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ACTA 2016/02 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia deu de març de dos mil setze. Essent les vint-i-una hores, es 
reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública i 
ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà 
(Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra. Dolors Bargalló Vidal   (Grup CiU) 
Sra.  Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sr. Xavier Roure Greoles   (Grup CiU) 
Sra.  Mònica Segues Llombart  (Grup CiU) 
Sr. Joan Ramon Domingo Colla  (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró   (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (Grup CIU) 
Sra.  Griselda Soteras Bergadà   (Grup CiU). 
Sr.  Engelbert Montalà Pla   (Grup ERC) 
Sra. Montse Garcia Miralles   (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà   (Grup ERC) 
Sra. Teresa Ginestà Riera   (Grup Socialista) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup Socialista) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 
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. 
 
El Sr. Alcalde agraeix la disposició de tots els grups municipals pel fet de d’entendre i 
acceptar que s’hagués pogut avançar el Ple Ordinari [que s’havia de fer el dia 31 de març], 
però que, atenent a les diferents activitats que hi ha previstes aquest mes i coincidint, 
també, amb els dies de Setmana Santa, no podíem garantir que el poguéssim el dia indicat 
d’aquest mes i ens haguéssim vist en la  necessitat  de passar-lo al mes d’abril; per aquests 
motius hem preferit avançar-lo i per tant, els dóna les gràcies per facilitar-ho. 
 
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 28 DE GENER DE 2016 (01/2016). 
 
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 
01/2016 celebrada el dia 28 de gener de 2016. 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.- NOMENAMENT DEL SR. RAMON MONFÀ ESCOLÀ, FILL ADOPTIU DE LA CIUTAT 
DE MOLLERUSSA. 
 
“Vist l’expedient instruït per a determinar les circumstàncies que concorren en el senyor 
RAMON MONFÀ ESCOLA, i en el que, a través de la documentació aportada i informes 
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rebuts, s’ha posat de manifest els extraordinaris mèrits que acompanyen a la seva persona; 
essent de competència d’aquesta Corporació la concessió de distincions honorífiques, d’acord 
amb els articles, 6, 7, 10 i 11 del Reglament Especial d’Honors i Distincions, aprovat per 
l'Ajuntament Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 d’agost de 1997; a la vista del 
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa Especial d’Honors i Distincions en 
sessió de 7 de març de 2016, es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, que, amb 
les majories indicades en l’article 11 de Reglament esmentat, adopti el següent ACORD: 
 
Primer.-  Atorgar al senyor RAMON MONFÀ ESCOLA, amb caràcter vitalici, el títol de FILL 
ADOPTIU DE LA CIUTAT DE MOLLERUSSA. 
 
Segon.- Ordenar la inscripció del nomenament atorgat al Sr. RAMON MONFÀ ESCOLA en 
el Llibre d’Honor de distincions i nomenaments. 
 
Tercer.- Autoritzar a la Presidenta de la Corporació per a que disposi quant cregui conveni 
per a la efectivitat d’aquest acord.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, exposa que avui no és el dia de fer cap 
discurs. L’hem de madurar i fer-lo el dia de  l’homenatge; però una cosa sí que s’ha de dir: 
tots els grups hi hem estat d’acord, com no podia ser d’altra manera, i que penso que cal 
reconèixer l’esforç continuat, la llarga trajectòria i remarcar, sobretot, el tarannà personal, i 
aquest caràcter amable, que fa que, quan el vegis li diguis, per respecte ,“Sr. Monfà”.  Per 
tant, creiem que el Sr. Monfà es totalment mereixedor d’aquest nomenament i per la nostra 
part li donem tot el suport.  
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que, atès que per motius obvis un 
dels nostres regidors no podrà votar en aquesta votació, m’agradaria donar-li la paraula al 
Narcís. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Narcís Romà, el qual expressa de manera sentida i 
agraïda l’homenatge que es vol retre al seu avi amb el nomenament com a Fill Adoptiu de la 
Ciutat de Mollerussa. Destaca en el seu parlament la importància que té el fet que un ple de 
l’ajuntament reconegui la trajectòria humana de les persones que fan ciutat; en aquest 
sentit, destaca, que per a ell, la veritable importància del que es fa avui [demana perdó per 
l’emoció] ho té, no el fet que es faci al seu avi, sinó perquè al final, com a regidors, 
Mollerussencs, reconeixem la història del poble, el saber de les persones; i de persones n’hi 
ha que són d’aquí de tota la vida i n’hi ha que han vingut d’altres indrets i també han fet 
aquesta ciutat, i es important expressar aquests simbolismes, com pot ser el nomenament 
de fill adoptiu. Incorporar aquesta gent que han vingut de fora a aixecar la ciutat i 
reconèixer-los-hi la tasca, és una cosa especial; és aquell valor de ser agraïts. I al final, el 
que estem dient és que som agraïts amb la gent que ens han donat aquesta ciutat i que 
l’estem gaudint, com en el cas del seu avi, que continuarà fins a l’últim dia treballant per a la 
ciutat, perquè és la seva obsessió. Per això es important expressar aquests simbolismes: 
aquí, votem precs, votem acords, votem moltes coses que són de gestió i de política però del 
simbolismes se’n pot votar pocs i no costen diners però tenen aquest punt que al final és la 
història. Moltes gràcies. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que el bo d’aquest cas es que a vegades estem immersos 
en dinàmiques i ens oblidem d’allò que ens fa ser el que som, que són les persones de 
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Mollerussa. S’ha proposat aquest nomenament de fill adoptiu, perquè és el que preveu pel 
reglament i perquè és el que dona més sentit. Tindrem ocasió, el dia de Sant Isidori, de 
poder-ho fer públicament, de poder-li dir en persona. En proposar-li el nomenament, la seva 
resposta i la de la seva dona va ser fantàstica, emocionada i sentida. I el millor retorn es 
quan li vaig dir de que tot l’Ajuntament en Ple estàvem d’acord en fer això perquè era de 
justícia i ho volíem fer i així ho sentíem. 
El llegat del Sr. Monfà és impressionant; i com deia la Sra. Ginesta, el fet de dir-li “Sr. 
Monfà” és una mostra de respecte per la manera com ell actua i perquè ha contribuït molt i 
molt a fer millor aquesta Mollerussa a través de la seva mirada artística i del seu valor 
documental, que també ens deixarà. El Sr. Monfà ens deixa petjada en el dia a dia amb les 
seves obres ja siguin documentals, audiovisuals o també artístiques en el treball amb fusta. 
Per tot això, pensem que és merescut i es sentit. I el dia de Sant Isidori, doncs, farem un 
acte que estigui a l’alçada del que ell es mereix. Per tant, entenc que es obvi doncs què 
s’aprova al Ple aquest punt per unanimitat.   
 
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per 
unanimitat dels 16 membres presents al moment d ela votació, atès que el regidor Sr. Narcís 
Monfà, s’ha absentat de la Sala de Sessions, per concórrer interès personal en l’assumpte de 
referència, reincorporant-se immediatament a la sessió un cop finalitzada la votació. 
 
Finalitzada la votació, el Sr. Alcalde felicita a la família i expressa que també, ens podem 
felicitar tots per actes com agusats.  Dona les gràcies a tots i els emplaça a les Festes de 
Sant Isidori. 
 
03.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. ÀMBITS DEL PMU-06 I SUBd-08,  CLASSES D’EQUIPAMENTS 
COMERCIALS ADMESOS A LES ZONES 2, 3 I 4 DEL SÒL URBÀ I DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA.  APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Dolors Bargalló dona compte al Ple de la proposta 
de Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 7 de març de 2016, amb el contingut següent:  
 
“Antecedents:  
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 26 de novembre de 2015 va 
aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. ÀMBITS DEL PMU-06 I SUBd-08, CLASSES D’EQUIPAMENTS 
COMERCIALS ADMESOS A LES ZONES 2, 3 I 4 DEL SÒL URBÀ I DELIMITACIÓ DE LA TRAMA 
URBANA CONSOLIDADA. 
 
La proposta de modificació aprovada inicialment va ser redactada pels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, i té per objecte les 
modificacions urbanístiques següents:  
 
a) Modificació de  l’àmbit i dels usos admesos al Pla de millora urbana Codi PMU-06. 

 
Delimitació de l’àmbit del PMU-06 amb la incorporació d’una porció de terrenys del sector 
urbanitzable adjacent, el SUBd-08, i modificació de les condicions d’ordenació, 
d’edificació i d’ús amb la finalitat que els terrenys siguin susceptibles se ser incorporats a 
la Trama Urbana Consolidada (TUC). 
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b) Modificació de les classes d’equipaments comercials admesos a les zones 2, 3 i 4 del sòl 
urbà. 
 
b.1) Admissió de l’ús de Gran Equipament Comercial (GEC) dins dels usos admesos a la 
zona d’ordenació en illa tancada (clau 2), a la zona plurifamiliar aïllada 4.  
 
b.2) Admissió dels usos de Petit Equipament Comercial (PEC) i Mitjà Equipament 
Comercial (MEC) a les subzones 3.a.11 i 3.a.12 de la zona d’habitatge en front o en filera 
(clau 3). 

 
c) Modificació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) actualment vigent a Mollerussa. 

 
c.1) Inclusió dins de la TUC de l’àmbit ordenat pel Pla de Millora urbana Codi PMU-06, 
una vegada aquest hagi estat aprovat definitivament, d’acord amb allò establert a l’art. 
8.3 a) del DL 1/2009, de desembre, d’Ordenació d’equipaments comercials. 

 
c.2) Inclusió dins de la TUC dels àmbits de sòl urbà identificats com a subzones 3.a.11 i 
3.a.12, pels quals es proposa l’admissió dels PEC i dels MEC, d’acord amb allò establert a 
l’art. 8.3 b) del DL 1/2009, de desembre, d’Ordenació d’equipaments comercials. 
 

II. L’expedient aprovat inicialment ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel 
termini d’un mes, mitjançant Edictes inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 233 
del dia 03.12.2015, al diari “El Segre” de Lleida, del dia 03.12.2015, a la pàgina web 
municipal www.mollerussa.cat des del dia 27.11.2015 fins a la data i al taulell d’anuncis 
municipal des del dia 27.11.2015 al 27.12.2015, ambdós inclosos. Durant el termini 
d'informació pública no ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat 
inicialment. 
 
III. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, es va sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental 
que informés si la modificació s’havia de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental. 
 
IV. En la data 15.01.2016 (NRE 2016/307) es va rebre l’Informe per part de l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental emès en la data 16.12.2015, i la Resolució 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada emès en la mateixa data en relació a 
l’expedient referenciat. L’informe elaborat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental va concloure que “la modificació proposada no té efectes significatius en el medi 
ambient atesos el seu abast i característiques”. La Resolució TES/2161/2015 també va 
determinar que “la modificació no té efectes significatius sobre el Medi ambient i, per tant, 
no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica”.  
V. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació 
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius a la 
modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin 
el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes o el que determinés altra norma 
legal, i es va concedir audiència als ajuntaments que el terme municipal del qual confinen 
amb l’àmbit de la modificació.  
 
VI. Pel que fa referència als municipis veïns, aquests no han presentat cap al·legació dins del 
període establert per aquesta finalitat. 
 
VII. Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències 
sectorials sobre la matèria, s’han rebut  els següents informes: 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

 
- Informe de la Direcció General de Comerç -Referència Expedient U-117/5 (LI/U-13-) 
Mollerussa- , que es pronuncia en el sentit favorable envers els següents aspectes: 
 

� La modificació puntual del POUM relativa a l’ajust dels àmbits del PMU-06 i del SUBd-
08 i les classes d’equipaments comercials admesos a les zones 2, 3 i 4 del sòl urbà. 

 
� La delimitació de la TUC proposada a l’àmbit del PMU-06 condicionat a què s’aprovi 

definitivament amb la corresponent documentació gràfica relativa a l’ordenació 
detallada, i a la subzona 3a.11. 

 
� En tot cas, el sentit favorable de l’informe, pel que fa referència a la incorporació dins 

la TUC de Mollerussa del PMU-06 i de la subzona 3a.11, està condicionat  a què “no 
es produeixin modificacions substancials pel que fa a la regulació de l’ús comercial 
en relació a la proposta la qual és objecte d’aquest informe”. 

 
� Pel que fa referència a la subzona 3a.12, confrontant amb els carrers Indústria i del 

Palau, l’informe determina que aquesta ja es troba actualment inclosa dins de la 
TUC vigent (DOGC núm. 5922, de 18.07.2011).  

 
-Informe emès per Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida, aprovat per mitjà del 
Decret 364, de 4 de desembre de 2015 en el que es conclou que “no existeix cap servitud 
derivada de carreteres incloses a la xarxa local titularitat de la Diputació de Lleida”. 
 
En virtut dels antecedents exposats i atès el que disposa el DLg 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. ÀMBITS DEL PMU-06 I SUBd-08, 
CLASSES D’EQUIPAMENTS COMERCIALS ADMESOS A LES ZONES 2, 3 I 4 DEL SÒL 
URBÀ I DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA, en els termes establerts 
en la documentació tècnica en la qual han estat introduïdes les determinacions contingudes 
per l’informe emès per la Direcció General de Comerç –Referència Expedient U-117/5 (LI/U-
13-) Mollerussa -.  
 
La proposta de modificació que se sotmet a aprovació provisional té per objecte les següents 
modificacions del POUM:  
 
A) Modificació de  l’àmbit i dels usos admesos al Pla de millora urbana Codi PMU-06. 

 
Delimitació de l’àmbit del PMU-06 amb la incorporació d’una porció de terrenys del sector 
urbanitzable adjacent, el SUBd-08, i modificació de les condicions d’ordenació, 
d’edificació i d’ús amb la finalitat que els terrenys siguin susceptibles se ser incorporats a 
la Trama Urbana Consolidada (TUC). 
 

B) Modificació de les classes d’equipaments comercials admesos a les zones 2, 3 i 4 del sòl 
urbà. 

 
b.1) Admissió de l’ús de Gran Equipament Comercial (GEC) dins dels usos admesos a la 
zona d’ordenació en illa tancada (clau 2), a la zona plurifamiliar aïllada 4.  
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b.2) Admissió dels usos de Petit Equipament Comercial (PEC) i Mitjà Equipament 
Comercial (MEC) a les subzones 3.a.11 i 3.a.12 de la zona d’habitatge en front o en filera 
(clau 3). 
 

C) Modificació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) actualment vigent a Mollerussa. 
 
c.1) Inclusió dins de la TUC de l’àmbit ordenat pel Pla de Millora urbana Codi PMU-06, 
una vegada aquest hagi estat aprovat definitivament, d’acord amb allò establert a l’art. 
8.3 a) del DL 1/2009, de desembre, d’Ordenació d’equipaments comercials. 

 
c.2) Inclusió dins de la TUC de l’àmbit de sòl urbà identificat com a subzona 3.a.11 i per 
la qual, juntament amb la 3a.12, es proposa l’admissió dels PEC i dels MEC, d’acord amb 
allò establert a l’art. 8.3 b) del DL 1/2009, de desembre, d’Ordenació d’equipaments 
comercials. 

 
Segon.  Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de 
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el 
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que els seu vot serà 
favorable amb coherència amb l’aprovació inicial i recorda la intervenció que va fer en la línia 
que és una adaptació a la TUC i que facilita la implantació de grans superfícies comercials 
però sense perdre mai de vista el model de ciutat, l’esperit del POUM que fa poc es va 
aprovar. Afegeix que no ha entrat mai en aquest urbanisme a la carta cosa a la qual podria 
estar temptat. Per tant entenent aquest paràmetres, hi votaran a favor. 
 
La regidora Sra. Montse Garcia del ERC, afirma que el seu grup es mantindrà amb allò que 
van exposar el Ple del dia 26 d’octubre [26 de novembre] i on queda reflectit que no volem 
un model de ciutat en el qual es modifica el planejament urbanístic per interessos privats. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta que només és una qüestió de tràmit. Al mes de 
novembre es van explicar les motivacions per les quals aquestes modificacions no alteren 
cap model de ciutat, sinó que donen sortida a noves oportunitats. L’alcalde explica que quan 
es parla de promoció econòmica es parla d’estimular l’activitat i el que cal fer és ser receptiu 
i flexible en aquelles oportunitats que es generin perquè puguin ser possibles i aportar un 
valor positiu. També diu que aquesta modificació té una consideració que va més enllà de 
l’estricta labor comercial. L’alcalde creu que és una millora substancial per a l’entrada a 
Mollerussa, la qual en aquest moment no està prou habilitada. D’aquesta manera es donarà 
sortida a part de la Ronda de Ponent, al principi del carrer de Ferrer i Busquets i la Nacional 
II. El que es fa és donar sortida a les propostes coherents i sensates que es presenten a 
l’Ajuntament. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras, 
Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) vots en contra, dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà. 
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04.- SUSPENSIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN, REGULADOR DEL REGISTRE 
MUNICIPAL DE LES UNIONS CIVILS DE MOLLERUSSA. 
 
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 7 de març de 2016, amb el 
contingut següent:  
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 19 de setembre de 2002 va aprovar el 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS CIVILS 
DE MOLLERUSSA. L'objecte del registre municipal d'unions civils és la inscripció de les unions 
no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe;  
des de l’inici de la vigència del Reglament, el mes de febrer de 2003, i fins l’actualitat, s’han 
tramitat i inscrit un total de 65 expedients.  
 
El Reglament, ha estat una eina útil per a regular les relacions o vincles de parelles no 
matrimonials; ara bé, s’ha de deixar constància del fet que els registres de parelles estables 
que van crear les diferents entitats locals, actualment han deixat de funcionar per diversos 
motius, sobretot perquè s’ha fet palesa la seva manca d’efectivitat a l’hora de la prova, ja 
que, com que no hi havia cap connexió entre ells, no era possible provar la no duplicitat de 
les inscripcions i altres irregularitats que es poguessin presentar. 
 
Aquest ha estat, bàsicament, el motiu que ha comportat que des de la Generalitat de 
Catalunya, es modifiquessin amb certa constància les disposicions que regulaven les parelles 
estables [no matrimonials], fonamentalment el Codi Civil Català, fins que s’ha dictat el 
Decret Llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables. 
El Decret Llei ha estat convalidat pel Parlament de Catalunya per Resolució 2/XI, de 19 de 
novembre, publicant-se al DOGC del dia 24 de novembre. Aquesta norma, consta només de 
2 articles, amb el contingut següent:  
 

Article 1  Creació del Registre de parelles estables 
 
S’incorpora una disposició addicional a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el contingut següent: 
 
“Disposició addicional desena. Registre de parelles estables 
”1. Es crea el Registre de parelles estables, a l’efecte de publicitat, adscrit al departament 
competent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la 
competència. 
”2. En el Registre de parelles estables s’inscriuen les escriptures públiques de constitució de les 
parelles estables, les seves modificacions i, si s’escau, la seva extinció, com també les actes de 
notorietat relatives als supòsits regulats per l’article 234-1, a) i b).” 
 
Article 2  Organització i funcionament del Registre de parelles estables 
 
S’incorpora una disposició final a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el contingut següent: 
“Disposició final sisena. Organització i funcionament del Registre de parelles estables 
”L’organització, el funcionament i la publicitat del Registre de parelles estables s’ha d’establir 
per reglament”. 

 
La creació d’aquest Registre respon a la necessitat de garantir que les parelles estables 
residents a Catalunya puguin accedir als drets de  caràcter públic, com ara és el dret a 
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percebre de la seguretat social la pensió de viduïtat. Amb el Registre es pretén pal·liar les 
mancances en aquest camp dels drets de caràcter públic.   
 
El Projecte de Reglament, un cop redactat, ha estat objecte d’informació pública (Edicte de 
23 de desembre de 2015, del Departament de Justícia, publicat al DOGC 7028, de 30 de 
gener) i sotmès a informe jurídic.  
 
Un dels aspectes més significatius del projecte de Reglament, és allò referent a l’adscripció 
del Registre i a la gestió i organització. En aquestes qüestions, el projecte de reglament 
preveu el següent:  
 
- El Registre de parelles estables s’adscriu al Departament competent en matèria de Dret 

civil, mitjançant la Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques, que té atribuïda la 
competència. El responsable del Registre és el seu Director general.  

 
- La gestió i organització dels mitjans materials i tecnològics de l’esmentat Registre, així 

com la recepció dels instruments públics dels que resulten els actes inscriptibles a què es 
refereix l’article 3, s’atribueixen per conveni al Col·legi de Notaris de Catalunya.  

 
Pel que respecta a la intervenció dels ajuntaments, aquesta es limitaria a la incorporació en 
una secció especial, de les inscripcions que consten en el registre municipal abans de 
l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2015, de 6’octubre, sense perjudici de la subsistència en 
el seu cas del Registre Municipal i de les seves dades, l’accés telemàtic al registre que 
gestioni la Direcció General de Decret i llur inter connectivitat  amb el futur fitxer de dades 
de caràcter personal. 
 
Atenent a totes les circumstàncies posades de manifest, es del tot procedents, per raons de 
seguretat jurídica, que es suspengui la inscripció d’unions civils en el Registre Municipal. En 
conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Suspendre el reglament de règim intern regulador del Registre Municipal d’unions 
civils de Mollerussa, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 9 de setembre de 2002. La 
suspensió es mantindrà entre tant no entri en vigor el Registre de parelles estables, redactat 
pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya [actualment en fase de 
tramitació] i es determinin quines facultats tenen els ajuntament respecte les inscripcions a 
aquest Registre.  
 
Segon. Simultàniament es suspèn, amb caràcter immediat, la tramitació d’expedients 
d’Unions Civils, llevat de les acreditacions de la inscripció i les derivades de l’extinció de la 
convivència per qualsevol de les causes indicades a l’article 234-4 del Codi Civil de 
Catalunya.  
 
Tercer.  El present acord, en la seva part dispositiva, serà objecte de la màxima difusió i de 
publicació al BOP de Lleida, Tauler municipal i pàgina web corporativa.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
05.- RENOVACIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT  AL PROGRAMA “CIUTATS 
AMIGUES DE LA INFÀNCIA” (CAI) D’ UNICEF. 
 
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
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per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 7 de març de 2016, amb el 
contingut següent:  
 
“El programa CAI, liderat per UNICEF Espanya, té com a objectiu general promoure 
l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen (ONU, 1989), de la qual el nostre país és 
signatari, en l'àmbit dels Governs Locals. 
 
El Programa incentiva la creació de plans locals d'infància i adolescència, promou la 
participació ciutadana dels nens en la vida municipal, impulsa tot tipus de polítiques 
municipals tendents a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i l'adolescència i 
dinamitza la col·laboració ciutadana i la coordinació institucional, com a vies per facilitar la 
millora contínua i el desenvolupament d'aquestes polítiques. 
 
A través del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Espanya reconeix 
als pobles i ciutats que compleixen amb els requisits establerts a aquest efecte, que es 
recullen en el document de directrius Guia de Gestió del Segell CAI 2015 -2016 que 
acompanya s’incorpora a l’expedient.  
 
Considerant que el programa CAI i el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància 
afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular; considerant, 
a més, que el nostre municipi compleix amb els requisits estipulats, i que per acord del Ple 
de data 6 de juny de 2012l’Ajuntament de Mollerussa ja es va adherir al Programa CAI.  
 
Manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció 
sobre els Drets del Nen en la nostra localitat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
  
Primer. Aprovar la sol·licitud, dirigida a UNICEF Espanya, per a les actuacions següents: 
 

a) iniciar els tràmits per a l'obtenció de la renovació del Segell de Reconeixement 
Ciutat Amiga de la Infància;  
 
b) la posterior col·laboració entre UNICEF Espanya i l'Ajuntament de Mollerussa a 
l'efecte de recolzar el desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les 
polítiques d'infància i adolescència d'aquest municipi. 

 
Segon. Donar trasllat del present acord a la Secretaria Permanent del citat Programa a fi 
d'iniciar el procés de renovació del segell i de l'adhesió pertinent.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2016. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 7 de març de 2016, amb el contingut següent:  
 
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació. 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

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 l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de crèdits núm. 08/2016, per una quantia total de 
145.899,57 € conforme el següent resum: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI:   83.071,90 
 
PARTIDA  CONCEPTE                        IMPORT  
02.9200.6410000 Aplicatius Absis: Registre E/S WEB i seguiment expedients WEB 17.177,40 
05.3230.2210200 Gas 33.400,00 
05.3231.1510000 Gratificació 1.800,00 
11.3330.1310000 Retribucions – Laboral temporal 17.150,00 
12.3420.6000003 Condicionament pista aeroport de la Serra 6.352,50 
12.3420.6330000 Grup pressió piscina coberta 4.486,27 
12.3420.6330005 Arranjament calefacció pavelló onze de setembre 2.705,73 
   
Total crèdits extraordinaris  83.071,90 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS   62.827,67 
 
PARTIDA  CONCEPTE                     IMPORT  
02.9200.2060000 Lloguer d’equips informàtics 3.100,00 
03.1300.1210100 Retrib. complementaries- complement específic -funcionaris 4.000,00 
03.1300.1210300 Retrib. complementaries- altres complements - funcionaris 6.768,00 
03.1300.1600000 Seguretat social 3.492,00 
05.3230.1510000 Gratificació 300,00 
05.3230.1600000 Seguretat social 100,00 
05.3231.1210300 Retrib. complementaries - altres complements - funcionaris 410,00 
05.3231.1300200 Altres remuneracions - laboral fix 410,00 
05.3231.1310000 Retribucions – laboral - temporal 1.230,00 
05.3231.1600000 Seguretat social 1.280,00 
07.1532.6190005 Arranjament camins i carrers 1.519,12 
08.1700.1310000 Retribucions – laboral temporal 2.640,00 
08.1700.1500000 Productivitat 180,00 
08.1700.1600000 Seguretat social 990,00 
08.1700.2270600 Estudis i treballs 1.700,00 
08.3110.2270006 Desinfecció i desratització 1.000,00 
11.3321.1310000 Retribucions – laboral temporal 15.190,00 
11.3321.1600000 Seguretat social 4.450,00 
11.3330.1600000 Seguretat social 5.550,00 
11.3330.2130000 Manteniment maquinaria i utillatge 2.418,55 
11.3331.1510000 Gratificació 4.500,00 
11.3331.1600000 Seguretat social 1.500,00 
12.3420.2030000 Lloguer maquinaria gimnàs 100,00 
   
Total suplements de crèdit  62.827,67 
  
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES  145.899,57 
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FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS  145.899,57 
 
PARTIDA  CONCEPTE                     IMPORT  
05.3231.2210200 Gas      33.400,00 
06.1710.2279900 Serveis realitzat per altres (jardineria) 112.499,57 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT         145.899,57 
 
Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que des del Partit Popular 
s’abstindran perquè considera que el mes de març és massa aviat per començar a fer 
modificacions de crèdits. També vol comentar un punt amb què no està d’acord i és referent 
al personal laboral de la biblioteca. Està d’acord que s’ampliï l’horari de biblioteca i pugui 
obrir-se durant tota la setmana o totes les hores possibles, però li hagués agradat que es fes 
amb el personal que ja compta l’Ajuntament i no amb contractació de personal nou. Per això 
i per la prompta modificació de crèdits, s’abstindrà. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista,  diu que plantegen una modificació de 
crèdits que puja la quantitat de 145.000 € en crèdits extraordinaris. Això vol dir noves 
partides (83.000 €) i suplementar els crèdits d’altres partides (62.000 €). Exposa que li 
sorprèn aquesta modificació perquè només comença l’any i fa poc que s’ha aprovat el 
pressupost. No creu que sigui de rebut que es plantegin modificacions continuades pel que fa 
a la partida de personal, que a la vegada és una partida molt previsible i que cal tenir molt 
clara a l’hora de confeccionar el pressupost. Explica que algunes partides són més 
imprevisibles (arranjaments de calefacció, grups de pressió, altres arranjaments...) perquè 
són reparacions o avaries que sorgeixen, però en qüestiona el volum, d’aquesta modificació.  
Diu que per una part, en la partida de crèdits extraordinaris s’habilita una partida de 17.150€ 
destinada a fer-se càrrec i assumir el cost d’una persona de l’Espai del Canal d’Urgell per 
passar-la al Museu de Vestits de Paper –d’això en parlarà quan en el punt del Pla estratègic- 
mentre que a la partida de suplements s’adequa una partida de personal referent a la 
retribució del personal de la Biblioteca que en el seu moment s’havia explicat que era per 
l’augment d’horari, i que també en parlarà en el següent punt. Afirma que sorprèn una 
vegada més la forma de finançar aquestes partides. Veu que es mossega o rosta de la 
partida que fa tres mesos van dir que anava destinada a jardineria i que potser pensaven en 
externalitzar-la. Ara es pregunta què pensen fer amb el servei de jardineria, perquè ja s’ha 
mossegat moltes vegades d’aquesta partida, i ara se’n tornen a treure 112.000 € sobre el 
que hi havia previst. Per tant, creu que es demostra una improvisació absoluta a l’hora de fer 
el pressupost i demana explicacions, perquè ja són vuit modificacions de crèdits en el mes de 
febrer. Per tot això el vot del seu grup serà contrari a la modificació. 
 
El Sr. Nacís Romà, del Grup ERC,, afirma que votaran a favor d’aquest punt, malgrat hi ha 
elements que comporten certa inquietud. Tot i això, entenen que s’han pres decisions que 
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beneficien més que no pas perjudiquen però que permeten, dins d’aquest pla estratègic, que 
la biblioteca pugui obrir matí i tarda. Ja se sap –afirma- que una cosa és la teoria i l’altra la 
pràctica i entre l’una i l’altra hi pot haver una mínima desviació que caldrà ajustar, cosa que 
forma part del dia a dia.  
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que intentarà donar resposta a tot el que s’ha exposat. 
En primer lloc vol aclarir un concepte, la modificació pressupostària. El pressupost es 
modifica i no hi ha d’haver cap problema. Fins ara hi ha hagut vuit modificacions per 
generació de crèdits automàtics i altres per no estar ben lligades en el moment de 
l’aprovació del pressupost en el mes de novembre. 
Aquesta modificació –afirma- té un import significatiu. No és una modificació petita. A 
efectes pràctics és una modificació de 112.000 € per complementar i dotar partides 
pressupostàries que són sobrevingudes i motivades per diferents factors i cal que tinguin 
consignació com més aviat millor. El Sr. Solsona explica que podia no haver-se modificat el 
pressupost i anar tirant de la partida i fer la modificació al setembre, però creu que, tenint 
contreta aquesta obligació, sembla que és més coherent fer-ho des d’un principi i no apurar 
la despesa, ja que es tracta de personal.  
L’alcalde manifesta que hi ha tres punts importants: L’un, fruit de la liquidació del Consorci 
Museu de l’Aigua que comporta la cobertura laboral d’acord amb l’art. 28 del Consorci en què 
els ens consorciats han de fer-se càrrec de diferents actius i l’Ajuntament en aquest cas 
haurà d’assumir la guia del Museu de Vestits de l’Aigua per anar al Museu de Vestits de 
Paper amb les mateixes condicions laborals i econòmiques que tingui actualment en el 
contracte. L’alcalde explica que s’han avançat perquè, si acaba liquidant-se aquest mes de 
març, la persona que ha de ser objecte d’aquesta modificació no es quedi sense la cobertura 
i no es pugui contractar. 
L’altre, fruit de l’aprovació del Pla Estratègic, comporta un increment d’hores d’obertura de 
més de 28 hores setmanals, les quals no es poden acomplir amb el personal existent a causa 
de reduccions de jornades per conciliació de vida laboral i familiar i que ha fet que s’hagi de 
contractar un auxiliar de biblioteca. Aquesta contractació es pot assumir en la partida 
pressupostària, però com que se sap que està condicionada al Pla Estratègic que dura 4 anys 
i, també caldrà fer una concurrència pública, és millor que ja es prevegi a la configuració de 
la plantilla de personal, per aquest motiu es fa la modificació de la plantilla perquè es pugui 
realitzar la concurrència de manera correcta i amb la conseqüent dotació pressupostària, 
També hi ha dos temes que afecten la Policia, un cop els agents han anat a l’acadèmia i han 
superat tot el procés tenen tots els drets d’agents de ple dret, a rebre el reconeixements de 
serveis prestats amb efectes retroactius. Al mes de novembre, quan es va aprovar el 
pressupost, encara hi havia agents a l’acadèmia, que podien aprovar o no, per això es va 
deixar a l’expectativa. 
Un altre punt és que, fruit de negociar amb els representants de la Policia, es va creure que 
adoptant el quadrant Q5, el cap de setmana significava dotze hores laborables  seguides i 
que caldria introduir un concepte –que no dieta- de 12€ el cap de setmana. Tot això al mes 
de novembre no estava negociat, ara sí. Per tant, l’alcalde creu que és millor consignar-ho 
en el pressupost. 
El Sr. Solsona afirma que hi ha hagut renovacions diverses que són més de caràcter ordinari, 
però una modificació que té un component de retribució en temes de personal, es millor 
executar-ho en el pressupost. Com ho financem no hauria de ser el problema perquè de fet 
perquè entretant no iniciem els tràmits de licitació del servei de jardineria, és una partida 
que no té despesa; per tant, dels 400.000€ previstos durant tot l’any, si no fas la licitació 
són 400.000€ que són, disponibles. El servei  entretant res presta directament amb fons 
propis. Podríem qüestionar si els 112.000€ utilitzats  quina part representa, si són una 
quarta part o una tercera part del que portem l’any natural. Altres vegades hem passat 
modificacions que també hem finançant a costa de la jardineria o amb l’esporga i això no 
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volia dir que féssim les tasques. Simplement estem utilitzant una partida que la tenim allà i 
que mentre no la licitem, tenim els diners a aquests efectes. 
L’alcalde comenta que el que no és problema en aquesta modificació és el finançament. És 
una modificació important però així ja es dissenya tot l’any i queda cobert a efectes de 
plantilla, de personal i de consignacions pressupostàries. Exposa que prefereix més fer-ho 
d’aquesta manera que no esgotant el Capítol I i fer una modificació finalista més tard, per 
tant creu que és millor fer-ho al moment i reaccionar amb rapidesa i sobretot pel personal 
que entra del Museu de l’Aigua, a qui no es pot deixar al descobert.  
 
El regidor Sr. Joan Simeón, manifesta que amb el tema de la jardineria no hi està gens 
d’acord, ja que en aquest moment no s’està aplicant la partida. Es diu que la brigada fa la 
seva feina, i és així, però tot i que la facin, falta més suport com és el cas del arbres de 
davant del camp de futbol, on passa un nombre important de nens que surten de l’escola. 
Aquest arbres són molt trencadissos i fa dos anys que estan sense esporgar. El regidor Sr. 
Simeón creu que començaria a aplicar la partida, si convé amb serveis externs. 
 
La regidora del grup del PSC, Sra. Teresa Ginestà manifesta que fa temps que veiem la seva 
voluntat d’eliminar la brigada municipal i externalitzar el servei a una empresa privada. Hem 
vingut contractant diverses tasques puntualment, com l’esporga i aquest any pressupostaven 
la gestió de l’enjardinament per 400.000€.En tot cas, amb el temps ja es veurà el resultat i 
l’estalvi econòmic. Manifesta que, mentrestant, hi ha els arbres abandonats com s’han tingut 
aquests últims dos anys o tres, que ni s’esporguen, ni s’ensulfaten adequadament i estan en 
un estat deplorable [cas de l’avinguda Josep Tarradellas] i tant altres llocs on estan tots 
infectats. Tot això ho ha de fer la brigada però tot té un cost, perquè si no hi hagués cost no 
caldria que ho fes una empresa. La Sra. Ginestà s’adreça a l’alcalde per dir que no digui que 
no passa res si no s’adjudiqui aquest servei de jardineria. Per tant, sense cap ànim de crítica 
sinó d’opinió, repeteix que dóna la sensació de ser un pressupost provisional, un pressupost 
improvisat que s’està venent com una cosa planificada i no és així. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, expressa que ha explicat com es finança, ha posat un supòsit 
perquè es veiés que és una partida que té una finalitat condicionada a l’elaboració del plec de 
condicions per licitar la jardineria. El supòsit és perquè es veiés la finalitat de la partida i a 
efectes comptables, que permetés fer la modificació. Pel que fa al tema de personal, com 
que hi ha l’obligació d’incorporar-los a la plantilla, cal qui hi hagi consignació pressupostària. 
Aquest és el motiu pel qual es fa ara. Si es vol fer una concurrència pública també hi ha 
d’haver la consignació pressupostària específica perquè estigui a la plantilla. L’alcalde 
remarca que aquesta és la condició i perquè és millor per seguretat jurídica. També afegeix 
que els pressupostos no s’improvisen i per tant hi ha la capacitat de poder-los adaptar de 
manera formal i serena als condicionants que van passant durant l’any i es faran les 
modificacions necessàries, perquè hi ha la capacitat de poder-ho fer de manera equilibrada. 
Això vol dir que l’Ajuntament té capacitat econòmica i financera per fer front a qualsevol 
modificació sobrevinguda o planificada o que vingui fruit de qualsevol ajut, subvenció o 
necessitat operativa. 
L’alcalde pren nota del que ha exposat el Sr. Simeón en referència als arbres, i si cal alguna 
acció específica. És coneixedor de les mancances en esporga i per això planteja una mesura 
forta i potent com contractar serveis externs per realitzar el servei de jardineria i esporga, 
perquè no hi ha capacitat pròpia per a fer-ho des de l’Ajuntament. Això no vol dir que no es 
vagin fent tasques de manteniment com s’han anat fent sempre –afirma-, però mai de 
manera integral en tot el municipi perquè no hi ha recursos humans. En referència a tot això 
comenta que és qüestió de matemàtica pura. Si en aquest moment de l’any, no s’ha tret a 
concessió aquest servei, quan es tregui haurà de ser per la totalitat, pels 400.000€. Però en 
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l’efectivitat econòmica,  es traurà pel que queda de l’any en curs. Per tant, respecte el 
finançament no hi ha problema perquè no impedeix cap acció futura. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras, 
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, dos (2) vots en contra, dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i l’abstenció del Regidor, Sr. Joan Simeón. 
 
07.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT, 2015. 
 
Per Ordre de l’Alcaldia el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de la Liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2015. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del 
Pressupost ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 
102/2016, de 29 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor 
següent: 
 
DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 102/2016 
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre de 2015 
el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
Pressupost inicial de despeses:  11.784.072,00 
Modificacions de despeses:   1.058.690,02 
Pressupost definitiu de despeses:  12.842.762,02 
Despeses autoritzades: 11.543.055,71 
Despeses compromeses: 11.539.389,41 
Obligacions reconegudes: 11.539.389,41 
Despeses ordenades: 11.143.482,87 
Pagaments realitzats: 11.129.339,88 
Obligacions pendents de pagament:      410.049,53 
 
b.  Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’ inici de l’exercici:         762.492,51  
Baixes:        -3.705,67 
Pagaments realitzats:      724.129,09 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:        34.657,75 
 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                     34.657,75 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
Pressupost inicial d’ingressos: 11.784.072,00 
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Modificacions d’ingressos:   1.058.690,02 
Pressupost definitiu d’ingressos: 12.842.762,02 
Drets reconeguts: 12.429.832,95 
Drets anul·lats:                                                                        81.636,69 
Drets cancel·lats:                                                                            7.059,68 
Devolució d’ingressos:       66.229,24 
Recaptació neta: 10.845.855,23 
Drets pendents de cobrament:   1.495.281,35 
 
b. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:  4.186.502,47 
Modificacions de saldo inicial:       -4.646,66 
Baixes:    232.723,65 
Recaptació:  1.279.138,08 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:  2.669.994,08 
 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:           2.669.994,08 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
Operacions corrents     2.073.345,10  
Altres operacions no financeres                -326.270,45 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES            1.747.074,65 
Actius financers                             -3.808,20 
Passius financers     -941.519,28 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI                801.747,17 
Desviacions positives de finançament      83.585,67 
Desviacions negatives de finançament 59.278,59   
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:  777.440,09 
 
1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 1.303.372,61 €. 
 
• 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):  881.974,29 €  
 
• 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):  421.398,32 € 
 
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    907.296,78 
b) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:              4.165.716,39 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs:    1.495.281,35 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats:    2.669.994,08 
D’altres operacions no pressupostàries:                440,96 
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c) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:  3.016.439,35 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent:       410.049,53 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats:         34.657,75 
D’altres operacions no pressupostàries:    2.571.732,07 
 
d) PARTIDES PENDENS D’APLICACIÓ  12.047,47 
Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva:                 0,00 
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 12.047,47 
 
I.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:   2.068.621,29 
II.   SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT:                       1.359.480,20 
III.  EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT:                                79.232,80 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:      629.908,29 
 
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 
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 

1.359.480,20 €.  
- 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: 

 
• 10% per a l’exercici en curs 
• 30% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs 
• 60% per al segon any tancat anterior a l’exercici  en curs 
• 90% 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 
39801 Arranjament parquet Pavelló Onze de setembre  15.916,41 
45001 Subv. Cultura i Esports 35.551,99 
45033 Subv. Pla educatiu entorn   4.480,00 
45052 SOC “Treball als barris” 50.592,00 
45053 SOC “Millora convivència” 73.582,90 
45061 Borsa habitatge 41.390,00 
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45081 PUOSC 2015  65.290,00 
45082 PUOSC 2012          146.393,51 
46100 Subv. Maquinària 51.163,28 
46102 Subv. Biblioteca      973,45 
46104 Subv. Escoles Bressol          165.375,00 
46107 Subv. Interessos  94,30 
46501 Subv. Programa infants  14.299,00 
75080 Subv. Condic. instal·lacions tècniques piscina coberta    4.481,93 
76100 Subv. Obres complem. vial ctra. Mollerussa a Bellcaire  12.000,00 
76101 Subv. Maquinària piscines descobertes    7.995,97 
76103 Subv. Afectació cobertes pavelló Firal MAQUINA III 26.473,29 
76105 Subv. Rehabilitació antic escorxador 200.000,00 
76106 Subv. Desfibril·ladors externs automàtics 3.783.67 
76107 Subv. Calefacció col·legi Siloé  28.000,00 
78000 Arranjament edifici Germans Freixes Badia    4.119,45 
 
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària. L’Interventor ha emès un informe específic 
respecte la liquidació de l’exercici 2015, en el qual s’especifica que l’Ajuntament  no compleix 
la Regla de la despesa amb un marge de -39.963,01 €. Aquest incompliment obliga a 
l’aprovació d’un pla econòmic i financer. 
 
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 1.936.427,52 €, una vegada introduïts els ajustos previstos al 
Sistema de Comptabilitat Nacional (SEC’95).  Tanmateix compleix amb el límit 
d’endeutament, situat en el 99,10%. 
 
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 
480.050,49€ pendents d’incorporació provinents de l’exercici 2015, els quals s’han incorporat 
per Decret d’Alcaldia núm. 085/2016, de 17 de febrer de 2016,  mitjançant el corresponent 
expedient al pressupost de l’exercici 2016, 179.630,00€. Resten pendents 300.420,49€ que 
es finançaran amb Romanent Líquid de Tresoreria afectat i per a despeses generals. 
 
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. 
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- 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 75% dels ingressos corrents liquidats en 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: 
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Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, de l’Ajuntament de 
Mollerussa i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
 
Segon.- Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent 
per corregir el desequilibri en la regla de la despesa. 
 
Tercer.-  Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Quart.- 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 i al 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.   
 
08.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST de L’OAM FIRA 
DE MOLLERUSSA [Patronat Fires de Mollerussa], 2015.  
 
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. 103/2016, de 29 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del 
tenor següent: 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 103/2016 
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 2015 presenta a 31 
de desembre de 2015 el següent resultat: 
 
A) Respecte al Pressupost de despeses: 
 
1.- Exercici en curs:  
Pressupost inicial de despeses: 597.100,00 
Modificacions de despeses:  61.666,55 
Pressupost definitiu de despeses: 658.766,55 
Despeses autoritzades:  658.609,53 
Despeses compromeses: 658.609,53 
Obligacions reconegudes:  658.609,53 
Despeses ordenades:  578.003,74 
Pagaments realitzats:   578.003,74 
Obligacions pendents de pagament:  80.605,79 
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2.- Exercicis tancats: 
Obligacions pendents de pagament corresponents  
als pressupostos de despeses d'exercicis tancats: 0,00 
Ròssecs    dels    comptes    de   creditors no pressupostaris: 223.768,53 
(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva: 29.601,19 
 
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                       274.773,13 
 
B) Respecte al Pressupost d’ingressos: 
 
1.- Exercici en curs:  
Pressupost inicial d’ingressos:   597.100,00 
Modificacions d’ingressos:  .  61.666,55 
Pressupost definitiu d’ingressos:   658.766,55 
Drets reconeguts:   686.302,10 
Recaptació neta:   638.679,56 
Drets pendents de cobrament:    47.622,54 
 
2.- Exercicis tancats: 
Drets pressupostaris  liquidats en exercicis anteriors  
pendents de cobrament: 222.187,14 
Ròssecs  dels  comptes  de deutors no pressupostaris: 50.726,02 
(-)Ingressos  realitzats  pendents d'aplicació: 0,00 
 
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:                        320.535,70 
 
C) Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
Operacions corrents          83.014,93  
Altres operacions no financeres                    -1.011,20 
 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES  82.003,73 
 
Actius financers:    0,00 
Passius financers:       -54.311,16 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 27.692,57 
 
Desviacions positives de finançament: 0,00 
Desviacions negatives de finançament: 151,00   
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 0,00 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 27.843,57 
 
D) Romanents de crèdits: 
 
Compromesos: 

• Incorporables:        
• No incorporables: 
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No compromesos: 

• Incorporables:           3.285,71 
• No incorporables:     -3.128,69 

 
TOTALS 157,02 
 
E) Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
1. FONS LÍQUIDS   51.627,94 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  320.535,70 
del pressupost corrent      47.622,54 
del pressupost tancat   222.187,14 
d’operacions no pressupostàries   50.726,02 
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva       0,00  
 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT          304.374,32 
del pressupost corrent      80.605,79 
del pressupost tancat               0,00 
d’operacions no pressupostàries   223.768,53 
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva     29.601,19  
 
I.  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL   97.390,51 
II.  SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT    78.655,34 
III.  EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT                   0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS       18.735,17 
 
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 78.655,34 que 
representa el 35,40% 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.-  S’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius següents: 
 
1 REPARAMENT ORDRES DE PAGAMENT: 45.259,37 € 
 
4.- Respecte el PENDENT D’APLICACIÓ (despesa efectuada sense consignació 
pressupostària) a 31 de desembre de 2015, s’informa que el saldo que registra el compte 
413 es de 42.686,90€. 
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5.- 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 
31.12.2015 
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 
2015 
 
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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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.   
 
09.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR SOBRE EL 
COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA 
DESPESA I DEUTE PÚBLIC A L’EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015. 
 
Per Ordre de l’Alcaldia el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de l’informe lliurat pel 
Sr. Interventor de Fons relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla 
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de la despesa i deute públic, incorporat a l’expedient de liquidació del pressupost 2015. 
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 010/2016 
 
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 2015 es deriven les següents dades: 
 
Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 12.335.444,78 
Despeses no financeres 10.588.370,13 
Superàvit no financer 1.747.074,65 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -112.315,39 
PTE 103.293,04 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings -198.375,22 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 12.326.422,43 
Despeses ajustades 10.389.994,91 
Capacitat de finançament 1.936.427,52 
 
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 1.936.427,52 €. 
 
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 5.419.056,81 4.705.068,44 643.117,95 5.348.186,39 -70.870,42 
 2 25.725,10 21.781,84 22.535,40 44.317,24 18.592,14 
 3 (*) 2.582.890,232 2.308.387,28 214.465,84 2.522.853,12 -60.037,11 
TOTALS 8.027.672,14 7.035.237,56 880.119,19 7.915.356,75 -112.315,39 
 
(*) sense CCE ni QQUU 
 
Com queda acreditat al quadre, s’ha de procedir a ajustar amb signe negatiu -112.315,39 que reduiran 

el saldo pressupostari, reduint  el superàvit de  l’Ajuntament. 
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Ajustos d'ingressos   Ajustos de despeses   
Recaptació  -112.315,39 Compte 413 0,00 
PTE 103.293,04 Interessos  0,00 
Interessos 0,00 Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
    Lísings -198.375,22 
    Execució d'avals 0,00 
    Aportacions de capital 0,00 
TOTAL -9.022,35 TOTAL -198.375,22 
    
    
Ingressos no financers 12.335.444,78 Despeses no financeres 10.588.370,13 
Ajust d'ingressos  -9.022,35 Ajust de despeses -198.375,22 
Ingressos ajustats 12.326.422,43 Despeses ajustades 10.389.994,91 
    
Superàvit no financer 1.747.074,65   
Ajustos 189.352,87   
Capacitat de finançament 1.936.427,52   

 
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 1.936.427,52 € 
 
REGLA DE LA DESPESA: 
 
A fi de determinar si l’Ajuntament, compleix amb la Regla de la Despesa, cal comparar l'import màxim 
establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 2015. 
 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als 
sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la 
“Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és 
del 1,3%.  
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 2015 
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.  

 
Concepte LIQUIDACIONS     Exercici 2014         Exercici 2015 
 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 10.043.920,08 10.429.978,45 
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) -441.657,94 -198.375,22 
-Venda de terrenys i altres inversions reals. -380.000,00 0,00 
+/-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. -61.657,94 -198.375,22 
+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 
   
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 9.602.262,14 10.231.603,23 
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres ens que integren la Corporació Local 0,00 0,00 
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Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
 559.977,61 911.805,99 
Unió Europea 0,00 0,00 
Estat 0,00 0,00 
Comunitat Autònoma 371.017,72 430.931,88 
Diputacions 188.709,89 475.594,12 
Altres Administracions Públiques 250,00 5.279,99 
- 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) 9.042.284,53 9.319.797,24 
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,013   
Despesa computable incrementada per la taxa de referència   9.159.834,23   
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 120.000,00   
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3) 0,00   
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 9.279.834,23   
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   9.319.797,24 
Marge d'incompliment   -39.963,01 
% Variació de la despesa computable (5-1/1)   3,07% 
 
Per tant, la liquidació de l’exercici 2015 l’Ajuntament NO COMPLEIX LA REGLA DE LA DESPESA amb un 
marge de -39.963,01 €. 
 
LÍMIT DEL DEUTE PÚBLIC: 
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i 
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les 
entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 
(tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial que determina la 
disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2013, i que és aplicable per a l'exercici 2015). El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de 
percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 
NIVELL DE DEUTE VIU IMPORT 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 12.042.101,15 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 12.042.101,15 
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 10.533.329,63 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 1.400.000,00 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (6+7/4) 99,10% 
 
Per tant, COMPLEIX amb la ràtio de deute.  
 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 8,06 dies.  
 
DESPESES REALITZADES A L'EXERCICI PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST (compte 413). 

 
No hi ha despeses pendents d’aplicar al pressupost de 2015. 
 
INFORME SOBRE LA MOROSITAT 
 
D’acord amb el que estableix l’article 4.3 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 
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operacions comercials, dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de 2015 s'obtenen les 
següents dades: 
 

Pagaments realitzats en el període 

Període Mig 
Pagaments 
(PMP) (dies) 

Pagaments dins període legal  Pagaments fora període legal  

Número Pagaments Import Total Número Pagaments Import Total 

41,28 1.156 953.828,54 327 252.715,14 

Factures o Documents Justificatives Pendents de Pagaments al Final del Període 

Període Mig 
Pagaments 

Pendent  
(PMPP) (dies) 

Dins Període Legal Pagament 
al Final del Període 

Fora Període Legal Pagament 
al Final del Període 

Número de Operacions Import Total Número de Operacions 
Import 
Total 

70,21 509 315.891,24 8 41.700,86 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector públic local, 
de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament d'informació. 

 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 

de factures en el sector públic. 
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 
54.7 i 146.1). 

- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per 
la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 

- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per corporacions 
locals, 3ª edició. IGAE. 

- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
- Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
- Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
 

CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, 
REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT 

La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament presenta un superàvit per operacions no financeres, del qual 

una vegada practicats els ajustos resulta una capacitat  de finançament de 1.936.427,52 €. 

La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici no compleix la regla de la despesa, ja que el 
límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén 
aprovar. La diferència existent és de -39.963,01 €. 
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La ràtio del deute viu, és de 99,10%.  
 
MESURES DE CORRECIÓ  
 
La liquidació del pressupost de l’Ajuntament incompleix la regla de la despesa, per la qual cosa en 
aplicació de l’art. 21 LOEPSF i l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, caldrà elaborar i aprovar un pla 
econòmic financer que permeti en l'any en curs i el següent, tornar a l'equilibri. D’acord amb l’article 23 
LOEPSF pla econòmic financer s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim d'un mes des de què es posi de 
manifest el desequilibri, el pla no requerirà cap aprovació addicional, i ha de ser presentat a la Direcció 
General de Política Financera Assegurances i Tresor, òrgan competent de la tutela financera de les 
entitats locals, en el termini màxim d’un mes des que es constati l’incompliment.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 
10.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER.  
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 7 de març de 2016, amb el contingut següent:  
 
“Antecedents: 
 
Pel Decret de l’Alcaldia 116/2016 de 03 març,  s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla 
econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
La liquidació del pressupost aprovada no assoleix l’objectiu la regla de la despesa, per un 
marge de -39.963,01 € el 3,07%, respecte de la liquidació de l’exercici 2014. 
 
 L’interventor ha emès els corresponents informes (010/2016) i (011/2016), que s’adjunten 
a l’expedient, relatius a “el complement de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la 
despesa i deute públic a l’expedient de liquidació del pressupost 2015” i “informe de la 
intervenció per determinar la resta dels continguts del pla econòmic financer, de conformitat 
a l’art. 21.2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) i l’art. 9.2 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
LOEPSF”. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a 
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent. 
 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar 
al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent 
disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i 
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de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. 
Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la 
mateixa publicitat  que la s’estableix per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.  
 
Atès el que s¡ha exposat anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  el pla econòmic financer que 
aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs, detall del qual figura a l’annex. 
 
Segon. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
 
Tercer. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.” 
 
Finalitzada la lectura de la proposta, el Sr. Alcalde informa que malgrat la liquidació del 
2015, ha estat una bona liquidació, l’Ajuntament, dels quatre grans indicadors que tenim 
[estabilitat pressupostària, regla de la despesa,  ràtio d’endeutament i el pagament mig a 
proveïdors], n’hi ha un que no el complim. El 2015 no complim la regla de la despesa, que és 
un indicador comptable que només es calcula quan la liquidació està acabada al 100%. Tot, 
durant l’any, feia pensar que també la liquidació hagués sigut favorable al 100% (un 
superàvit amb capacitat financera d’1.900.000€,  un endeutament del 99% sobre el 110%, 
no teníem cap factura pendent de pagament); es a dir, tots els indicadors que pots anar 
controlant durant l’any et són favorables. Però, com que en  la liquidació, el càlcul d’aquest 
indicador que es fa en base la liquidació del 2014, en la comparativa, hi ha la venda 
d’aprofitament mig (380.000€) que van anar directament a pagar a proveïdors; això ens ha 
fet distorsionar aquest indicador i per 39.000€ ens obliguen a fer aquest Pla Econòmic 
Financer. A efectes pràctics no es condiciona cap actuació en concret, i l’anirem assumint 
durant aquest any 2016, i això no ens impedeix tancar amb el Pla d’Ajust, tal i com vam dir 
en el seu moment. En qualsevol cas, doncs l’hem de fer i això ens suposa és més burocràcia 
i més papers; la liquidació del 2016 es referenciarà en base a l’exercici 2015i  amb aquest 
indicador segurament això ens quadrarà. 
 
Finalitzada la intervenció esmentada, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
11.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DEUTES OAM FIRA DE 
MOLLERUSSA [Patronat Fires de Mollerussa], 2015. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 7 de març de 2016, amb el contingut següent:  
 
“Al llarg de l’exercici 2015 s’ha generat un pendent d’aplicació en quantia de 42.686,90 € 
que correspon a obligacions contretes sense consignació pressupostària de la que es fa 
referència en la memòria. 
 
Vistos els informes emesos per l’Interventor i demés documentació que s’incorpora a 
l’expedient.  Atès que el reconeixement de crèdits pendents d'aplicació és competència del 
Ple per aplicació de l'article del RD Lq. 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de disposicions 
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legals vigents de Règim Local (TRRL), 60 RD 500/90 i concordants. Atès que simultàniament 
al reconeixement indicat procedeix el seu finançament a fi i efecte d'incorporar-los al 
pressupost vigent. 
 
Vista la Resolució de Direcció núm. 1/2016 de data 25 de febrer de 2016 i en base a tot el 
que s’ha exposat, es proposa al Ple a la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de deutes pendents d'aplicació corresponents a l'exercici 
2015 per import de 42.686,90 € amb el detall següent: 
 
Programa ECO. DESCRIPCIÓ IMPORT 
9120 1010000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 1.500,00 
9200 1300000 BÀSIQUES LABORAL FIX 1.334,72 
9200 1300200 COMPLEMENTÀRIES LABORAL FIX 15.655,68 
9200 1430000 PERSONAL COL·LABORADOR 4.317,41 
9200 1500000 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 380,00 
9200 1600000 SEGURETAT SOCIAL 4.882,12 
9200 2160000 EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIÓ 3.881,58 
9200 2200000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 1.376,70 
9200 2260100 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 2.090,69 
9200 2270000 NETEJA 900,00 
9200 2270100 SEGURETAT 6.368,00 
TOTAL 42.686,90 
 
Dels quals: 
 

- PENDENT D'APLICACIÓ PAGAT                      28.069,93 €  
- PENDENT D'APLICACIÓ PENDENT DE PAGAR        14.616,97 €  

 
Segon.- Finançar aquest reconeixement de deutes mitjançant la modificació de crèdits 
1/2016 amb càrrec a les corresponents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2016.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al servei d’intervenció per a la seva comptabilització 
i als efectes oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que aquí ens trobem amb un 
pendent d’aplicació en gran part degut a despeses de personal; per tant, pregunta, per una 
part, perquè hi ha aquest excés amb despeses de personal si ho teníem previst; i en segon 
lloc pregunta si, en tractar-se d’una proposta d’acord que afecta a la Fira, fora preceptiu 
passar-ho primer pel Consell Directiu de la Fira. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, demana que se sigui mes curós en els plans 
futurs, atès que la Fira és un pilar fonamental per a Mollerussa.  
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, a les qüestions plantejades per la Sra. Ginestà exposa que en els 
temes de personal s’han donat diverses circumstàncies que han obligat a substitucions per 
cobrir baixes; en tot  cas, el reconeixement és una competència del Ple i no es preceptiu 
sotmetre’l a consideració del Consell Directiu. Tanmateix, indica que sempre es procura ser 
el màxim curós amb les despeses de personal. 
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras, 
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón. 
 
12.- MODIFICACIÓ DE LA PANTILLA DE PERSONAL, Exercici 2016. 
 
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 7 de març de 2016, amb el 
contingut següent:  
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 26 de novembre de 2015 va aprovar la 
Plantilla de Personal per a l’exercici 2016, que compren tots els llocs de treball del personal 
funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració i la de l’OAM Fira de 
Mollerussa. L’expedient fou objecte de la perceptiva informació pública, mitjançant edictes 
inserits al Tauler Municipal i anunci publicat al BOP de Lleida núm. 233, del dia 3 de 
desembre de 2015.  Durant el termini d’informació pública de trenta dies, comprés entre els 
dies 4 de desembre de 2015 i 14 de gener de 2016, (ambdós inclosos), no s’ha presentat 
cap al·legació o reclamació enfront l’esmentat expedient. En conseqüència, mitjançant Decret 
de l’Alcaldia 031/2016, de 20 de gener, s’ha elevat a definitiu l’acord esmentat i s’ha procedit 
a la publicació de la Plantilla en els termes previstos a l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, inserint-
se l’edicte al BOP de Lleida núm. 23, del dia 4 de febrer de 2016. 
 
Resultant que, per circumstàncies sobrevingudes a l’aprovació plenària, procedeix modificar 
la plantilla de personal col·laborador, per tal de donar la pertinent cobertura jurídica en els 
termes previstos a l’article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’2016, atès que la contractació de nou personal només procedirà 
en situacions excepcionals o per a cobrir necessitat urgents inajornables i restringits a 
sectors, funcions i/o categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Les situacions que justifiquen la modificació, són les següents: 
 
1.- Contractació temporal d’un Auxiliar de Biblioteca (Grup/Subgrup C1) pel desplegament i 
implementació del Pla Estratègic 2016/2019. 
 
2.- Expedient de dissolució del Consorci Museu de l’Aigua. Aquest expedient tindrà com a 
conseqüència, la incorporació d’una persona (Tècnic Grup/Subgrup A2), a la plantilla de 
l’Ajuntament per aplicació de l’article 28.3 dels Estatuts del Consorci del Museu de l’Aigua, 
[aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de gener de 2001]. Aquest 
precepte estableix que en l’acord de dissolució ha de determinar la destinació dels 
funcionaris i personal del Consorci a les plantilles respectives dels ens consorciats, amb 
respecte de tots els seus drets. 
 
En el primer cas, la necessitat és inajornable atès que impediria la convocatòria d’un procés 
selectiu (concurrència) per a cobrir la vacant, que necessariament s’hauria d’efectuar abans 
del dia 31 de maig de 2016, i la conseqüent modificació horària de servei al públic [ampliada 
en 28 hores setmanals], com a eix bàsic del Pla.  
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Pel que fa a la dissolució del Consorci del Museu de l’Aigua, aquesta és una situació que s’ha 
de considerar de caràcter excepcional, i la previsió és que llur efectivitat sigui a partir del dia 
1 d’abril de 2016. Això no obstant, els efectes de la modificació de la plantilla, en aquest cas 
concret, es supeditarien al fet que, amb anterioritat a aquesta data, la proposta i els termes 
de la dissolució hagin estat  presentats i aprovats per la Junta General, conforme s’estableix 
en l’article 7, apartat 16, dels Estatuts.   
 
Considerant allò que s¡’ha exposat, i atesos els antecedents obrants en els respectius 
expedients, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la modificació de la Plantilla de Personal de per a l’exercici 2016, amb la 
incorporació en l’Annex de Personal de col·laboració, de 2 llocs de treball, següents: 
 
Adscripció:  GRUP V. PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS 
ÀREA:  CULTURA  
Servei:  Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa 
 
• Llocs de Treball: 1 
• Denominació: Auxiliar de Biblioteca. Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa. 
• Categoria professional:  Grup/Subgrup C1 
• Dedicació: Fins un màxim de 37,50 hores/setmanals (100,00% jornada).  
• Distribució jornada i horari: Atenent les necessitats del servei, en horari de matí i tarda, i de dilluns 

a dissabtes. 
• Durada: Vigència Pla Estratègic 2016/2020. 
• Finalitat: Implementació i desplegament Pla Estratègic 2016/2020.  
• Retribucions: Assignació de retribucions corresponents al Grup C1, Nivell Complement Destinació 

16, Complement Específic 01. Gaudirà del dret a percebre la part proporcional de les pagues 
extraordinàries, dues anuals. 

 
Adscripció:  GRUP V. PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS 
ÀREA:  CULTURA  
Servei:  [A determinar] 
 
• Llocs de Treball: 1 
• Denominació: a determinar 
• Categoria professional:  Grup A2 
• Dedicació: Fins un màxim de 37,50 hores/setmanals (100,00% jornada).  
 
Atès que la creació d’aquest lloc de treball és conseqüència de l’expedient de dissolució del 
Consorci Museu de l’Aigua, al qual l’Ajuntament hi pertany, en aplicació dels que es 
determina en l’article 28.3 dels Estatuts  la distribució de la jornada, l’horari i les retribucions 
seran idèntiques a les que percebi al Consorci del Museu de l’Aigua. Igualment, el règim 
jurídic se li respectarà, així com l’antiguitat i demés drets adquirits. Això no obstant, 
l’Ajuntament de Mollerussa resta facultat, en atenció a les competències d’autoorganització 
dels serveis, a procedir a una modificació contractual, si es considera adient en atenció al 
servei a la qual s’adscrigui a la persona i a l’adaptació de les retribucions, respectant la 
massa salarial, als criteris retributius aplicables a la plantilla, en els termes que es preveu al 
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic 
[Article 127]. 
 
Segon. Els efectes de la modificació de la plantilla, en els termes esmentats, se supediten, 
tanmateix, a l’aprovació de la modificació pressupostària pertinent, que habiliti els crèdits 
necessaris per a afrontar les despeses que se’n deriven. 
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Tercer. Donar trasllat dels presents acords als serveis municipals competents i al Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell, en allò que li incumbeixi, en tant que consta com a administració a 
la qual li ha estat adscrita el Consorci del Museu de l’Aigua.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, esmenta que es planteja la  modificació 
de la plantilla amb dos apartats: una és la contractació temporal d’un auxiliar de Biblioteca 
pel desplegament del Pla Estratègic argumentant l’ampliació d’horari de 28 hores setmanals i 
l’altra la dissolució del Consorci del Museu de l’Aigua per tant assumir el sou d’aquesta 
tècnic. La Sra. Ginestà vol fer diverses consideracions però sense qüestionar la vàlua dels 
professionals dels quals s’està parlant, no vol donar lloc a males interpretacions. Voldria que 
quan es convoquin noves places o es contracti personal nou es faci per mitjà de concursos o 
oposicions que permetin accedir-hi des del primer moment i elegir les persones més ben 
preparades, per garantir la igualtat d’oportunitats per tots els ciutadans i ciutadanes en 
aquests llocs de treball i en els altres. Per tant vol deixar clar aquests apunt. La Sra. Ginestà 
s’adreça a l’alcalde per comentar-li que ell sempre ha estat parlant de limitacions a l’hora de 
contractar personal. L’Ajuntament va tenir molta pressa per acomiadar alguns tècnics de la 
casa, algun –creu- molt imprescindible i per aprimar considerablement les brigades d’obres i 
serveis. Per tant, fent ostentació de la política d’estalvi de l’alcaldia quant al capítol de 
personal, voldria que abans de contractar personal nou, de buscar recursos externs, es mirés 
la possibilitat de reubicar el personal administratiu de l’Ajuntament i més si s’està parlant, en 
el cas de la biblioteca, d’un contracte temporal. Parla d’un lloc de treball sense qüestionar i 
ho diu molt seriosament com per exemple el de la periodista de la Fira. Pregunta per què 
aquesta persona no es podria fer càrrec d’aquest treball administratiu de la biblioteca i així 
no caldria contractar nou professionals. La Sra. Ginestà fa referència que a la Junta de 
Govern del passat 25 de febrer, tenint dos professionals de la comunicació, es contracta una 
empresa per tasques de suport al servei de comunicació i premsa de l’Ajuntament, on 
s’argumenta la manca de disponibilitat de mitjans personals. Són 3.000€ més que 
s’afegeixen als seixanta i escaig que van passar el passat mes per serveis de premsa. Els 
objectius com cobriment rodes de premsa, d’actes importants, elaboració i continguts en la 
roda de premsa, suport dels caps de premsa de l’Ajuntament, interacció i relació amb els 
mitjans, suport en la relació i difusió dels continguts... Amb tot això la Sra. Ginestà es 
pregunta quin pla estratègic de comunicació hi ha a l’Ajuntament o bé si una prioritat de 
l’Ajuntament és la propaganda, la difusió, la magnificència. Afirma que li costa entendre que 
un ciutat cap de comarca com Mollerussa tingui aquests mitjans i a més se li doni un suports 
que considera exagerat. 
Pel que fa al Museu de l’Aigua, ja en la passada legislatura es va plantejar la necessitat  de 
dissoldre aquest Consorci i que cada administració que en formava part havia d’assumir el 
cost d’una de les tècniques que treballava allí, amb la voluntat de mantenir obert el museu 
com a dinamitzador i continuació del projecte museístic i també per la part docent de 
divulgació per a la infantesa i gent jove de la comarca per la importància que aquesta 
construcció ha tingut per a la nostra història. La Sra. Ginestà manifesta la seva preocupació 
pel possible tancament del museu i creu que mantenir-hi una sola tècnica és insuficient. 
Per altra banda, referent al Museu dels Vestits de Paper, manifesta no tenir cap objecció en 
la decisió de reforçar aquest museu amb una nova professional i celebra que es valori la 
importància de disposar d’una tècnica de Turisme pel Museu de Vestits de Paper i espera que 
serveixi per recuperar el projecte de gestió que havia engegat la Sra. Meritxell Graus com a 
directora, serveis de la qual es va prescindir en el seu dia. El Museu de Vestits de Paper és 
un projecte important per a la ciutat perquè ha nascut de l’arrel dels Mollerussencs. Afirma 
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que no n’hi ha prou amb el contingut sinó que l’important és el projecte museístic que hi ha 
al darrera, que és el que li dóna vida i contribueix a la promoció econòmica de la ciutat. La 
regidora volia fer aquestes aportacions perquè quan es parli d’austeritat amb la contractació 
de personal no sigui només per castigar uns departaments i no uns altres, sinó perquè 
s’intenti optimitzar, sense dubtar en cap moment de la vàlua del personal. 
 
El regidor Sr. Narcís Romà del grup ERC afirma que hi votaran a favor, però que això no treu 
que no es generi cert debat tal com explicava la regidora Sra. Ginestà en manifestar les 
seves inquietuds. ERC creu que s’hi surt guanyant una mica perquè el Museu de l’Aigua té 
continuïtat, ja que al final passa a ser projecte comarcal i se’n fan càrrec ells; i l’Ajuntament 
pot reforçar el projecte de ciutat com és el Museu de Vestit de Paper. Creu que al final passa 
una mica com a la biblioteca, incorporar més gent és més despesa, però s’hi surt guanyant 
en el servei que s’incorpora a la ciutat quan a projecte de municipi. 
 
L’alcalde dóna les gràcies a tots i explica que abans ja ho havien parlat una mica. Una cosa 
és cobrir una baixa o una situació d’urgència, però no tots els serveis són iguals. Uns tenen 
uns horaris d’atenció al públic que s’han de cobrir i moltes vegades no es pot recórrer a un 
procés de selecció de personal i s’ha de fer una contractació d’urgència motivada pels 
diferents responsables d’àrees, però quan s’ha de donar continuïtat o aquest lloc concret té 
una permanència important és quan cal fer una modificació de plantilla perquè es pugui fer el 
procés de concurrència per a tothom que pugui tenir el perfil que es demana.    
L’alcalde afegeix que es pensava que ja s’havia passat pantalla, i diu que si convé cal 
recordar la situació del 2011, cosa que va provocar un Pla d’Ajust i que va estar aprovat per 
tot el consistori, no només per l’equip de Govern. Obligava dos condicionants: el capítol 1 i la 
despesa corrent, on calia fer un redimensionament. Això va comportar tenir valentia i dur a 
terme acomiadaments amb tècnics de SSTT i com que no és servei obligatori es va derivar al 
Consell Comarcal. L’alcalde recalca que no es va acomiadar ningú de la brigada, creu que 
això cal dir-ho. Es va acordar que de manera que s’anessin jubilant, s’anirien reposant els 
llocs de treball i cobrint les prejubilacions i jubilacions. L’alcalde comenta que de vegades 
sembla que es vegi insuficient que quedi una sola persona al Museu de l’Aigua i es veu 
sobredimensionat una persona a comunicació de l’Ajuntament i una persona a mitja jornada 
al Patronat de Fires. És una qüestió de plantejament i/o prioritats, en qualsevol cas –afirma- 
la despesa en comunicació, publicitat, propaganda, informació i fons audiovisual de 
l’Ajuntament de Mollerussa suposa un 0,68% del seu pressupost. Si una capital com 
Mollerussa que té aspiracions d’intentar ser bona, que tingui reconeixement, que pugui fer 
projectes encoratjadors i que pugui realment tenir i mantenir viu aquesta capacitat d’atracció 
d’activitat a tot els àmbits, seria absurd no dedicar-hi res. L’alcalde fa l’oferiment perquè 
puguin revisar-se aquestes despeses durant el seu mandati assegura que en aquell moment 
-pot ser la Sra. Ginestà no ho sap- ja van haver de reduir en part les despeses de 
comunicació, publicitat, propaganda, informació i audiovisuals. Es va reduir i no s’ha ampliat, 
es feia d’una altra manera i ara es fan contractes i es passen a l’aprovació de la Junta de 
Govern i són als pressupostos. L’alcalde diu que potser és fruit de la transparència. 
 
Per altra banda, pel que fa al Consorci, es liquida la figura jurídica però no es tanca el Museu. 
El que fan els responsables, Consell Comarcal, Ajuntament, Casa Canal i el Departament 
d’Agricultura és reformular-lo, perquè hi ha una Llei que obliga a reconsiderar i a reformular 
tots els consorcis. En aquest hi ha una clàusula que obligava a repartir diferents actius. 
L’alcalde creu que, en comparació a l’aportació que s’hi feia anualment, s’hi guanya en 
categoria professionali els números  són suportables. L’alcalde explica que es tractava 
d’aconseguir que la situació econòmica de l’Ajuntament de Mollerussa permetés generar una 
dinàmica contractual diferent a la que  hi havia i no haver de sortir a portada diària per 
temes econòmics. En referència a la contractació de personal, l’alcalde explica que una cosa 
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és contractar personal col·laborador i l’altra fer una oferta pública, cosa que implica altres 
dimensions i consideracions. Hi va haver un moment que no es podia contractar ni agents de 
Policia, més endavant es va poder ampliar i se’n va contractar quatre, per tant -explica 
l’alcalde- tot té una lectura en el moment que passen les coses. Avui fer una modificació de 
plantilla i fer-la d’aquesta manera és absolutament normal i és un tràmit administratiu, 
funcional i no té calat ni polític ni ideològic; per tant, entén que el que es diu no encaixa en 
el que es proposa en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
La Sra. Teresa Ginestà només vol fer una puntualització. Diu que quan es parla de temps 
passats només és l’alcalde qui en fa referència contínuament i creu que ja no caldria referir-
s’hi més. Exposa que tant l’alcalde com ella ja porten molts anys en aquest Ajuntament i per 
tant el que no pot ser es explicar només allò que convé. Parla de valentia, de posar ordre als 
comptes i de l’obligatorietat de la Llei. Parla sempre d’una situació heretada, quan ella també 
va heretar-ne una en què el Sr. Solsona havia format part  dels anteriors equips de Govern 
durant molt de temps. En un Ajuntament que va ser dels primers en generar contínuament 
refinançaments, cosa que va propiciar entrar en la situació de crisi al 2007. La Sra. Ginestà 
diu que a la política cal ser honest i que està d’acord que s’ha fet un esforç important perquè 
no es podia fer altra cosa, perquè la Llei obligava, però tampoc no pot oblidar-se dels vuit 
anys anteriors en què va estar governant. Diu que sobre això no caldria parlar-ne més i per 
descomptat tot és un tema d’ideologia, de prioritat per governar. La regidora afirma que no li 
qüestiona, al contrari, que se n’alegra, que al Museu de Vestits de Paper hi hagi una persona 
professional; és més: considera que hi ha de ser. Quan a la biblioteca diu, que ha de tenir el 
seu projecte i s’ha de reforçar i de la mateixa manera que han mirat d’optimitzar recursos 
amb personal també es podria mirar per la biblioteca, però en cap moment han qüestionar 
que el projecte tiri endavant. Afirma la Sra. Ginestà que tot és qüestió d’ideologia, com ho és 
a la brigada, per privatitzar el servei. Diu que tant dret hi té l’alcalde com ells de defensar 
cada punt de vista. 
 
El Sr. Alcalde diu, a la Sra. Ginestà, que no l’escolta i li demana que es llegeixi l’acta després 
i veurà que el que ha dit és que aquesta modificació de plantilla en cap cas té calat ni polític 
ni ideològic; que és una modificació estrictament administrativa per donar sortida a una 
realitat. I, si ho ha entès al revés, no hi pot fer res, només dir-li que es llegeixi l’acta quan 
estigui redactada. Pel que fa a parlar del passat, l’alcalde li diu que s’equivoca. Ell afirma que 
no ha parlat de tècnics, ni acomiadaments i qui n’ha parlat és ella. El que diu l’alcalde és que 
ell bonament intenta fer i cenyir-se perquè no quedi en les actes només una manera de 
veure les coses i d’interpretar la història passada de Mollerussa que seria la de la Sra. 
Ginestà. De tota manera,  -explica l’alcalde- si no s’hagués parlat de tot això, segurament el 
punt ja hagués passat a votació. I li repeteix que es llegeixi l’acta i veurà com ell no ha tret 
el tema, al contrari. Se suposa el motiu, però en tot cas serien suposicions i aquests són 
subjectives i s’entraria en un debat estèril. Només vol dir-li que hi havia una altra manera de 
fer les coses que era incomplint els plans i la Llei, tal com han fet altres municipis i com va 
fer aquest Ajuntament en el seu moment, perquè ja n’hi havia hagut altres, de plans de 
sanejament, que no s’havien complert. L’alcalde manifesta que la única cosa que ha dit és 
que d’ençà que ells tenen la capacitat directa de governar han acomplert el Pla de 
Sanejament i el Pla d’Ajust, i que ara es veuen en l’obligació de tenir un Pla econòmic 
financer per import de 39.000€. També afirma que la Llei diu que s’ha de pagar amb trenta 
dies i en molts llocs no es fa. Hi ha molts municipis que no paguen, ni compleixen la Llei 
pressupostària de l’estat, ni la ràtio d’endeutament. Aquest Ajuntament ho ha fet gràcies a 
tothom, a l’ajuda de tots, cosa que ha propiciat posar-se a treballar tots a una. Per tant, ara 
cal cenyir-se en l’aprovació de la plantilla, que, reitera, només té condicionants funcionals i 
administratius, que es proposa per poder fer les coses encara millor i donar sortida als 
tràmits de concurrència pública. 
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras, 
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i tres (3) vots en contra, dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón. 
 
13.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. QUART TRIMESTRE DE 2015. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure exposa que d’acord amb el que es 
disposa en l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de 
trametre al Ple la informació de l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació 
de la tresoreria.  
 
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han 
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2015, 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 
2015. 
 
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         11.784.072,00€ 
Modificacions de crèdit         1.058.690,02€ 
Crèdits definitius         12.842.762,02€ 
Despeses compromeses        11.539.389,41€ 
Grau execució compromisos                      89,85% 
Obligacions reconegudes netes         11.539.389,41€ 
Grau execució d’obligacions     89,85% 
Pagaments realitzats         11.129.339,88€ 
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Grau d’execució dels pagaments    96,44% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          11.784.072,00€ 
Modificacions de crèdit 1.058.690,02€ 
Previsions definitives         12.842.762,02€ 
Drets reconeguts nets        12.341.136,58€ 
Grau execució drets   96,09% 
Recaptació neta         10.845.855,23€ 
Grau execució recaptació             87,88% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/15     376.732,19€ 
Ingressos         29.618.178,70€ 

- Moviments interns de tresoreria 10.136.948,29€ 
Pagaments         29.087.614,11€ 

- Moviments interns de tresoreria 10.136.948,29€ 
Saldo a 31/12/15     907.296,78€ 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials              597.100,00€ 
Modificacions de crèdit                 61.666,55€ 
Crèdits definitius              658.766,55€ 
Despeses compromeses             658.609,53€ 
Grau execució compromisos           99,97% 
Obligacions reconegudes netes             658.609,53€ 
Grau execució d’obligacions            99,97% 
Pagaments realitzats     578.003,74€ 
Grau d’execució dels pagaments   87,76% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials     597.100,00€ 
Modificacions de crèdit        61.666,55€ 
Previsions definitives     658.766,55€ 
Drets reconeguts nets    686.302,10€ 
Grau execució drets  104,17% 
Recaptació neta     638.679,56€ 
Grau execució recaptació   93,06% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/15   4.590,68€ 
Ingressos          1.555.423,25€ 

- Moviments interns de tresoreria 258.666,22€ 
Pagaments           1.508.385,99€ 

- Moviments interns de tresoreria 258.666,22€ 
Saldo a 31/12/15        51.627,94€ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 2015, 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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14.- 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 2015. 
 
Per Ordre de l’Alcaldia el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de l’informe 
d’Intervenció de Fons relatiu a l’import de les obligacions pendents de pagament que 
incompleixen els terminis de l’article 216 del DLEG 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del sector públic, corresponent al QUART TRIMESTRE de 2015, en els 
termes següents: 
 
En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, a data 31 de desembre de 2016, 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:  41.700,86 €, que corresponen a   8 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:      75.406,63 €, que corresponen a 69 factures. 
 
En data 27-01-2016 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament i del 
Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Direcció General de Política 
Financera i Assegurances el 29-01-2016. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
15.- DONAR COMTE AL PLE DE LA TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART.10 ORDRE MINHAP/2105/2012. QUART 
TRIMESTRE 2015. 
 
En compliment del previst a l’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 2015. 
 
Quart Trimestre 2015. 
 
• 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: s’han renovat dos crèdits ni a curt 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. 
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En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a 
afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 
16.- 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 2015 
 
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 2015. 
 
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: 29 de gener de 2016. 
 
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.1.1.13  Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre 
F.1.1.14  Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 
F.1.1.12  Dotació de plantilles i retribucions 
F.1.1.B1  Ajustos SEC 
I.A1  Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses) 
I.A4  Avals de l’entitat 
I.A5  Fluxos interns 
I.B1  Vendes d’accions i participacions 
I.B3  Adquisició d’accions i participacions 
I.B4  Operacions atípiques 
I.B5 Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” 
F.2.1   Ajustos per operacions internes entre entitats 
F.3.0   Dades generals de l’informe d’avaluació 
F.3.2  Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla 

de la despesa. 
F.3.4  Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat 
F.4.0   Tancament de l’informe d’avaluació i signatura. 

 
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes 
lliurats a la plataforma del MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 
 
17.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT QUART TRIMESTRE 
2015. 
 
El regidor Sr. Xavier Roure, en compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, per la qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques, es dóna compte al Ple de la tramesa 
d’informació corresponent al QUART TRIMESTRE de 2015. 
 
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
 
Data de la comunicació:  27 de gener de 2016 
 
Ràtio operacions pagades:  13,52 
Import pagaments realitzats:  1.035.758,19 € 
Ràtio operacions pendents:  -10,73 
Import pagaments pendents:  300.848,19 € 
PMP:  8,06 
 
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes 
lliurats a la plataforma del MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar que d’aquesta informació, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, 
juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
18.- DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 
2016. 
 
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 2016, les quals dades resultants, en referència a 1 de gener de 2015, 
són les següents: 
 
Població a 1 de gener de 2015: ........................  15.357 
ALTES  d'1-01-15 a 31-12-2015: .......   + 981 
BAIXES d'1-01-15 a 31-12-2015: .......   - 849 
Diferència .......................................   + 132 
POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2016: ................ 15.489 
 
Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2015, han estat les següents: 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

ALTES 
Immigració ....................  611 
Naixement .....................  189 
Omissió .........................  181 
TOTAL ...........................  981 
 
BAIXES 
Emigració ......................  731 
Defunció .......................  113 
Inclusió Indeguda ..........     0 
Duplicats .......................      0 
Caducitat .......................      5 
TOTAL ...........................  849 
 
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. 
 
19.- MOCIONS  
 
No se’n ha presentat cap. 
 
20.- 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 29 de febrer de 2016, i que es corresponent 
als números 033/2016 a 105/2016, següents: 
 
Decret Núm. 033/2016, 21 de gener. 
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Martínez Boldú, Judith.  
Primer trimestre de 2016. 
 
Decret Núm. 034/2016, 21 de gener. 
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a ala Sra. Parramon Llonch, Montserrat.  
Primer trimestre de 2016. 
 
Decret Núm. 035/2016, 21 de gener. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 036/2016, 26 de gener. 
Assumpte: reclamació patrimonial Maria del Carmen Vicente Vizuete. 
 
Decret Núm. 037/2016, 26 de gener. 
Assumpte: Reclamació patrimonial Maria Teresa Calvís Mata. 
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Decret Núm. 038/2016, 26 de gener. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 04/2016. 
 
Decret Núm. 039/2016, 26 de gener. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 040/2016, 27 de gener. 
Assumpte: Assignació de diversos complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 041/2016, 27 de gener. 
Assumpte: Assignació de complement de productivitats Sr. Pastó Llobera, Ricard. 
 
Decret Núm. 042/2016, 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. 043/2016, 29 de gener. 
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de gener de 2016. 
 
Decret Núm. 044/2016, 29 de gener. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 045/2016, 1 de febrer. 
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Paris Montserrat, Jordi, al Contracte Laboral autoritzat per Decret 
de l’Alcaldia Núm. 684/2015, de 18 de desembre. 
 
Decret Núm. 046/2016, 1 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 Canto Sanahuja, Juan. 
 
Decret Núm. 047/2016, 1 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 Vilaro Agusti, Francisca. 
 
Decret Núm. 048/2016, 1 de febrer. 
Assumpte: Sol·licitud convergència Democràtica de Catalunya, en què demana autorització per utilitzar 
la sala de ball i la sala 2 de l’edifici nou de l’Amistat el dia 2 de febrer de 2016. 
 
Decret Núm. 049/2016, 1 de febrer. 
Assumpte: Aprovació nòmina mes de gener. 
 
Decret Núm. 050/2016, 3 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 Jordi Pares Verdaguer. 
 
Decret Núm. 051/2016, 3 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 Sole Llovera, Laura. 
 
Decret Núm. 052/2016, 3 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 CP C/MN. Ramon Viladrich, 4. 
 
Decret Núm. 053/2016, 3 de febrer. 
Assumpte: Unió Civil 001/2016. 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

Decret Núm. 054/2016, 3 de febrer. 
Assumpte: Aprovació relació de llicència, padró fiscal i període de cobrament en voluntària, exercici 
2016:  mercat setmanal. 
 
Decret Núm. 055/2016, 3 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 056/2016, 4 de febrer. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al 
C/Ponent, 28 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 057/2016, 4 de febrer. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
al C. Acadèmia, 6 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 058/2016, 4 de febrer. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del solar situat al carrer 
de Sant Roc, 36 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 059/2016, 4 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. 060/2016, 5 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 Jove Taribo, Juan. 
 
Decret Núm. 061/2016, 5 de febrer. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a 
l’Avinguda de Balaguer, 5 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini i imposició d’una 
segona multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 062/2016, 5 de febrer. 
Assumpte: Deures legals 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. 063/2016, 5 de febrer. 
Assumpte: Obres que no s’ajusten a la Llicència urbanística. Emplaçament: Carrer Dr. Josep Lluch, 31 1 
00 1 de 25230 Mollerussa. Promotor: Rubèn Loriente Garcés. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 064/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Solsona Pobés, Míriem, al contracte Laboral autoritzat per 
Decret de l’Alcaldia Núm. 420/2015, de 29 de juliol. 
 
Decret Núm. 065/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Escola Municipal de Música, curs Acadèmic docent 2015/2016. Nomenament dels 
responsables dels departaments Docents. 
 
Decret Núm. 066/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Aaron Guerrero Martin. 
 
Decret Núm. 067/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Sol·licitud Sr. Lorenzo Jose Cobo, en representació del Partit “En Comú Podem”, en què 
demana autorització per muntar una taula informativa a la Plaça major el dia 11 de febrer de 2016. 
 
Decret Núm. 068/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 05/2016). 
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Decret Núm. 069/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 070/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Modificacions de dedicacions contractuals de les professores col·laboradores de l’Escola 
Municipal de Música de Mollerussa amb contractes laborals indefinit i temporal. Curs 2015/2016. 
 
Decret Núm. 071/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Modificació de dedicació contractual de la professora col·laboradora de l’Escola Municipal de 
Música de Mollerussa amb contracte laboral indefinit, Sra. Vitó Godina, Núria. Curs 2015/2016. 
 
Decret Núm. 072/2016, 11 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. 073/2016, 11 de febrer. 
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la conservació de la 
construcció situada a l’Avinguda Ermengol V,16 de 25230 Mollerussa.  
 
Decret Núm. 074/2016, 11 de febrer. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la conservació de la 
construcció situada al carrer Sant Jaume – carrer Josep Casanoves de 25230 Mollerussa. Tràmit: 
revocació multa coercitiva imposada. 
 
Decret Núm. 075/2016, 10 de febrer. 
Assumpte: Contractació professora EM Música, Curs 2015/2016. Sr. Terrades Milla, Wifredo. 
 
Decret Núm. 076/2016, 12 de febrer. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al 
C/Joan Burniol, 5 de 25230 Mollerussa.  
 
Decret Núm. 077/2016, 15 de febrer. 
Assumpte: Centre Obert “La Banqueta”. Contractació de la Sra. Tuxans Quintana, Aurembiaix. 
 
Decret Núm. 078/2016, 16 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 CP C/MN. Ramon Viladrich, 4. 
 
Decret Núm. 079/2016, 16 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 Vilaro Agusti Francisca. 
 
Decret Núm. 080/2016, 16 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 Daza Perez, Adriana. 
 
Decret Núm. 081/2016, 16 de febrer. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Canto Sanahuja, 
Juan. 
 
Decret Núm. 082/2016, 16 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 CP C/ Ponent, 28 
 
Decret Núm. 083/2016, 17 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 084/2016, 17 de febrer. 
Assumpte: Indemnització judicial. 
 
Decret Núm. 085/2016, 17 de febrer. 
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits Pressupost 2015 
 
Decret Núm. 086/2016, 18 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. 087/2016, 18 de febrer. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situar a 
l’Avinguda de Balaguer, 5 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 088/2016, 18 de febrer. 
Assumpte: Indemnització judicial. 
 
Decret Núm. 089/2016, 19 de febrer. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situa a l’Av. 
Catalunya, 26 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 090/2016, 19 de febrer. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 091/2016, 22 de febrer. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al C/ 
Ponent, 28 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 092/2016, 22 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 093/2016, 22 de febrer.  
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Ajuntament de Mollerussa, exercici 2015. 
 
Decret Núm. 094/2016, 25 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. 095/2016, 25 de febrer. 
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Patronat Fires de Mollerussa, exercici 2015. 
 
Decret Núm. 096/2016, 26 febrer. 
Assumpte: Subvenció Escuderia Mollerussa. 
 
Decret Núm. 097/2016, 26 de febrer. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ermengol V de 325230 Mollerussa. Tràmit: Imposició d’una tercera multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 098/2016, 26 de febrer. 
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Solé Valls, Albert, al Contracte Laboral autoritzat per Decret de 
l’Alcaldia Núm. 039/2014, de 31 de gener. 
 
Decret Núm. 099/2016, 26 de febrer. 
Assumpte: Ordre d’execució subsidiària de les mesures de conservació de l’edifici situat al C/Joan 
Burniol, 5 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 100/2016, 29 de febrer.  
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de febrer de 2016. 
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Decret Núm. 101/2016, 29 de febrer.  
Assumpte: Operació de crèdit a curt termini per import de 150.000,00€ amb l’entitat Banc de 
Santander. 
 
Decret Núm. 102/2016, 29 de febrer. 
Assumpte: Liquidació del Pressupost Exercici 2015. 
 
Decret Núm. 103/2016, 29 de febrer. 
Assumpte: Aprovació liquidació del pressupost exercici 2015 Patronat Fires de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 104/2016, 29 de febrer. 
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits Pressupost 2015-II 
 
Decret Núm. 105/2016, 29 de febrer.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 8/2016 
 

--------------------- 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
21.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup Popular planteja el següent PREC: 
 

• Més que res és demanar trobar-nos amb els portaveus dels grups abans de fer 
qualsevol actuació al Pavelló 2, que toca al Parc Municipal. Seria important trobar-
nos allí i parlar sobre què s’hi pensa fer o no. Es refereix als vestuaris i un cop parlat, 
considerar la millor opció. 
 

La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista planteja els següents PRECS: 
 

• Demana que, d’acord amb les lleis de transparència, s’actualitzin les ordenances 
penjades a la pàgina web amb les modificacions d’aquest any i es pengi el 
pressupost, que també és un document públic al qual els ciutadans han de tenir 
accés. 

 
• Felicitar-los perquè els han fet cas pel que fa a la recuperació del cinema a la ciutat, 

malgrat els havien dit que no era possible. Recorda que van insistir-hi molt, tat 
abans del tancament com després, que calia fer el possible per mantenir aquest 
espai cultural a la ciutat. És un preu baix, tenint en compte la repercussió que té tant 
en l’àmbit cultural i lúdic però sobretot de promoció i dinamització de la ciutat. S’han 
perdut dos anys, però s’ha decidit a provar-ho i és per això que li fa el següent prec: 
demana que, donada la importància del cinema a la nostra ciutat, actuï amb celeritat 
i es prengui seriosament aquest assumpte, que prengui les decisions escaients per 
arribar a un acord amb l’empresa, per la cessió de l’espai, la inversió per 
l’adequació... Que es busquin subvencions per abaratir costos, i que consultes altres 
pobles de la comarca o de l’entorn per saber què han fet i com per salvar el cinema. 
Per tant, li demanen que en la major celeritat es tiri endavant aquest projecte 
cultural, aquest equipament. 

 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

El regidor Sr. Engelbert Montalà del grup del PP planteja el següent PREC: 
 

• Donades les circumstàncies, i gràcies a informacions sorgides a la premsa i 
preocupats per les realitats escolars a Mollerussa, tant en primària com en 
secundària, demana que es reuneixi la taula de planificació o el Consell Escolar 
Municipal per debatre la planificació dels estudis a Mollerussa, en tant que la 
capacitat de secundària és limitada i més ho serà en els pròxims anys.  

 
PREGUNTES 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, planteja les següents PREGUNTES: 
 

• Demana que se’ls faciliti el global de deutes que té la Generalitat amb l’Ajuntament 
de Mollerussa, tant pel que fa referència al fons local, a les subvencions aprovades i 
pendents de pagament o qualsevol altra partida. És una informació pública però vol 
que es facilitin aquestes dades. 

 
• Referent al Pla de Barris, voldria que se’ls facilités el desenvolupament fins en aquest 

moment, que se’ls proporcioni un llistat d’obres, d’actuacions que s’han dut a terme 
des del moment en què es va aprovar el Pla de Barris el 2010, els programes treballs 
als barris, dinamitzacions comercials, desenvolupament i pla d’acció previst. I també 
el deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament quant al Pla de Barris. 

 

• Per enèsima vegada, demana que es permeti als grups formar part de la Comissió de 
dinamització i de desenvolupament d’aquest Pla de Barris tal com ho va fer l’actual 
equip de Govern des del començament. Manifesta que aquest Pla de Barris va estar 
obert no només a la ciutadania, sinó també als grups municipals i tothom hi va poder 
fer aportacions i conèixer-ne la planificació. 

 
La regidora Sra. Montse Garcia, del grup ERC manifesta que vol plantejar una pregunta a la 
regidora d’Urbanisme, a la qual cosa l’alcalde li respon que les preguntes han d’estar 
destinades a l’alcalde. La Sra. Garcia rectifica i diu que és sobre urbanisme i formula la 
següent PREGUNTA: 
 

• Exposa que des de l’equip de Govern es va dir que es destinaria un milió d’euros a 
arranjament a la ciutat. Voldria saber si han fet un estudi o un llistat concret dels 
carrers on es destinaran aquests diners i quina és l’actuació i el pressupost que es 
farà a cadascun d’ells. 

 
El Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, planteja la següent PREGUNTA:  
 

• Si està prevista la contractació durant la Fira del transport per a les autoritats. I si és 
així, voldria que se’ls especifiqués el cost ja que és un tema que no els acaba 
d’encaixar i voldrien saber si es farà. 

 
En referència als PRECS plantejats l’alcalde respon: 
 

• S’adreça al Sr. Simeón pell que fa a l’acció del pavelló Onze de Setembre i li respon 
que és la que marca la Secretaria General de l’Esport. Si no s’executa en breu es pot 
requerir que es torni la subvenció. No és una qüestió de què s’hi fa sinó de fer els 
que obliguen des de la Secretaria de l’Esport que és qui ha fet les diferents revisions 
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i avaluacions de la instal·lació. Si no es compleix el que marquen poden demanar el 
reton de la subvenció. 
 

• Respon a la Sra. Ginestà sobre actualitzar les Ordenances i el Pressupost a la web 
municipal. L’alcalde afirma que això ja es fa, i es va aprovar una partida de renovació 
de la pàgina web municipal. Es pretén aconseguir el 100% de qualificació de 
transparència, ara s’està al 92%. S’hi està treballant pel que fa a contingut i a 
disseny, perquè sigui clara i àgil. 
 

• Quant a la recuperació del cinema a la ciutat, en principi l’empresa deia que hi hauria 
dificultats per fer-ho al Centre Cultural. L’Ajuntament sempre s’ha manifestat obert 
perquè qualsevol operador pugui tirar cinema a Mollerussa. Un altra cosa era mirar 
de fer-ho fa dos anys, quan el cinema va tancar. Llavors no s’hi podia fer res perquè 
era el 100% privat. Es va mirar els pobles i capitals de comarca que tenien cinema i 
la fórmula que utilitzaven. Es va comprovar que els cinemes de moltes capitals de 
comarca ja estaven en llocs municipals des d’un principi i s’havien adequat a la 
normativa digital. En aquell moment hi havia subvencions. L’alcalde recorda que 
invertir en cinema no és un servei prioritari i per tant significa molta dificultat, es 
tracta d’un tema de balanç econòmic molt potent. S’ha demostrat que han funcionat 
bé les pel·lícules d’estrena per l’efecte novetat. Per tant si volen es poden tirar per 
unitat mòbil. Però avui no està considerat en el pressupost 2016 una inversió directa 
per l’equipament a tal efecte. Qualsevol operador que vulgui tirar de manera 
permanent i estable no podrà fer-ho. Ha de ser amb unes condicions i unes 
característiques diferents perquè estan utilitzant un espai públic i això també 
condiciona la dinàmica  municipal. Ara per ara està tot en un període de prova. 
L’Ajuntament està obert i està a l’expectativa del que vulguin fer. Se sap que ja han 
demanat la sala per un altre dia i caldrà veure com anirà. Abans de prendre decisions 
per cessió de l’espai es va provant com surt tot i mentrestant es veu com es pot fer.  

 
• Quant al Consell Escolar Municipal, és reuneix una vegada a l’any, tal com marca 

aquest Consell. La planificació de l’escolaritat i la distribució de centres no és una 
competència seva. El que cal fer és estar en contacte amb el departament i intentar 
que els agents implicats tinguin la informació per recollir-la i incorporar aquest anàlisi 
en el proper Consell Escolar Municipal. 

 
A les PREGUNTES plantejades, l’alcalde respon: 

 
• Pel que fa als deutes de la Generalitat, l’alcalde diu que són 771.000€ en tots els 

conceptes, inclosos Pla de Barris. 
 

• Quant al tema del Pla de Barris, està igual un cop es fa el procés de participació i 
s’aprova el programa. Ara per ara no cal tornar-se a reunir per veure què es fa 
perquè ja està aprovat amb els diferents programes. 

 
• Pel que fa  a la pregunta de la Sra. Garcia en referència al milió d’euros, respon que 

compliran tot allò que porten al programa electoral que té una execució de quatre 
anys. Aquest milió d’euros s’anirà desglossant i repartint durant la legislatura i 
començarà amb força a partir del 2017. En aquest moment des de l’ Àrea 
d’Urbanisme treballen en una radiografia dels carrers de Mollerussa i les necessitats 
que tenen. Ja gairebé està finalitzada la signatura dels convenis per les actuacions al 
Carrer Prat de la Riba, pel pas i per l’estació d’autobusos i el que s’ha accelerat és 
l’ordenació d’aquest carrer [Prat de la Riba] on hi ha d’anar en un futur l’escola de 
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música. També cal sumar-hi les actuacions al carrer del Palau. Des de la Regidoria de 
Participació hi ha previst de buscar un mecanisme perquè la gent pugui opinar i 
avaluar sobre el tema. De fet  l’estand de Sant Josep serà una petita “performance” 
en aquest sentit. Es procurarà tenir diferent indicadors populars. A mesura que hi 
haurà estabilitat pressupostària s’aniran fent diferents projectes. 

 
• En referència als autocars per al dia de la inauguració de la fira de Sant Josep, 

l’alcalde indica que hi hauran autocars per desplaçaments i que el cost es similar al 
de l’amni anterior. Considera que és útil i una despesa necessària. 

 
L’alcalde aixeca la sessió i desitja a tothom una bona Fira i els comenta que dijous hi haurà 
la inauguració del Saló de l’Automòbil amb el president de la Diputació. Divendres tindrà lloc 
la inauguració oficial, formal i protocol·lària de la Fira amb el president Puigdemont. El Dia de 
la Comarca es comptarà amb l’assistència de la consellera Sra. Borràs, al sopar de l’expositor 
hi assistirà el conseller Rull i a la cloenda, la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret. 
 
L’alcalde convida tothom a participar en aquests actes i a viure la Fira amb la família, amics i 
coneguts. I també els convida a l’acte de proclamació de la Capital de la Sardana que es farà 
aquest dissabte a les 11.00h del matí, amb l’assistència del conseller de Cultura, Santi Vila, i 
a tots els actes que durant l’any es vagin fent.  

 
 

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


