís o la intencionalitat de 
portar-lo a terme, amb més o menys espai, però no creu que si es comença una cosa 
després es tiri endarrere, la ciutat no s’ho pot permetre. Una inversió d’aquest tipus darrera 
porta una obligació de despesa, de manteniment, de costos de llum etc ... Temes que cal 
valorar. Dit tot això, davant les preguntes que han plantejat, afirma que han quedat una 
mica coixes les respostes. El seu vot, en aquest cas, serà l’abstenció. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona respon que se centrarà amb el que s’està aprovant perquè és la 
manera més objectiva d’intentar ordenar una mica les situacions i les idees. Explica que 
s’aprova el projecte bàsic, desplegable parcialment amb executiu en funció de si hi ha o no 
dotació econòmica. L’Ajuntament en el seu moment el dota amb 50.000€ per fer els estudis 
geotècnics, perquè si acaba sent possible ja hi hagi feina avançada. El pla d’usos és paral·lel 
a l’elaboració del projecte i s’ha de tenir dotat, sense mena de dubte. És fàcil de deduir que 
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tindrà un ús esportiu. Amb el pla d’usos es diu com es gestionarà la instal·lació, de la 
mateixa manera que diu com es gestiona un pavelló o una piscina. En aquest cas s’aprova un 
projecte bàsic desplegable a executiu per un tema absolutament econòmic, que vindria 
determinat per les dimensions i que aquestes només són possible a La Serra. L’alcalde 
explica que abans de fer qualsevol actuació cal pensar si en el futur es voldrà legalitzar o 
homologar i per tant s’ha de saber en quins termes caldrà moure’s i a la vegada no duplicar 
o fer malament les coses. En un projecte bàsic, hi consta tot: la llum, les torres, els 
vestidors, les grades i tot allò que la normativa diu que hi ha d’haver. La voluntat de 
l’Ajuntament és fer això i donar sortida a la pràctica de l’esport amb un espai que serveixi 
per entrenar amb les condicions necessàries. El que interessa és que, si cal fer un trasllat, hi 
hagi les condicions bàsiques per practicar l’esport, perquè després hi ha moltes actuacions 
inherents a aquests projecte que, si s’acabés fent, no tenen perquè anar lligats a la pista 
d’atletisme. La llum pot portar-s’hi demà mateix però valdrà molts diners. L’alcalde vol que 
es tingui una visió una mica global de les actuacions al parc de La Serra i comenta que 
aquesta actuació no es fa en l’espai del marge esquerra, més lúdic, més familiar sinó que 
s’actua en la part dreta on hi ha els altres equipaments, per aquest motiu té sentit i quadra 
amb el Pla director. 
Pel que fa a la rotonda, l’alcalde diu que és un altre tema. Primer, cal saber si es pot actuar 
en la carretera on s’ha de fer la rotonda, cal intentar que aquesta es faci, però no només per 
la pista o pels instituts, no és inherent a això; sinó tot al contrari, s’ha de millorar 
l’accessibilitat i l’ordenació en els tres centres escolars que hi ha a La Serra (matisa que són 
tres i no dos, com havia dit anteriorment). Comenta que La Serra és un lloc on hi ha molta 
dinàmica i gran flux de gent, tant pel que fa al paràmetre familiar com a l’esportiu i també a 
l’educatiu. El fet que l’Ajuntament pugui competir amb la dotació dóna més fortalesa als 
centres educatius, però en qualsevol cas respecta el plantejament que tothom pugui tenir, i 
remarca que ara és necessari començar a optar per poder tirar-ho endavant tard o d’hora. 
No és una idea puntual d’ara, sinó que és un fet seqüencial històricament a Mollerussa que 
ha tingut diferents moments i ara podria ser un d’ells.  
L’alcalde també explica que van mirar de fer una permuta amb la Generalitat però era de 
difícil encaix, ja que tot estava entre patrimoni, educació i IRTA i resultaria molt llarg 
treure’n l’entrellat fins a poder se’n fer càrrec. Per aquest i altres motius exposats creu que 
La Serra és un bon lloc, puix que no hi ha cap més parcel·la dins del poble on es pugui 
ubicar, per tant –diu- no es pot triar on ha d’anar, només si és convenient o no. Al seu 
entendre, creu que el lloc encaixa amb el Pla Director i que amb el temps serà un bon 
posicionament i, a més, tot es planteja després de dotar a la Serra de serveis bàsics 
prioritaris com l’abastiment, la potabilitzadora, el recobriment del pantà i garantir que estigui 
en condicions, perquè no es pugui dir que abans d’una cosa se n’havia de fer una altra. Un 
cop en condicions i les prioritats complertes ja es pot planificar i dibuixar un estadi que pugui 
donar resposta a la demanda d’aquest esports.  
L’alcalde remarca que si s’han de fer despeses vol que es facin en base a l’orientació 
corresponent, que només s’està aprovant el projecte bàsic i que és una idea que encaixa 
amb el model i dóna satisfacció a una demanda evident per a la pràctica de l’esport. Si el 
que es vol donar a entendre és que l’Ajuntament es vol gastar 2.000.000€ en una pista 
d’atletisme, això és mentida; només s’aprova el projecte bàsic, no l’executiu. Si es 
despleguen les fases en el temps previst es podrà veure que les condicions seran més 
avantatjoses i en cada pressupost es tindrà l’oportunitat de decidir si convé o no, si és 
prioritari afegir-hi alguna cosa o no. En qualsevol el que es pretén és això –diu l’alcalde. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades,  la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per deu (10) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, 
Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella i Joan Simeón, un (1) vot en contra, 
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del Regidor Sr. Francesc Pla, i cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. Redigors/es, Pere Gatnau, 
Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates i Teresa Niubó. 
 
05.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ. CODI PA-07 I 
CONVENI URBANÍSTIC. APROVACIÓ INICIAL. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de març de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament el Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Mollerussa en la data 26.02.2009. En la data 29.06.2009, l’acord 
d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van ser 
publicades al DOGC núm. 5409, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
En la data 20 de març de 2015 es va signar el conveni urbanístic subscrit entre el Sr. 
Fernando Castelló Clemente en nom propi i en la representació de SOKOL GRUPO DE 
INVERSIONES, SL i l’Ajuntament de Mollerussa, que té per objecte el compromís de cessió 
gratuïta a favor d’aquest darrer de l’edifici de la seva propietat -habitatge unifamiliar- situat 
a l’Avinguda Catalunya, 28 amb la finalitat de la seva preservació. Per la seva banda, 
l’Ajuntament s’ha compromès a la tramitació d’una modificació del Pla d’Ordenació 
urbanística municipal dins del marc de les seves competències urbanístiques que afectaria 
als terrenys de la propietat del cedent, per tal de fer efectius els compromisos pactats en el 
conveni. El conveni signat té naturalesa de conveni urbanístic de planejament d’acord amb 
allò establert a l’art. 104 del TRLU per la qual cosa serà integrat en la documentació de la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal que serà objecte de tramitació.  
 
La proposta de modificació puntual redactada pels Serveis tècnics dels Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, té la finalitat de definir el Polígon d’actuació 
“Cal Castelló” –Codi PA-07- com a polígon discontinu que abasta dos illes adjacents. El 
primer àmbit inclou els terrenys delimitats per les avingudes de Ferrer i Busquets i de 
Catalunya, i els carrers de Cervera i d’Enric Granados (illa I). El segon abasta el front de l’illa 
al carrer Cervera situada a l’altre costat del carrer de la façana corresponent al primer àmbit 
(illa II). L’objecte és la redistribució de l’aprofitament privat atorgat pel POUM vigent per tal 
de que l’edifici de Cal Castelló s’integri al sistema d’equipaments urbans i bona part dels seus 
jardins formin part del sistema d’espais lliures. L’aprofitament urbanístic s’acumularia al sòl 
privat, augmentant en una planta addicional aquelles establertes pel POUM vigent. 
 
En virtut del que s’ha exposat; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés 
documentació que consta en l’expedient, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS:   
 
Primer. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAL 
CASTELLÓ. CODI PA-07 I CONVENI URBANÍSTIC, així com el CONVENI URBANÍSTIC subscrit 
entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Sr. Fernando Castelló Clemente en nom propi i la 
representació de SOKOL GRUPO DE INVERSIONES, SL, el qual integra la documentació 
sotmesa a aprovació inicial i que ha estat considerat en la redacció de la modificació puntual, 
en els termes i abast establerts en la documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics 
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, d’acord amb allò disposat als articles 85.1, 96 i 104 del 
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TRLU, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com els articles 117 i 107 i següents 
del RLU. 
 
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a 
un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria, 
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, en undiari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web 
municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions 
i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU. 
 
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’art. 85 
apartats 5 i 7 del TRLU i a l’art. 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i a l’òrgan ambiental competent 
per a què realitzi la decisió prèvia d’avaluació ambiental. 
 
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert 117.3 del 
RLU, concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de 
la modificació pel termini d’un mes. 
 
Cinquè. Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions 
modifiquin el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans 
especials urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial. Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada 
definitivament la modificació puntual. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1 
del TRLU, el termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys”. 

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta hi votarà a favor tal i con va dir a la  
Comissió. Pensa que una de les coses que s’ha fet bé en aquesta legislatura ha estat el tema 
de Can Jaques pel que representa com a part històrica de Mollerussa. Si en aquell moment el 
vot va ser favorable, amb el tema de cal Castelló creu que no s’hi perd res, pel que fa a les 
altures, per la compensació amb pisos que en un temps s’hi poguessin fer. Si s’ha aconseguit 
cal Jaques, s’aconseguirà Cal Castelló. En el seu moment es va aconseguir cal Duch, sense 
representació a l’Ajuntament del PP, que segurament hi hagués estat d’acord amb el fons 
però no amb la forma. Considera que l’actuació de cal Duch va ser una actuació no ben feta i 
aquestes estan ben fetes i són imprescindibles. Pel que fa a l’avinguda de Catalunya, s’hi 
guanyarà i ajudarà a potenciar l’avinguda, a arranjar el carrer i a ajudar que el comerç de la 
zona funcioni. Afirma que és una part de Mollerussa que està bastant deixada. En definitiva 
creu que és una bona acció. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del Grup ERC entén que és bo recuperar patrimoni i hi està 
completament d’acord pel possible risc de desaparèixer la casa. També creu que és bo per a 
Mollerussa, tenint el patrimoni que té; i de cara a la ciutadania, perquè s’aconsegueix una 
zona verda. Ara bé, mentre estava revisant el projecte –afirma- hi ha un parell de coses que 
li generen dubtes. En primer lloc, l’alçada que segons diu el Sr. Simeón és l’adequada. Ell 
pensa que cinc o sis plantes són una alçada considerable (l’alcalde fa una correcció pel que fa 
a l’alçada de les plantes: de tres a quatre i de quatre a cinc) i després el fet del manteniment 
de la casa, les reformes i el manteniment dels espais verds.  
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El Sr. Pla creu que si no s’hagués fet res segurament la casa hagués anat a terra, s’hauria fet 
la construcció a tot el voltant i hauria estat pitjor, però entén que les negociacions amb el 
propietari són les que són, tot i que remarca que les dimensions de l’edificació li generen 
dubtes i planteja si hagués estat possible deixar-lo edificar en un altre espai. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau del Grup Socialista, diu que en aquest punt el vot serà favorable 
perquè entenen que és un edifici singular, no catalogat però inventariat i que per desgràcia a 
Mollerussa hi ha hagut edificis d’aquest tipus que no s’han pogut repescar per a la ciutat i 
han acabat desapareixent i per tant tot esforç per mantenir aquests edificis entén que és 
positiu, a més de la zona d’espai verd de què es podrà disposar. Tot i això, hi ha una sèrie de 
condicionants com ara els econòmics i tal com s’ha anat produint la situació per interès 
d’alguna entitat que ha comportat una falta de cintura per part de l’Ajuntament. Però diu que 
les situacions es donen com es donen, no tot es pot controlar i s’ha d’actuar en funció del 
que es troba. El Sr. Gatnau diu que els hagués agradat més poder gaudir d’un espai més 
obert a la carretera. Quant al tema de la compensació econòmica entenen que no és una 
cessió a l’ús, que hi ha una compensació en espècie, per dir-ho d’alguna manera, que 
modifica l’alçada. Aquesta aportació no econòmica facilita a l’Ajuntament no descapitalitzar-
se, no aportar diners; però tal com esmenta el Sr Pla, hi haurà uns edificis al voltant amb 
més alçada que tancaran més l’espai. Comenta que les circumstàncies es donen com es 
donen, l’equip de govern s’havia de moure en aquestes condicions i val la pena que l’edifici 
quedi per Mollerussa, per tant el seu vot serà positiu. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna les gràcies a tots els grups per llurs intervencions i explica 
que fa més d’un any que aquest tema està damunt la taula i que es va exposar en Junta de 
Portaveus si es considerava oportú el plantejament que es podia fer des de l’Ajuntament per 
intentar salvar l’edifici. Apunta que el POUM que fou aprovat per PSC i ERC no el mantenia, i 
ho diu perquè creu que està bé fer filosofia. A la situació actual, s’hi arriba per uns 
condicionants urbanístics que “de facto” feien que es derruís aquest immoble, per tant 
s’inicien les converses i es pensa que es pot plantejat d’aquesta manera. L’alcalde diu que 
només es pot fer en àmbits que es puguin controlar perquè de vegades pot ser que hi hagi 
hagut altres acords o compensacions que no han acabat realitzant-se. La gent volen tenir 
unes garanties i això ja va explicar-se en el seu moment. En el carrer de Ferrer i Busquets hi 
ha edificacions de quatre més una i s’ha d’acabar compensant metres quadrats, de superfície 
no d’habitatges i això és important per valoració.  
Tal com es veu en el projecte queda més distància, no hi ha cap mena d’impacte. Seria 
millor que s’hagués pogut ordenar l’equipament però hi hauria el problema amb les alçades 
de l’avinguda de Catalunya i potser tot quedaria més ofegat. 
Pel que fa al tema de la valoració econòmica s’està parlant de 1.800 m2 de serrell que 
queden per un valor 100.000€ a pagar en quatre anys. L’alcalde s’adreça als regidors i els fa 
referència al preu del metre quadrat al mercat i el que hauria suposat aquesta acció sense 
una voluntat de les parts per poder-ho fer.  
També diu que abans ha fet referència al POUM bàsicament per un comentari del Sr. Gatnau 
en què ha dit que potser ha faltat cintura per part de l’Ajuntament, no sap si d’aquest.  
L’alcalde explica tant important era salvar-lo, com ho era també planificar-ho i que  s’han 
mogut amb les possibilitats que tenien. Ho han parlat, ho han explicat, no s’ha fet cap 
moviment sense que no es tingués una mica el consens de tothom i avui aquí es demostra. 
Ell creia objectivament que el consens es traduïa en una unanimitat perquè creu que és una 
molt bona operació per l’Ajuntament de Mollerussa, però entén que també s’estigui en els 
temps dels “peròs” i en funció d’això i del temps les coses es veuen d’una manera o d’una 
altra. L’alcalde intenta posar-ho en el context i afirma que les coses es fan bé i posa 
l’exemple de la donació dels germans Freixes Badia i els plantejament a acceptar-la o no per 
si portarà molt manteniment, s’hauran de fer obres [...]. Diu que cal tenir una visió a mig i a 
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llarg termini, i que en el moment que toqui es podrà adequar o no en funció de la 
disponibilitat econòmica. Però –afirma- és una bona oportunitat, independentment que es fes 
per salvar l’edifici, l’espai que resulta de la zona verda és el mateix –adreçant-se al Sr. Pla.  
Si no es permet fer una planta més, s’hauran de concedir el metres per un altra banda però 
la part resultant serà la mateixa. Per tant plantejar-ho no vol dir que hagi de quedar tot. És 
una illa de cases al mig de Mollerussa a quatre bandes amb tota l’edificabilitat. En un altre 
lloc seria impossible en els temps que corren i més si hi ha oportunitat de negoci. 
L’alcalde s’adreça al Sr. Simeón i li comenta que independentment de si agrada o no 
l’operació de cal Duch o si hagués pogut ser més avantatjosa o no, o hagués pogut semblar 
cara pels moments que passaven, també calia veure que eren uns moments dolents pel 
mercat immobiliari. Si ara es mira la rendibilitat que se n’ha tret, pot ser ja s’hauria resolt 
amb l’escola Les Arrels. En aquell moment es va poder moure una peça del trencaclosques i 
ara se’n pot moure una altra per l’Escola de Música, però només és un plantejament ja que 
es comenta. L’alcalde agraeix al Sr. Simeón que reconegui la importància que té la 
recuperació de patrimoni perquè Mollerussa havia perdut en moltes coses i ara sembla que 
podrà guanyar molt, però sobretot hi guanya per poder planificar la ciutat de cara al futur. 
L’alcalde explica que s’han fet les comissions informatives perquè es va demanar i perquè la 
situació requereix més complexitat. Ara es presenta al Ple, hi ha el consens per iniciar els 
tràmits, per donar el tret de sortida a promoure l’adquisició d’aquell espai a canvi d’uns 
aprofitaments urbanístics. L’alcalde parla de 1.800m2 i detalla que hi surt menys habitatges 
que els que hi havia planificats en el POUM però que l’Ajuntament n’ha sortit ben parat. 
També entén que cal tenir en compte l’acció futura però que en el moment que vagin 
succeint les coses, s’aniran plantejant. 
L’alcalde explica que van assistir amb el Sr. Josep Simó a una reunió amb el director general 
d’Urbanisme a Barcelona per presentar una proposta encarada a salvar l’immoble. La 
resposta va ser que a més de ser possible, calia fer-ho. També es va plantejar si es podia 
aixecar més alçada per poder compensar. En aquest moments s’ha signat el conveni, amb la 
modificació de normes i ara caldrà fer tota la gestió urbanística. El fet que hi hagi dos 
propietaris requerirà certa complexitat en la tramitació. Tot i això, l’alcalde diu que cal estar 
satisfet perquè s’està vivint un moment de crisi econòmica i una situació en què l’Ajuntament 
no té possibilitat de poder adquirir gran cosa. El fet de tenir la capacitat d’estendre’s en un 
assumpte com aquest s’ha de valorar com una cosa molt bona, com una operació que inicia 
avui el seu camí i que amb el temps ajudarà a projectar ciutat sobre una situació estratègica 
que fins ara no existia i la qual era impensable fa un any i mig. L’Ajuntament es podia trobar 
a dia d’avui amb un permís d’obres a la Junta de Govern que liquidés aquell espai, que 
potser té un valor arquitectònicament relatiu, però té el valor de formar part del paisatge de 
Mollerussa on moltes persones es veuen identificades en aquests paisatge ja sigui perquè 
s’hi ha hagin fet les fotos de la boda o altres coses. És un entorn bonic, que val la pena, que 
estava inventariat però no catalogat si no la bonificació urbanística no hagués estat possible i 
quan l’adquireixi l’Ajuntament passarà a ser catalogat i tindrà un nivell de protecció més alt i 
que pugui ser la seu del que es desitgi en el seu moment. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del Grup ERC respon que des del principi que es va plantejar s’ha 
fet  un bon seguiment. Ell es referia anteriorment que si tot el que es podia edificar allí es 
pogués edificar en un altre lloc hi hauria un espai molt més gran, però això no és possible. 
Vol puntualitzar i recalca que el fet d’adquirir-lo els creï dubtes pel que fa al manteniment i la 
rehabilitació de l’edifici. Diu que una cosa no treu l’altra però vol deixar constància d’aquests 
dubtes i dels que tenien quan parlaven de pujar una planta. És cert que si no hi surten 18 
habitatges, hi perden. És una planta més que requereix alçada i pren espai i llum, però que 
en definitiva aquestes són les puntualitzacions. 
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El regidor Sr. Pere Gatnau del Grup Socialista manifesta que potser no ho ha deixat prou clar 
o no s’ha entès prou bé. En cap moment volia criticar el govern perquè hagi tingut poca 
cintura sinó que el moment l’ha condicionat a no poder tenir-ne. La situació no ha vingut 
marcada només per la negociació propietari - ajuntament sinó que hi ha hagut un tercer que 
ha accelerat el moviment de l’Ajuntament, amb la qual cosa vol referir-se que l’Ajuntament 
s’ha vist condicionat per les circumstàncies a una falta de mobilitat que hagués pogut tenir 
en altres moments. Només vol fer aquest aclariment perquè considera que la primera part de 
la intervenció venia motivada per aquest mal entès. 
 
L’alcalde Marc Solsona dóna les gràcies als regidors i explica que per Mollerussa suposa tenir 
un espai alliberat de zona verda de les mateixes dimensions que la plaça de Sant Jaume, per 
tant a cada punta de carrer hi haurà un pols per poder articular alguna cosa potent de cara 
al futur, motiu que fa que se superi qualsevol dubte de manteniment o de gestió que es 
pogués fer. L’alcalde també comenta que no es podia fer i menys quan l’Ajuntament de 
Mollerussa es planteja retirar l’ARE que suposava mil i escaig habitatges. No tenia sentit 
aprovar una condicions d’aprofitaments futurs quan s’estava tirant endarrere figures 
urbanístiques existents. L’alcalde recorda que això al seu moment també ho va comentar. 
Diu que la idea era aquesta i creu que tots en poden estar satisfets perquè no és  l’equip de 
govern qui porta aquesta proposta sinó que planteja les negociacions en aquest sentit prèvia 
conversa i autorització de la Junta de Portaveus, per aquest motiu –repeteix- en poden estar 
del tot satisfets. L’alcalde diu que li hagués agradat aprovar-ho per unanimitat perquè creu 
que la potencialitat de l’acció supera els petits dubtes, dubtes que l’equip de govern no té 
però, si més no, es minimitzen per l’impacte de la resta, que al seu entendre és molt més 
superior. Sempre que hi ha qualsevol projecte, sempre poden sorgir dubtes, però hi ha la 
responsabilitat que més enllà dels dubtes, a part de dona una solució, fer vista d’ocell, mirar 
Mollerussa en el futur i veure si això encaixa o no en l’estratègia de tots. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, 
Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, 
Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates, Joan Simeóni Teresa Niubó i una (1) abstenció, del 
Regidor Sr. Francesc Pla. 
 
06.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. AJUST DELS ÀMBITS DEL PLA DE MILLORA URBANA. CODI PMU-06 I 
DEL SUBd-08.APROVACIÓ INICIAL. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de març de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament el Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Mollerussa en la data 26.02.2009. En la data 29.06.2009, l’acord 
d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van ser 
publicades al DOGC núm. 5409, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència de la modificació puntual del POUM 
vigent a proposta d’iniciativa privada. La proposta de modificació ha estat redactada pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals. Els 
àmbits en els quals es pretén realitzar la modificació es concreten en el Pla de millora 
urbana. Codi PMU-06 -Àmbit carrer Josep Lluch- i el secprtor de sòl urbanitzable delimitat. 
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Codi SUBd-08 -Pla parcial residencial  Institut, que es troben situats al costat sud de l’antiga 
Ctra. N-II de Mollerussa. 
 
L’objecte de la modificació és redefinir l’àmbit del PMU-06 amb la incorporació d’una porció 
de terrenys del sector urbanitzable adjacent, el SUBd-08, i modificar-ne les condicions 
d’ordenació, d’edificació i d’ús. Així mateix, la modificació contempla la densitat mínima 
necessària de 40 habitatges/ha que estableix la legislació d’equipaments comercials per tal 
de que els terrenys es pugin incorporar a la TUC -trama urbana consolidada. 
 
La proposta de modificació puntual del POUM de Mollerussa ha estat redactada pels Serveis 
Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals. Els sectors en 
els quals es pretén modificar, el Pla de millora urbana. Codi PMU-06 Àmbit carrer Josep Lluch 
i el Pla parcial residencial. Institut. Codi SUBd-08 es troben situats al costat sud de l’antiga 
Ctra. N-II 
 
En virtut del que s’ha exposat; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés 
documentació que consta en l’expedient, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS:   
 
Primer. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. AJUST DELS ÀMBITS DEL PLA DE MILLORA 
URBANA. CODI PMU-06 I DEL SUBd-08, en els termes i abast establerts en la documentació 
tècnica redactada pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, d’acord amb allò 
disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així 
com els articles 117 i 107 i següents del RLU. 
 
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a 
un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria, 
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web 
municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions 
i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU. 
 
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’art. 85 
apartats 5 i 7 del TRLU i a l’art. 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i a l’òrgan ambiental competent 
per a què realitzi la decisió prèvia d’avaluació ambiental. 
 
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert 117.3 del 
RLU, concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de 
la modificació pel termini d’un mes. 
 
Cinquè. Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions 
modifiquin el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans 
especials urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial. Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada 
definitivament la modificació puntual. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1 
del TRLU, el termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys”. 
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del Grup Popular afirma que el seu vot serà favorable perquè creu 
que és una millora substancial a curt termini o a molt curt termini, si és que les perspectives 
es compleixen, d’una entrada principal de Mollerussa, possiblement la més important, la que 
té més trànsit i a la vegada la que estava més deixada. Tant de bo –afegeix- la part oest de 
la carretera que va cap a Les Borges i cap a Torregrossa pogués tenir una altra superfície, un 
altre comerç o qualsevol cosa que millorés aquesta part perquè és zona d’entrada amb 
l’avantatge que suposaria la competència de les altres superfícies com Plus, Condis, Dia o  
Caprabo. El Sr. Simeón considera que seria bastant important. També creu que es redueix la 
pressió que en el seu moment podia tenir el Sr. Castelló per la proposta de compra del 
terrenys; per tot plegat el Sr. Simeón només hi veu avantatges, sobretot perquè és una part 
del poble, una entrada que fa llàstima tal com està ara mateix. 
El seu vot serà favorable. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del Grup ERC manifesta que està d’acord amb el Sr. Simeón en 
referència que l’entrada de Mollerussa per davant de la rotonda de la Creu Roja és 
millorable, molt millorable. També és cert que quan es va redactar el POUM aquella era una 
zona únicament i exclusivament residencial. Si al POUM es va dictaminar així era per intentar 
ordenar una mica el model de ciutat i per no tenir en un mateix espai zones que poguessin 
generar molèsties de soroll, molèsties de trànsit o de molts diversos tipus a les zones 
residencials. Diu que a Mollerussa hi ha llocs, que pel fet de tenir dues activitats, una 
activitat econòmica important al costat d’una de residencial, provoca molèsties que són 
normals bàsicament per aquest doble ús. Tot això genera un moviment de trànsit que caldria 
estudiar per minimitzar-lo però que comportarà uns aspectes a tractar per una banda i les 
molèsties pel vessant residencial, per l’altra. 
El Sr. Pla diu que costa molt fer un POUM i troba encertat que sigui només d’ús residencial, 
precisament per separar-lo d’altres usos que puguin generar certes molèsties en l’espai on 
viu la gent. Si es fes un canvi, a la llarga provocaria un augment de les molèsties. Es 
pregunta si es podria posar la zona comercial de vendes de mitjana superfície en un altre lloc 
i  respon que si. Cal tenir en compte que la gent normalment va a comprar amb cotxe en 
llocs com Mercadona Plus, Caprabo..., la compra de proximitat és la compra a les botigues 
del centre i és aquesta trama comercial de proximitat la que cal afavorir moltíssim, cosa que 
no vol dir que no s’hagi d’afavorir l’altra però en els llocs corresponents.  
El que si és cert –remarca- és que cal arranjar aquesta entrada, s’haurà de modificar però no 
en una barreja d’ús comercial i residencial. Hi ha altres opcions per col·locar zones comercial, 
el POUM es fa pensant en un model a la llarga de ciutat que creu que s’hauria de respectar. 
Dóna les gràcies als assistents. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau del Grup Socialista diu que el seu vot serà favorable i que cal 
alegrar-se que aquesta superfície es quedi al municipi de Mollerussa i no vagi cap altres de la 
vora com s’ha vist moltes vegades en aquest tipus de superfícies. És cert que el POUM no 
contemplava zones comercials a l’altra banda de la circumval·lació però de vegades cal 
moure cintura tal com deia en aquest cas. L’alcalde ha de poder donar sortida al tema. Aquí 
s’està parlant, si no ho té mal entès, d’una empresa que ven aliments que, si no fos el cas, 
gairebé no caldria ni debatre-ho. Resumint, recalca, que cal alegrar-se que l’empresa en 
quedi a Mollerussa. Possiblement podia estar ubicada en un lloc millor, però al final hi ha les 
opcions que hi ha i qui està governant acaba acceptant o ho perd. Les situacions són les que 
condicionen. 
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L’alcalde Marc Solsona respon que el POUM no és la Constitució, no és un instrument 
intocable, es pot canviar. En el seu moment es van plantejar unes característiques en un 
POUM per planificar Mollerussa que es van considerar adequades per al seu creixement en 
els propers anys. Es venia d’unes normes urbanístiques de l’any 1987 i s’havia d’anar fent 
pedaços a partir de l’oferta i la demanda. Es fa un document marc que engloba per on cal 
moure’s. La conjuntura que hi havia en aquell primer moment era una i ara n’és una altra. 
Un exemple és el tema de l’ARE. Quan es va planificar, hi havia una actuació a fer que ara no 
és possible i no té sentit que hi hagi una zona urbanitzable amb un conjunt de costos per als 
propietaris sense una expectativa a mig i curt termini per poder desenvolupar. Per tant, 
l’alcalde diu que quan es parla de model, el fet de tenir un model que marqui el POUM de 
Mollerussa pràcticament urbanitzable, té uns efectes en els ciutadans en l’àmbit cadastral, en 
l’IBI i això sí que afecta en el dia a dia de les persones. Per tant –afirma- cal ser receptius a 
qualsevol proposta que ajudi a minimitzar i ordenar en funció de les circumstàncies que es 
donin. L’alcalde es pregunta si es modifica un lloc que no és l’adient, però a la vegada diu 
que no és l’alcalde qui ha de fer un estudi de mercat a una empresa; l’empresa ja haurà fet 
els seus estudis, i té la certesa que es posaran en un lloc on obtinguin prou rendibilitat. A 
Mollerussa, hi ha una entrada per l’autovia, a l’alçada de NUFRI i cap a baix arriba a la 
rotonda de la Creu Roja. En aquella zona hi ha una activitat comercial (Bosch) que no és dins 
la trama urbana. Només ha de ser en la trama urbana allò que és alimentació. Si algú 
volgués posar un Jardiland caldria fer modificacions, s’hauria de buscar l’ús comercial, ara no 
caldria incorporar a la TUC perquè l’activitat no ho demana. 
Si es mira des de la rotonda de NUFRI, és límit de terme; a la part del Castillo hi ha un 
polígon comercial i una part residencial on hi ha casetes que acaben en un polígon industrial. 
Per tant, no ni hi ha un impacte de modificació del concepte residencial a l’interior sinó que 
s’està plantejant en un lloc on hi ha una rotonda, una certa viabilitat cap a l’autovia, que les 
persones quan agafin el cotxe puguin anar cap a Golmés, Fondarella o Mollerussa. Els temps 
–afirma l’alcalde- ensenya a esmenar errors del passat, oportunitats que en el seu moment 
Mollerussa no va tenir quant a gran superfícies i sent capital de comarca hauria d’haver 
tingut. Ara hi ha la possibilitat de fer actuacions i tal com diu el Sr. Gatnau millor que siguin 
a Mollerussa. En quin lloc de Mollerussa? Doncs en el lloc que es proposin. L’Ajuntament 
regula les propostes que li arriben des de la societat, si són realitzables intenta donar-hi 
encaix, es miren, s’informen i si hi ha una amenaça amb el model, com el que es parlava 
amb el tema de Cal Castelló, es mira la possibilitat d’ordenar-ho en un lloc que tingui certa 
continuïtat en el temps. L’alcalde diu que tan de bo s’hagués de discutir sobre modificacions 
del POUM perquè voldria dir que hi ha activació econòmica i aquesta pot ser una modificació 
que no trenca cap model perquè el POUM és mutable, està aprovat de fa més de cinc anys. 
Cal pensar una mica en gran i tocant de peus a terra i fer possible el que ha de poder ser. La 
funció de l’Ajuntament és intentar facilitar les coses. 
Aquestes modificacions ajuden també amb el gran tema dels sòls urbanitzables, avui dia 
s’està amb el tema que els urbanitzables que no tinguin cap plantejament urbanístic passin a 
tenir consideració tributària de rústica. De moment no s’arreglarà fins que no estigui aprovat 
per Llei. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del Grup Popular fa un petit incís amb bona voluntat i bon humor. 
La constitució i el POUM tenen alguna cosa en comú, es poden modificar si hi ha una  
majoria que ho avala. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona comenta que el món local sempre ha estat més àgil i diligent en 
solucionar coses i de vegades no falta ni ideologia per modificar el POUM, perquè només amb 
sentit comú ja és possible. 
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Els Sr. Francesc Pla del Grup ERC manifesta abstenir-se de fer cap comentari sobre 
constitucions i POUM; pot estar-hi més o menys d’acord o pot coincidir en moltes coses, però 
pel que ell entén hi ha coses que són immutables. En referència a la zona que estan parlant, 
creu que està molt bé que sigui residencial, únicament i exclusiva, i que pensant en els 
problemes que hi pot haver en el supòsit de fer la modificació. Al seu entendre ja està bé tal 
com es va preveure en el seu dia encara que es pugui modificar quan es cregui adequat, just 
i necessari, però que en aquest cas ja està bé. No està a favor de la modificació. 
 
L’alcalde Marc Solsona entén que no hi estiguin d’acord i manifesta que ho ha intentat 
exposar d’una manera àmplia. Explica que les oportunitats passen quan passen i de vegades 
s’ha de córrer per desenvolupar zones urbanitzables que durant anys no hi havia manera de 
desenvolupar. L’alcalde diu que ell mira d’encaixar l’oportunitat en el moment que hi ha. 
Afirma que no comparteix el plantejament del Sr. Pla perquè està fet a  curt termini, però 
que tothom té la seva visió. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, 
Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, 
Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates, Joan Simeóni Teresa Niubó i un (1) vot en contra, del 
Regidor Sr. Francesc Pla. 
 
07.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, PREU PRIVAT PER 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA DINS 
DE LES ZONES QUE A TAL EFECTE ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE ES 
POGUESSIN ESTABLIR (ZONA BLAVA). 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de març de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu privat per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal 
efecte es determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava). 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 8 (règim de declaració i 
ingressos): 
 
1. Els horaris de funcionament del servei d’estacionament limitat i sotmès a control, seran els següents: 
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a) De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores. 
b) Dissabtes de 9:00 a 13:00 hores. 
c) Diumenges i festius queden exclosos del servei. 
 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional 
s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta 
dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 
17.2 del TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió 
de la província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, 
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord 
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita 
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació 
de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
08.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 206/2014. LID’s 1418000202 – 
1417000210. COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL 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 23 de març de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell de 
bonificació de la llicència d’obres 206/2014. 
 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL). 
 
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% 
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 
Vistes les liquidacions 1418000202 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
import de 1.960,00 € i 1417000210 de taxa per llicència urbanística, per import de 991,50 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient. 
 
Atès la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell és un edifici singular i 
d’interès cultural. 
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Atès que la finalitat de les obres regeneren la estructura i eliminen i milloren barreres 
arquitectòniques. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer. Declarar l’obra com a interès social. 
 
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 1.813,00 € d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
Base imposable (BI): 98.000,00     
      
 LIDs Bonificació Nova LID 
ICIO (2,00 %) s/ BI 1.960,00 80 % ICIO 1.568,00 392,00 
      
Taxa (1,00 %) s/ BI 980,00 25 % Taxa 245,00 735,00 
Placa 11,50 0,00 11,50 
 991,50 245,00 746,50 
 
 2.951,50 1.813,80 1.138,50 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns. 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT. EXP. NÚM. 03/2015 
 
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 23 de març de 2015, 
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. 3/2015, per una quantia total de 5.195,44 €, 
conforme el següent resum: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  5.195,44 
 
PARTIDA        CONCEPTE                       ___                                 IMPORT  
14.4311.6330002 Calefactor gasoil pavelló verd 5.195,44 
 
Total crèdits extraordinaris 5.195,44 
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TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 5.195,44 
 
FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS   5.195,44 
 
PARTIDA        CONCEPTE                       ___                                 IMPORT  
10.1500.6320008 Inversions infraestructures 5.195,44 
 
Total baixes de crèdits     5.195,44 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT            5.195,44 
 
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. 
 
10.- DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 
2015. 
 
Atès el que es determina en l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial 
(RD. 1690/1986, d'11 de juliol, modificat pel RD.2612/1996, de 20 de desembre), es dóna 
compte del RESUM NUMÈRIC DEL MOVIMENT DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, 
referit a 1 de gener del 2015, les quals dades resultants, en referència a 1 de gener de 2014, 
són les següents: 
 
Població a 1 de gener de 2014: .....................  15.213 
ALTES  d'1-01-14 a 31-12-2014: .......  +    1.006 
BAIXES d'1-01-14 a 31-12-2014: .......  -      862 
Diferència .......................................  +     144 
POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2015: .............. 15.357 
 
Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2014, han estat les següents: 
 
ALTES 
Immigració ....................   658 
Naixement .....................       181 
Omissió .........................      167 
TOTAL ...........................           1.006 
 
BAIXES 

Emigració ......................              763 
Defunció .......................                99 
Inclusió Indeguda ...........                 0 
Duplicats .......................                 0 
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Caducitat .......................                 0 
TOTAL ...........................             862 
 
Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als 
efectes legals oportuns. 
 
Es fa constar que del contingut la revisió del padró d’habitants, se’n ha lliurat còpia als 
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
11.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. QUART TRIMESTRE DE 2014. 
 
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. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2014, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 
següent: 
 

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

 
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar 
al Ple de la Corporació la informació següent: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i 
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 31 de desembre 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         1.012.331,92€ 
Crèdits definitius         12.599.941,92€ 
Despeses compromeses        12.234.022,44€ 
Grau execució compromisos                      97,10% 
Obligacions reconegudes netes         12.234.022,44€ 
Grau execució d’obligacions     97,10% 
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Pagaments realitzats         11.497.005,73€ 
Grau d’execució dels pagaments    93,98% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          11.587.610,00€ 
Modificacions de crèdit 1.012.331,92€ 
Previsions definitives         12.599.941,92€ 
Drets reconeguts nets         12.516.981,73€ 
Grau execució drets   99,34% 
Recaptació neta         11.073.459,43€ 
Grau execució recaptació             88,47% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/14     396.409,68€ 
Ingressos         28.804.148,10€ 

- Moviments interns de tresoreria 11.630.442,32€ 
Pagaments         28.823.825,59€ 

- Moviments interns de tresoreria 11.630.442,32€ 
Saldo a 31/12/14     376.732,19€ 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials              583.500,00€ 
Modificacions de crèdit                 35.286,53€ 
Crèdits definitius              618.786,53€ 
Despeses compromeses             612.266,50€ 
Grau execució compromisos           98,95% 
Obligacions reconegudes netes             612.266,50€ 
Grau execució d’obligacions            98,95% 
Pagaments realitzats     546.580,25€ 
Grau d’execució dels pagaments   89,27% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials     583.500,00€ 
Modificacions de crèdit        35.286,53€ 
Previsions definitives     618.786,53€ 
Drets reconeguts nets    629.262,31€ 
Grau execució drets  101,69% 
Recaptació neta     565.136,96€ 
Grau execució recaptació   89,81% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/14   8.021,95€ 
Ingressos          1.488.278,11€ 

- Moviments interns de tresoreria 350.222,60€ 
Pagaments          1.1491.709,38€ 

- Moviments interns de tresoreria 350.222,60€ 
Saldo a 30/12/14        4.590,68€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la 
situació de la tresoreria corresponent al quart trimestre de 2014, se’n ha lliurat còpia als 
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
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12.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. QUART TRIMESTRE DE 2014. 
 
En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, a data 31 de desembre de 2014, l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG. 3/2011, de 14 
de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP) és: 
 
• Ajuntament de Mollerussa: 382.020,83 €, que corresponen a 367 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:        65.886,89 €, que corresponen a 121 factures. 
 
En data 30-01-2015 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. 
 
13.- DONAR COMTE AL PLE DE LA TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 ORDRE MINHAP/2105/2012. QUART 
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 quart trimestre de l’exercici 2014. 
 
Quart 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. 
 
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 30/01/2015. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 
ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL PRESSUPOST. QUART 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 quart 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: 30 de gener de 2015. 
 
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 s’indica que no hi ha cap observació a afegir als informes 
lliurats a la plataforma del MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, 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 DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014, DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 
2014. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost ha estat aprovada, 
per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 084/2015, de 27 de febrer, 
transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent: 
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DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 084/2015 
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2014 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014 
el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 
 
a. Exercici en curs 
Pressupost inicial de despeses:  11.587.610,00 
Modificacions de despeses:   1.012.331,92 
Pressupost definitiu de despeses:  12.599.941,92 
Despeses autoritzades: 12.234.022,44 
Despeses compromeses: 12.234.022,44 
Obligacions reconegudes: 12.234.022,44 
Despeses ordenades: 11.502.049,28 
Pagaments realitzats: 11.497.005,73 
Obligacions pendents de pagament:      737.016,71 
 
b.  Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’ inici de l’exercici:        681.405,02  
Baixes:        23.632,56 
Pagaments realitzats: 632.296,66 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:     25.475,80 
 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                    25.475,80 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
Pressupost inicial d’ingressos:  11.587.610,00 
Modificacions d’ingressos:   1.012.331,92 
Pressupost definitiu d’ingressos: 12.599.941,92 
Drets reconeguts: 12.516.981,73 
Drets anul·lats:                                                                              239.820,18 
Drets cancel·lats:                                                                               9.052,54 
Devolució d’ingressos:     202.965,26 
Recaptació neta: 11.073.459,43 
Drets pendents de cobrament:  1.443.522,30 
 
b. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:  3.854.317,41 
Modificacions de saldo inicial                                                  -1.000,00 
Baixes:     174.790,13  
Recaptació:    912.650,85 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:  2.742.980,17 
 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:           2.742.980,17 
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
Operacions corrents     1.811.070,16   
Altres operacions no financeres                  170.219,79 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES            1.981.289,95 
Actius financers   -94,15 
Passius financers  -1.698.236,51 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI    282.959,29 
Desviacions positives de finançament     30.107,78  
Desviacions negatives de finançament              0,00   
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals    0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:          313.067,07 
 
1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de:   433.985,41 €. 
 
• Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals):  66,97 €  
• Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals):  433.918,44 € 
 
1.5. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
a) FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI    376.732,19 
 
b) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:              4.150.697,32 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs:    1.443.522,30 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats:    2.742.980,17 
D’altres operacions no pressupostàries:             996,15 
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva:         36.801,30 
 
c) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:    3.026.890,75 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent:       737.016,71 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats:         25.475,80 
D’altres operacions no pressupostàries:    2.277.656,25 
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva:         13.258,01 
 
I.      ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:   1.500.538,76 
II.    SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT:                       1.351.346,94 
III.  EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT:                                37.864,67 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:      111.327,15 
 
Per tant, el romanent de tresoreria per a despeses generals es POSITIU. 
 
2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així 
com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 
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tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible recaptació, tenint en compte que: 
 
- El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 

1.351.346,94 €. 
 
- Respecte a l’estimació dels saldos de cobrament dubtós que s’han de deduir del pendent 

de cobrament, per als ingressos dels capítols 1, 2 i 3 (tributs i altres ingressos), 
s’aplicaran els percentatges següents: 

 
• 5%  per a l’exercici en curs 
• 15%  per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs 
• 40%  per al segon any tancat anterior a l’exercici  en curs 
• 80%  per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs. 
• 100%  per al quart any tancat i els altres anteriors a l’exercici en curs. 
• Per a les multes es proveirà el 90% de l’import, tant de l’exercici corrent com 

d’exercicis tancats. 
• Per a la resta de conceptes s’aplicarà el criteri individualitzat. 

 
En qualsevol cas, la xifra dotada no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria 
la baixa. 
 
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents: 
 
Partida         Descripció        Import 
45001 Subvenció Cultura i Esports 62.772,60 
45002 Subvenció Benestar Social 12.434,00 
45006 Subvenció Pla local Joventut 15.000,00 
45055 SOC “Millora via pública” 29.911,20 
45056 SOC “Treball als barris” 71.456,20 
45061 Borsa habitatge 32.660,00 
45081 PUOSC 2014  65.297,18 
46100 Subvenció Despeses 25.959,89 
46103 Subvenció Escoles Bressol       162.750,00 
46500 Subvenció Consell Comarcal      250,00 
47002 Subvenció La Caixa      600,00 
 
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària  
 
A aquest efecte, cal assenyalar que pel Ple de la Corporació de 07-07-2011 va aprovar un pla 
de sanejament financer, que finalitza el 31-12-2014. Aquest pla de sanejament, d’acord amb 
els informes de l’Interventor, es pot donar per COMPLERT  i  CONCLÒS. Tot això, sense 
perjudici de comunicar a la Direcció General de Política Financera  l’acompliment de les 
previsions del pla de sanejament citat anteriorment. 
 
L’Interventor ha efectuat un informe específic respecte a l’acompliment de l’estabilitat 
pressupostària de la liquidació i que s’acompanya a l’expedient. No obstant, s’avança que el 
pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de 
conformitat amb els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), posant-se de manifest una capacitat de 
finançament  per import de 1.844.026,54 €, una vegada introduïts els ajustos previstos al 
Sistema de Comptabilitat Nacional (SEC’95).  
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5. NO s’han informat negativament cap dels pagaments i expedients administratius relatius a 
ingressos i despeses. 
 
6.  Respecte el PENDENT D’APLICACIÓ (despesa efectuada sense consignació pressupostària) 
a 31 de desembre de 2014, s’informa que el saldo que registra el compte 413 es de 0,00 €. 
 
7 Incorporació de crèdits. 
 
En els termes previstos a l’article 182 TRLRHL, existeixen 37.864,67€ pendents 
d’incorporació provinents de l’exercici 2014, els quals s’han incorporat per Decret d’Alcaldia 
núm. 112/2015, de 12 de març de 2015,  mitjançant el corresponent expedient, al 
pressupost de l’exercici 2015. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial Decret 500/1990, 
regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost. L'article 191.3 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 estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe. 
 
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost  posa de 
manifest diversos punts. 
 
- Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits 

inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

 
- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les 

seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com 
la recaptació neta. 

 
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 
 
4. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32  de la LOEPSF, modificat per la 
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el 
cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament 
net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del 
superàvit a destinar a la reducció de deute. 
No obstant això, la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
determina les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat 
d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de 
tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en 
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termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran 
invertir  sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2015, les consideracions a tenir en compte 
en relació a la distribució d'aquest superàvit.  
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant 
tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost 
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada, DECRETO: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, de l’Ajuntament de 
Mollerussa i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
 
Segon. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment a allò que 
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la liquidació esmentada, se’n ha 
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
16.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 de L’OAM 
FIRA DE MOLLERUSSA. 
 
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 
2014, del Patronat Fires de Mollerussa. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació 
del Pressupost ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia 
Núm. 086/2015, de 27 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del 
tenor següent: 
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DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 086/2015 
Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 PATRONAT 
FIRES DE MOLLERUSSA 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014 presenta a 31 
de desembre de 2014 el següent resultat: 
 
A) Respecte al Pressupost de despeses: 
 
1.- Exercici en curs:  
Pressupost inicial de despeses:  583.500,00 
Modificacions de despeses: 35.286,53 
Pressupost definitiu de despeses:   618.786,53 
Despeses autoritzades:  612.266,50 
Despeses compromeses:  612.266,50 
Obligacions reconegudes:  612.266,50 
Despeses ordenades:  546.797,19 
Pagaments realitzats:   546.580,25 
Obligacions pendents de pagament:  65.686,25 
 
2.- Exercicis tancats: 
Obligacions pendents de pagament corresponent  
als pressupostos de despeses d'exercicis tancats: 0,00 
Ròssecs    dels    comptes    de   creditors no pressupostaris:  247.613,30 
(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.935,45 
 
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                       311.364,10 
 
B) Respecte al Pressupost d’ingressos: 
 
1.- Exercici en curs:  
Pressupost inicial d’ingressos:  583.500,00 
Modificacions d’ingressos:   35.286,53 
Pressupost definitiu d’ingressos:  618.786,53 
Drets reconeguts:  629.262,31 
Recaptació neta:  565.136,96 
Drets pendents de cobrament:   64.125,35 
 
2.- Exercicis tancats: 
Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors  
pendents de cobrament: 268.419,22 
Els  ròssecs  dels  comptes  de deutors no pressupostaris:  39.013,15 
(-)Ingressos  realitzats  pendents d'aplicació:  0,00 
 
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:                        371.557,72 
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C) Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 Drets reconeguts nets   629.262,31 
- Obligacions reconegudes 612.266,50 
  RESULTAT PRESSUPOSTARI 16.995,81 
- Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria  
per despeses generals 0,00 
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
- Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 16.995,81 
 
D) Romanents de crèdits: 
 
Compromesos: 

• Incorporables:        
• No incorporables: 

No compromesos: 
• Incorporables:                                                      2.914,17 
• No incorporables:                                                 3.605,86 

 
TOTALS 6.520,03 
 
E) Romanent de tresoreria: 
 
Romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
1. FONS LÍQUIDS   4.590,68 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  371.557,72 
del pressupost corrent  64.125,35 
del pressupost tancat      268.419,22 
d’operacions no pressupostàries       39.013,15 
(-) cobraments realitzats pendents 
    d’aplicació definitiva   0,00  
 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT          311.364,10 
del pressupost corrent    65.686,25 
del pressupost tancat             0,00 
d’operacions no pressupostàries     247.613,30 
(-) pagaments realitzats pendents 
    d’aplicació definitiva       1.935,45  
 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:            64.784,30 
II. SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT:           38.252,65 
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT:                 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS       26.531,65 
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2.- De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i article 101.1 
del RD 500/1990 així com la regla 341.1 de la Instrucció de Comptabilitat es preveu que per 
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que 
es considerin de difícil o impossible recaptació. 
 
El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 38.252,65 € 
que representa el 58,24% dels drets reconeguts d’exercicis tancats. Per a la determinació 
d’aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa 
dels recursos, i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En 
qualsevol cas això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa, 
sense que, en el seu cas, s’hagi aprovat l’expedient adient. 
 
3.-  No s’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius. 
 
4.- Per l’interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb l’art.192.2 del 
TRLRHL. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1.- La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i 
realitzats. 
 
2.- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest, 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts 
i anul·lats i així com la recaptació neta. 
 
3.- S’ha complert el que estableix l’art.92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
segons els quals, conseqüència de la liquidació del Pressupost s’hauran de  determinar: 
 

1. Els drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31.12.2014 
2. El resultat pressupostari de l’exercici. 
3. Els romanents de crèdits. 
4. El romanent de Tresoreria. 

 
4.- S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de 
pressupostos. 
 
Per tant, en ús de les competències atribuïdes per la legislació citada, DECRETO 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Fires de Mollerussa de l’exercici de 
2014 
 
Segon. Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la liquidació esmentada, se’n ha 
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
17.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA- EL PALALU D’ANGLESOLA. 
 
Per Ordre de la Presidència, es dóna compte al Ple de l’expedient de la Liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2013 de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA - EL 
PALAU D’ANGLESOLA. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost de 
la Mancomunitat ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de la 
Presidència Núm. 001/2015, de 27 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució 
indicada, que és del tenor següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 1/2015 
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2014 
 
Complint allò que estableix l'article 191 apartat tercer del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), 
així com l'establert en les Bases d'Execució del pressupost vigent. Vist l'informe 
d'Intervenció, HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014, la qual reflexa el 
següent resum:  
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
Drets reconeguts nets                  264.140,30 
- Obligacions reconegudes                  251.600,55 
RESULTAT PRESSUPOSTARI:                        12.539,75 
 
- Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals:  0,00 
+ Desviacions de finançament negatives de l’exercici:                       0,00 
- Desviacions de finançament positives de l’exercici: 0,00           
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:       12.539,75    
 
ESTAT DE ROMANENT DE CREDITS 
 
Compromesos: 

• Incorporables:        
• No incorporables: 

 
No compromesos:                                            14.580,45 

• Incorporables: 6.224,89 
• No incorporables 8.355,56 

 
TOTALS                       14.580,45 
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
1. FONS LÍQUIDS                   37.745,70 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT               51.321,32 
del pressupost corrent        23.466,80 
del pressupost tancat          00,00 
d’operacions no pressupostàries          27.854,52 
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva               0,00  
 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT                 10.186,36 
del pressupost corrent        5.438,12 
del pressupost tancat                 0,00 
d’operacions no pressupostàries         4.748,24 
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva                  0,00 
 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL                   78.880,66 
II. SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT     146,07 
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT                            0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 78.734,59 
 
Segon.- Que d'aquesta aprovació es doni compte a la Comissió Gestora, en la primera sessió 
que celebri. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la liquidació esmentada, se’n ha 
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
18.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (2016-
2018). 
 
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple del Pla Pressupostari a mig termini (2016-
2018), el qual s’ha elaborat en compliment d’allò establert a l’article 29 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i ha estat 
aprovat, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’Alcaldia Núm. 116/2015, de 3 de 
març, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent: 
 
DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 116/2015 
Assumpte: PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2016-2018. 
 
En data 26 de febrer s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari 
a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la 
regla de la despesa. 
 
L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus 
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 



                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb 
la regla de la despesa.  
 
L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un 
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 

• Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 

• Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte 
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 

• Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 

• Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 

 
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina 
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris 
a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals. 
 
Atès l’exposat i vist l’informe de l’Interventor, aquesta Alcaldia, en desplegament de les 
facultats atribuïdes per la legislació vigent DECRETA: 
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord amb el 
següent detall: 
   
 LIQUIDACIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
 LIQUIDACIÓ 
 
INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018 
 
Capítol 1 5.708.539 5.709.000 5.709.000 5.709.000 5.709.000 
Capítol 2 31.631 40.000 40.000 40.000 40.000 
Capítol 3 2.656.426 2.660.000 2.660.000 2.660.000 2.660.000 
Capítol 4 3.436.576 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 
Capítol 5 216.469 220.000 220.000 220.000 220.000 
Ingressos corrents 12.049.641 12.069.000 12.069.000 12.069.000 12.069.000 
 
Capítol 6 380.000 0 0 0 0 
Capítol 7 81.487 0 0 0 0 
Ingressos de capital 461.487 0 0 0 0 
 
Capítol 8 5.853 6.000 6.000 6.000 6.000 
Capítol 9 0 0 0 0 0 
Ingressos financers 5.853 6.000 6.000 6.000 6.000 
 
INGRESSOS TOTALS 12.516.981 12.075.000 12.075.000 12.075.000 12.075.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LIQUIDACIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
 LIQUIDACIÓ 
 
DESPESES 2014 2015 2016 2017 2018 
 
Capítol 1 4.308.170 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 
Capítol 2 5.191.636 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 
Capítol 3 526.692 137.000 127.000 127.000 127.000 
Capítol 4 216.571 220.000 220.000 220.000 220.000 
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Despeses corrents 10.243.069 9.607.000 9.597.000 9.597.000 9.597.000 
 
Capítol 6 291.266 300.000 400.000 400.000 400.000 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
 
Despeses de capital 291.266 300.000 400.000 400.000 400.000 
Capítol 8 5.947 6.000 6.000 6.000 6.000 
Capítol 9 1.698.236 1.183.000 2.029.000 1.972.000 1.902.000 
Despeses financeres 1.704.183 1.189.000 2.035.000 1.978.000 1.908.000 
 
DESPESES TOTALS 12.238.518 11.096.000 12.032.000 11.975.000 11.905.000 

 
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret al Servei d’Intervenció per a la seva oportuna 
tramitació. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’aprovació del pla pressupostari 
2016-2018, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria 
de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
19.- DONAR COMPTE AL PLE INFORME INTERVENTOR SOBRE EL COMPLIMENT DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I DEUTE 
PÚBLIC A L’EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde es dona compte al Ple de l’informe lliurat pel Sr. Interventor de 
Fons relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i 
deute públic, incorporat a l’expedient de liquidació del pressupost 2014. L’informe meritat és 
del tenor següent: 
 
“Legislació aplicada: Article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Òrgan sol·licitant:  Alcaldia 

Referència:  jlg 004/2015 

ANÀLISI DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

(+) Ingressos no financers, drets reconeguts nets (cap. 1 a 7 d’ingressos) 

(-) Despeses no financeres, obligacions reconegudes netes (cap. 1 a 7 de despeses) 

+ / - Ajustos (SEC’95) 

CAPACITAT de FINANÇAMENT (si el resultat és +) / NECESSITAT (si el resultat és -) de FINANÇAMENT 

 

De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2014 es deriven les següents dades: 

 
Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 12.510.830,55 
Despeses no financeres 10.533.657,20 
Superàvit no financer 1.977.173,35 
Ajustos d'ingressos   
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Recaptació  -291.183,76 
PTE 96.379,01 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings -61.657,94 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 12.316.025,80 
Despeses ajustades 10.471.999,26 
Capacitat de finançament 1.844.026,54 
  

Per tant, la despesa no financera (1 a 7 de despeses) és inferior als ingressos no financers (1 a 7 
d’ingressos), provocant un superàvit o capacitat de finançament per import de 1.844.026,54 €. 
 
S’han introduït ajustos d’acord amb manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
Corporacions Locals, elaborat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en aplicació dels 
criteris SEC’95.  
 
S’ha procedit a ajustar els capítols I, II i III de l’estat d’ingressos.  
 
Capítols                                Recaptació        Recaptació 
INGRESSOS    DRN 2014     Corrent             Tancats         Total Cobrat    Import a ajustar 
 1 5.708.539,04 4.985.811,20 524.564,19 5.510.375,39 -198.163,65 
 2 31.631,37 23.809,61 10.457,39 34.267,00 2.635,63 
 3 (*) 2.656.599,32 2.381.824,07 179.119,51 2.560.943,58 -95.655,74 
TOTALS 8.396.769,73 7.391.444,88 714.141,09 8.105.585,97 -291.183,76 
 
(*) sense CCE ni QQUU 
 
Com queda acreditat al quadre, s’ha de procedir a ajustar amb signe negatiu 291.183,76€, que reduiran 
el saldo pressupostari, minorant el superàvit de  l’Ajuntament. 
 
Per tant, el pressupost liquidat S’AJUSTA AL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA d’acord amb els articles 3 i 11 de LOEPSF, i es determina una capacitat de 
finançament per import de 1.844.026,54 
 
REGLA DE LA DESPESA: 
 
Concepte LIQUIDACIONS 
                 Exercici 2013    Exercici 2014 
 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 10.164.715,35  10.043.920,08 
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) -139.840,67 -441.657,94 
-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 -380.000,00 
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00 
+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 
+Aportacions de capital. 0,00 0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 0,00 0,00 
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions público privades. 0,00 0,00 
+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00 
+/-Arrendament financer. -139.840,67 -61.657,94 
+Préstecs 0,00 0,00 
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 0,00 0,00 
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres AAPP 0,00 0,00 
Altres 0,00 0,00 
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Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 10.024.874,68 9.602.262,14 
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)  
a altres ens que integren la Corporació Local 90.000,00 0,00 
 
Despesa finançada amb fons finalistes procedents  
de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques 311.928,95 559.977,61 
Unió Europea 0,00 0,00 
Estat 0,00 0,00 
Comunitat Autònoma 243.456,60 371.017,72 
Diputacions 67.272,35 188.709,89 
Altres Administracions Públiques 1.200,00 250,00 
Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00 
 
Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00 
 
Total despesa computable a l'exercici (1) 9.622.945,73 9.042.284,53 
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,015   
Despesa computable incrementada per la taxa de referència   9.767.289,92   
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 0,00   
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3) 0,00   
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 9.767.289,92   
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)  9.042.284,53 
Marge de compliment 725.005,39 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)  -6,03% 

 
Per tant, la liquidació de l’exercici 2013 COMPLEIX amb la regla de la despesa. 
 
LÍMIT DEL DEUTE PÚBLIC: 
La LOEPSF (art. 13)  estableix l’obligació de no superar el límit de deute públic fitxat per a les 
administracions públiques en el 3,8% del PIB pels exercicis 2013, 2014 y 2015. 
Per a l’administració local no s’ha aprovat el límit en termes d’ingressos no financers, motiu pel qual 
resulta impossible determinar el límit de deute com preveu el citat article. Per tant, cal aplicar com a 
límit de deute el previst a l’article 53 del TRLRHL, fixat en el 110% del recursos liquidats en l’exercici 
anterior. (2013) 
 
NIVELL DE DEUTE VIU IMPORT 
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 12.441.598,28 
(-) CCEE 0,00 
(-) QQUU  0,00 
(-) ALTRES 0,00 
 Total ingressos corrents consolidats ajustats:  12.441.598,28 
 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 11.474.848,91 
 Deute viu a 31 de desembre a curt termini 1.400.000,00 
 Ràtio de deute viu consolidat:  103,48% 
 
Per tant, COMPLEIX amb la ràtio de deute.  
 
CONCLUSIONS 
 
A la liquidació de l’exercici NO existeixen despeses pendents d’aplicació al pressupost, compte 413. 
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament presenta un romanent líquid de tresoreria positiu. 
La liquidació compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
La liquidació compleix amb la regla de la despesa. 
La liquidació compleix amb el límit de deute. 
 
Finalment, l’Ajuntament de Mollerussa, pot donar com a COMPLERT i FINALITZAT el pla de 
sanejament aprovat el 07-07-2011 i que fineix a 31-12-2014.  
 
Si bé s’haurà de comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat, 
òrgan competent per a la tutela financera de les entitats locals a Catalunya, mitjançant el models 
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establerts en l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, el seguiment del pla de sanejament en els termes 
previstos a l’article 11 de la citada Ordre.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe anterior, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
20.- MOCIONS  
 
No s’ha presentat cap Moció. 
 
21.- 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 21 de gener i 18 de març, de 2015, i que es corresponent 
als números 023/2015 a 123/2015, següents: 
 
Decret Núm. 023/2015, 21 de gener.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 024/2015, 21 de gener.  
Assumpte: Cessament de la Sra. Comellas Rossinyol, Rosa, en el càrrec unipersonal de govern de 
Secretària Acadèmica, integrat en l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música. 
 
Decret Núm. 025/2015, 21 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Manyosa Alcaraz, Núria. 

Decret Núm. 026/2015, 22 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Jarditec, SL. 

Decret Núm. 027/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Masip Cullere, Emilio. 

Decret Núm. 028/2015, 26 de gener.  
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. 029/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Enfonsament de la coberta de l’edifici del ÇC. Palau, 36 B cantonada C. Duran i Bas. 
Incompliment ordre d’execució dictada en Decret d’Alcaldia núm. 245/2010, de 15 de juliol de 2010. 
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 

Decret Núm. 030/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
carrer del Germà Arnaldo Cirili i que fa xamfrà amb el carrer de Pompeu Fabra de 25230 Mollerussa. 
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Decret Núm. 031/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
carrer de Ferrer i Busquets i que fa xamfrà amb el carrer de Santa Anna de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 032/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ernengol V de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 033/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
carrer Sant Jaume – carrer Josep Casanoves de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 034/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
carrer Sant Antoni xamfrà amb el carrer Josep Irla de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 035/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avda. de Negrals de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 036/2015, 26 de gener.  
Assumpte: Estat de conservació del revestiment de façana de l’edifici del C. Navarra, 1 de 25230 
Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient. 

Decret Núm. 037/2015, 26 de gener.  
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 cinquena multa coercitiva. 

Decret Núm. 038/2015, 27 de gener.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Ramón Boncompte Llena. 

Decret Núm. 039/2015, 28 de gener.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 040/2015, 28 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud Cercle Podem Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 del 
Teatre l’Amistat el dia 29 de gener de 2015 

Decret Núm. 041/2015, 28 de gener.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 042/2015, 29 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
carrer de Ferrer i Busquets, 118 de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 043/2015, 29 de gener.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Joventut: Activitats diverses. Oficina Jove del 
Pla d’Urgell: Auxiliar de Tècnic. 

Decret Núm. 044/2015, 30 de gener.  
Assumpte: Relació ‘Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de gener de 2015. 
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Decret Núm. 045/2015, 30 de gener.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
carrer de Sant Roc, 5 de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 046/2015, 30 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Poca Graus Joan. 

Decret Núm. 047/2015, 2 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Grup Jaume 
d’Urgell BL E Esc. 1. 

Decret Núm. 048/2015, 3 de febrer.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Janina Cases Borrego. 

Decret Núm. 049/2015, 4 de febrer.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 050/2015, 5 de febrer.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 051/2015, 5 de febrer.  
Assumpte: Aprovació relació de llicències, padró fiscal i període de cobrament en voluntària, exercici 
2015, del mercat setmanal. 

Decret Núm. 052/2015, 6 de febrer.  
Assumpte: Unió Civil 001/2015. 

Decret Núm. 053/2015, 6 de gener.  
Assumpte: Contractes menors de Serveis Professionals Àrea d’Educació. Desplegament del conveni Pla 
Educatiu d’Entorn, 2015. 

Decret Núm. 054/2015, 6 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Casals Toribio, Ana Isabel. 

Decret Núm. 055/2015, 9 de febrer.  
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: projecte de rehabilitació de l’antic 
escorxador municipal per a convertir-lo en magatzem d’aliments per a les persones més vulnerables. 
Exp. 01/2014. 

Decret Núm. 056/2015, 9 de febrer.  
Assumpte: Subvenció CFJ Mollerussa. 

Decret Núm. 057/2015, 10 de febrer.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 058/2015, 11 de febrer. 
Assumpte: Sol·licitud Partit Popular de Lleida, en què demana autorització per muntar una taula 
informativa el dia 11 de febrer de 2015 (Mercat Setmanal). 
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Decret Núm. 059/2015, 11 de febrer.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de ‘Àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 060/2015, 11 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud Comunitat de Propietaris Av. Jaume I núm. 9, en què demana autorització per 
utilitzar la sala annex núm. 2 del Teatre l’Amistat el dia 12 de febrer de 2015. 

Decret Núm. 061/2015, 12 de febrer.  
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 Felip Rosell 
Josep. 
 
Decret Núm. 062/2015, 13 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Marpi Actius SAU. 

Decret Núm. 063/2015, 13 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació  via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Castillo Buitrago, Juan Carlos. 

Decret Núm. 064/2015, 13 de febrer.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 01/2015) 

Decret Núm. 065/2015, 16 de febrer.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Jose Luis Baños Motos. 

Decret Núm. 066/2015, 16 de febrer.  
Assumpte: Renúncia de la Sra. Ruiz Pérez, Montserrat a la reducció de la dedicació del 35% de la 
jornada. Resolució del contracte de la Sra. Balasch Herrera, Sílvia. 

Decret Núm. 067/2015, 16 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud consulta 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. Exp. 01/2014. Sol·licitant: Estacionamiento y Servicios, SAU. 

Decret Núm. 068/2015, 17 de febrer.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: Activitats 
diverses. Programa d’atenció a la infància i adolescència 2015: Tècnica Educació Social. 

Decret Núm. 069/2015, 17 de febrer.  
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 Jordana Valls, Maria Carmen. 

Decret Núm. 070/2015, 17 de febrer.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 071/2015, 19 de febrer.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 072/2015, 19 de febrer.  
Assumpte: Contractació Socorrista/Monitor de natació. Piscina Coberta Municipal Temporada 2014-2015. 
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Decret Núm. 073/2015, 19 de febrer.  
Assumpte: Modificació dedicació Monitors natació/Socorristes. Piscina Coberta. Temporada 2014-2015. 

Decret Núm. 074/2015, 20 de febrer.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012. 

Decret Núm. 075/2015, 23 de febrer.  
Assumpte: Modificació funcional del contracte laboral Indefinit No Fix de la Sra. Ruiz Pérez, Montserrat. 

Decret Núm. 076/2015, 23 de febrer.  
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Ajuntament de Mollerussa, exercici 2014. 

Decret Núm. 077/2015, 24 de febrer.  
Assumpte: Bestreta reintegrable. 

Decret Núm. 078/2015, 24 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud Sra. Nuria Xandre, en què demana autorització per poder realitzar entrevistes a 
diferents zones de la ciutat del dia 25 al 28 de febrer de 2015 

Decret Núm. 079/2015, 24 de febrer.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 080/2015, 24 de febrer.  
Assumpte: Bestreta Conveni Mollerussa Comercial 

Decret Núm. 081/2015, 25 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud Escola Espiga, en què demana autorització per utilitzar el Parc Municipal el dia 27 
de febrer de 2015. 

Decret Núm. 082/2015, 26 de febrer.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 083/2015, 26 de febrer.  
Assumpte: Autorització per a l’execució d’actuacions d’emergència com a conseqüència dels danys en les 
balconades del Grup Sant Isidori, 24 de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 084/2015, 27 de febrer.  
Assumpte: Liquidació del pressupost exercici 2014 

Decret Núm. 085/2015, 27 de febrer.  
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Patronat Fires de Mollerussa, exercici 2014. 

Decret Núm. 086/2015, 27 de febrer.  
Assumpte: Aprovació liquidació del pressupost Patronat Fires de Mollerussa exercici 2014. 

Decret Núm. 087/2015, 27 de febrer.  
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de febrer de 2015. 

Decret Núm. 088/2015, 2 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vila Font, Juan. 
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Decret Núm. 089/2015,  2 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Nelson Armengol 
Bordera. 

Decret Núm. 090/2015, 2 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Garnica Rovira, 
Daniel. 

Decret Núm. 091/2015, 2 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vilamajo Fabregat, Jordi. 

Decret Núm. 092/2015, 2 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues, 
presentada per Iona Lopez Revilla. 

Decret Núm. 093/2015, 2 de març. 
Assumpte: Llicència d’activitats recreatives. Exp. Núm. 0798 a petició de Daniel Esteban Urbina 
Pinochet, denominació: bar restaurant, al carrer d’Arbeca, 14, local. Proposta de resolució. 

Decret Núm. 094/2015, 3 de març. 
Assumpte: Prolongació llicència no retribuïda per assumptes propis. 

Decret Núm. 095/2015, 4 de març.  
Assumpte: Contractació professora Escola Municipal  de música, curs 2014/2015. Sra. Àvila Cabré, 
Roser. 

Decret Núm. 096/2015, 4 de març.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 097/2015, 5 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Anna 
SantamansFernandez. 

Decret Núm. 098/2015, 5 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Garnica Rovira, Daniel. 

Decret Núm. 099/2015, 5 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació  via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Ripoll Manuel, Joan. 

Decret Núm. 100/2015, 5 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Heras del Rio Pau. 
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Decret Núm. 101/2015, 5 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Carulla Solsona, 
Neus. 

Decret Núm. 102/2015, 5 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Lloret Ginesta, 
Albert. 

Decret Núm. 103/2015, 5 de març. 
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
carrer Acadèmia, 8 de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 104/2015, 5 de març. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 105/2015, 5 de març. 
Assumpte: Subvenció CFJ Mollerussa. 

Decret Núm. 106/2015, 6 de març. 
Assumpte: Sol·licitud Espai Cultural dels Canals d’Urgell, en què demana cadires per al dia 9 de març de 
2015. 

Decret Núm. 107/2015, 6 de març. 
Assumpte:EMC-001/2015 

Decret Núm. 108/2015, 9 de març. 
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Cristina Cava Garcia. 

Decret Núm. 109/2015, 10 de març. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament: Activitats diverses:  Conserge 
(Interinitat) 
 
Decret Núm. 110/2015, 10 de març. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Intervenció: Activitats diverses:  Auxiliar 
Administrativa (Interinitat) 
 
Decret Núm. 111/2015, 11 de març. 
Assumpte: Sol·licitud Associació Movimiento Misionero Mundial, en què demana autorització per utilitzar 
la sala d’actes del Centre Cultural els dies 11, 28 i 29 de març de 2015. 
 
Decret Núm. 112/2015, 12 de març. 
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits Pressupost 2014 

Decret Núm. 113/2015, 13 de març. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 114/2015, 13 de març. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Maria Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala b del Teatre 
l’Amistat el dia 14 de març de 2015. 

Decret Núm. 115/2015, 16 de març.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 



                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

Decret Núm. 116/2015, 16 de març.  
Assumpte: Pla Pressupostari a mig termini pel període 2016-2018. 
 
Decret Núm. 117/2015, 17 de març.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 118/2015, 18 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Hernández 
Ballarín, Pilar. 
 
Decret Núm. 119/2015, 18 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per MARPRI ACTIUS SAU 
 
Decret Núm. 120/2015, 18 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Eidos 
Comunicació S.L. 
 
Decret Núm. 121/2015, 18 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Marpri Actius SAU. 
 
Decret Núm. 122/2015, 18 de març.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 3/2015. 
 
Decret Núm. 123/2015, 18 de març.  
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Mariona 
Calafell Raventós. 

--------------------- 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
22. PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El Sr. Francesc Pla Del Grup ERC planteja els següents precs: 
 

• Comenta que potser no és ben bé un prec però tampoc no és una pregunta. Té a 
veure amb el que s’ha mencionat al principi del Ple i fa referència al minut de silenci 
per l’accident d’avió, el que vol és condemnar-lo, no condemnar el fet sinó l’acte de 
fer-lo. També se suma al minut de silenci que es va fer, tot i no ser-hi aquell dia. 
 

• El segon prec té a veure sobretot amb els més de dos anys que ell ha estat formant 
part de la corporació. Li agradaria deixar constància del bon fer que hi ha hagut i que 
les discrepàncies que hi hagi pogut haver han estat per enriquir i millorar la ciutat 

 
En referència als PREC plantejat pel Sr. Pla, s l’alcalde respon: 
 



                           

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

• Veu complicat condemnar preventivament l’acte de l’accident d’avió, és millor 
lamentar el que ha passat i sumar-se a les mostres de condol de tots els familiars i 
víctimes. A més –afegeix- ha tingut afectació a Catalunya i Espanya. 

 
• Pel que fa al temps que el Sr. Pla ha format part de la corporació, l’alcalde ja li havia 

agraït personalment la feina feta com a portaveu del Grup Municipal ERC recordant 
que havia entrat a mitja legislatura i que no és fàcil agafar el ritme quan la 
maquinària ja està activada i va caminant. Li va agrair i li agraeix de nou tant el to 
que ha tingut com la predisposició i el nivell de representativitat i pensa que el grup 
d’ERC pot estar content. De la mateixa manera que ho agraeix al Sr. Pla, també es 
dirigeix als altres membre que dins de la complexitat han intentat fer-ho fàcil i això 
és difícil d’aconseguir. Creu que entre tots ha quedat un bon regust perquè el futur 
es pugui desenvolupar amb aquest to i mateix talant. 

 
PREGUNTES 
 
El Sr. Joan Simeón del grup PP planteja la següent pregunta: 
 

• La pregunta la faria directament als ciutadans per saber què els ha semblat aquesta 
legislatura, que n’opinen. Li sembla que la valoració seria bona, molt bona perquè 
s’ha estabilitzat la situació econòmica. 

 
Ala pregunta formulada pel Sr. Simeón, l’alcalde RESPON: 
 

• Com a representant de tot el municipi li correspon que siguin el ciutadans qui ho 
valorin el dia 24 de maig i saber si la feina que s’ha fet aquí hagi vist els resultats en 
fora. 

 
El Sr. Alcalde donar per acabada aquesta sessió donant les gràcies a tothom, i els emplaça a 
veure’s en les festes de Sant Isidori, Festa Major i demana fer-ho amb el  “fair play” que ens 
ha caracteritzat i encarar aquest dies que queden fent les coses el millor possible. Per tant, 
moltíssimes gràcies a tothom, moltíssimes gràcies a tots per la predisposició i a continuar 
treballant. Bona nit. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i deu minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel 
president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 


