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ACTA 2016/06 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-vuit de juliol 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) 
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) 
 
Excusa l’assistència, la Regidora Sra. Immaculada Casamella Miró (Grup CiU). 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE 2016 (04/2016). 
 
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 
04/2016 celebrada el dia 26 de maig 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. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 6 DE JULIOL DE 2016 (05/2016). 
 
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 
05/2016 celebrada el dia 6 de juliol 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. 
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03. INFORME DE L’ALCALDIA 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que farà una mica de resum entre els plens del 26 de 
maig i fins a data d’avui. 
 
Comença pel dia 27 de maig, data en què es va rebre dotze alumnes del Col·legi La Salle per 
fer un treball referent a la funció econòmica de l’Ajuntament. Se’ls va assistir en tot allò que 
es va requerir. També aquest mateix dia es va reunir amb el Director de l’IES Mollerussa per 
exposar diferents temes en referència al proper curs i al plantejament global del centre a La 
Serra. 
 
El dia 27 de maig va tenir lloc la reunió al CAP amb el gerent de CatSalut de Lleida, el Sr. 
Jordi Cortasa. El motiu de la reunió era consensuar la implantació de la base d’ambulàncies 
de la concessionària Egara. Es farà en el solar del pàrquing, en un costat. Ja s’ha presentat el 
permís d’obres i per tant, ja està en marxa. És més que res una obra senzilla, picar el 
formigó existent i col·locar-hi la base en els mòduls que tenen.  
Per agilitar una mica l’informe, durant els mesos de maig i juny hi ha hagut totes les 
activitats de final de curs dels diferents centres de la ciutat i lògicament, l’Ajuntament hi ha 
estat present. 
 
El dia 28 de maig i dins dels actes de la Capital de la Sardana es va celebrar la 9ª Trobada 
de Colles Sardanistes d’Equipaments Cívics, on van participar 304 dansaires de 20 casals de 
tota Catalunya. 
 
El 29 de maig es va celebrar el Campionat de Salts d’Obstacles d’Hípica, 2n Memorial Manolo 
Ferrao, a l’IES Mollerussa, cosa que va coincidir amb el Campionat de Catalunya de Bàsquet,  
categories Masculí, a les finals territorials infantils. També, i com a acte important, 
Mollerussa va acollir la Cantata del Tricentenari amb la participació de 19 corals de les Terres 
de Ponent, amb més de 300 cantaires. Es va fer al Pavelló Firal, on també hi va haver tres 
solistes i set rapsodes. Aquest acte va estar organitzat per l’Ateneu Popular de la Plana 
d’Urgell i amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, de l’ANC del Pla d’Urgell, amb el suport de 
l’Ajuntament de Mollerussa, l’IEI i la secció de Ponent de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya. 
 
El 30 de maig, per posar només una de les dades, es fan reunions cada tres setmanes amb 
el cos de la Policia Local, per mirar d’afinar i implementar l’ordenament laboral del 
departament. Es va fer la reunió amb el regidor de l’àrea. 
 
El dia 1 de juny, un total de 283 persones es van acostar al Teatre de l’Amistat per participar 
amb la 6a Marató de Sang. Es van aconseguir un total de 241 donacions.  
 
El dia 3 de juny es va celebrar el final de curs La Banqueta. 
 
El dia 4 i 5 de juny va tenir lloc el Campionat d’Espanya i de Catalunya d’Autocros al parc, al 
circuit d’Autocros. 
 
El 4 de juny es va assistir al primer dels tres actes de la trilogia de Memòria del Pla, que 
organitza Mascançà, referent a l’època de la Segona República, on es va fer homenatge als 
participants d’aquesta memòria històrica, Hi havien participat persones malauradament ja 
traspassades com el Sr. PepitoIsanda o el Sr. Tonet Dalmases, dels quals van assistir-hi els 
familiars, També  la Sra. Maria Engràcia Rossell i el Sr. Amadeu Aymerich que van venir 
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acompanyats de les respectives famílies. L’alcalde comenta que va resultar ser un acte molt 
emotiu i va considerar molt bé tenir aquest arxiu audiovisual de la comarca. 
 
El dia 4 de juny els responsables de la Biblioteca van assistir a la Fira del Llibre de Bellprat. 
Van fer l’adquisició dels 480€ en llibres, fruit de la subvenció que van aconseguir de la 
Generalitat, per ser una de les biblioteques escollides. 
 
El 5 de juny es va celebrar la 7a edició del Mercat de Segona Mà al Pavelló Firal. 
 
El dia 6 de juny es va formalitzar finalment la signatura amb el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, per a la construcció de la nova estació d’autobusos 
en la finca i en l’emplaçament que tothom sap i aquest mes de setembre comunicaran els 
dies per fer la primera acció del pas soterrat. També es va anunciar que la Generalitat ja té 
en tràmit la licitació de l’estació d’autobusos. 
 
El dia 7 de juny, juntament amb la regidora d’Ensenyament, es va anar l’Escola Siloé. Es va 
fer l’última de les rondes del projecte “Coneguem les escoles del Pla d’Urgell” impulsat pel 
Centre de Recursos Pedagògics. 
 
El 9 de juny va tenir lloc  a la cloenda del PTT, del Pla de Transició al Treball, que es va fer 
aquest any a  Tàrrega. Aquest Pla es combina un any a Tàrrega i un any a Mollerussa. 
 
Al 12 de juny hi va haver, amb motiu dels 70 anys de l’Agrupació Sardanista, el 
descobriment del monument i les activitats relacionades a aquest efecte. 
 
El 14 de juny, l’EJI -Espai Jove Intercultural- va ser distingit en el marc del Dia Mundial dels 
Donants de Sang. Celebració que es va fer a la Llotja de Lleida per la col·laboració al llarg 
dels diferents anys de les campanyes de donació de sang que es fa a Mollerussa. Va assistir-
hi el Sr. Lavin. 
 
El 15 de juny és la data de l’obertura de les piscines d’estiu i aquest any, com a novetat, 
s’han implantant les polseres amb xip i han tingut una bona acollida. També cal destacar que 
a data d’avui ja hi ha donats d’alta 2.750 abonaments. L’any passat van ser 2.800 a final de 
temporada. 
 
El dia 16 de juny va tenir lloc l’entrevista amb Jordi Domingo i Marta Simó pel treball que 
estan fent des del Consell Social.  
 
El dia 19 de juny va tenir lloc la desfilada dels Vestits de Paper a Ponts, amb benefici del 
Centre d’Iniciatives Àngel Olaran. 
 
El dia 20 de juny, una vintena d’alumnes dels instituts de secundària de Mollerussa van 
pintar un grafit al·legòric a la ciutat al mur de la pista de bitlles. Es tracta d’una acció 
organitzada pel Consell de Participació d’Adolescents de Mollerussa que es va crear aquest 
principi d’any i que va començar a fer activitats durant la Festa Major. 
 
El 21 de juny es va fer el concert de final de curs de l’Escola Municipal de Música. 
 
El dia 22 de juny es formalitza l’acord de col·laboració amb Sorea, representada per David 
Gall, per garantir el subministrament d’aigua als usuaris que es trobin en situació de 
precarietat econòmica. L’acord, que s’anirà renovant anualment, estableix un fons de 
solidaritat, dotat inicialment amb una partida de 7.000 euros. L’Ajuntament podrà ampliar 
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amb les quantitats necessàries en funció de les necessitats de les famílies amb greus 
dificultats econòmiques.  
 
El 22 de juny els  Xafatolls van anar a buscar la flama al Canigó. Hi va participar el regidor 
d’Esports, Bernat Díaz. 
 
El 26 de juny, van tenir lloc les Eleccions Generals a Mollerussa i a tota Espanya, i destacar 
des d’aquí que la jornada va transcorre amb total normalitat i per tant, destacar i agrair 
també el comportament cívic i democràtic de tots els veïns de Mollerussa. 
 
El 26 de juny coincidint amb el dia de les eleccions es va fer el primer Vermutet de la 
temporada a la plaça de l’Ajuntament i aquest diumenge també es fa el segon al Parc 
Municipal. 
 
El 27 de juny, presentació pública dels tres projectes finalistes del concurs convocats per 
establir els criteris urbanístics i estètics de la reforma dels carrers que formen l’àmbit del Pla 
de Barris, així com també del Grup Sant Isidori. Cal destacar que el primer finalista sota el 
lema “Mollerussa + que mai” és d’una agrupació de licitadors de Mollerussa representada per 
la Cristina Clotet i l’Esther Gatnau. La segona proposta, de Barcelona representada per 
l’Estanislau Roca i la tercera, d’un Valencià Antonio López sota el lema “Tapiz”. 
 
El dia 27 de juny, reunió juntament amb el regidor Sr. Simó i el director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament, a Lleida, per validar la proposta de projecte del gimnàs de 
l’Escola Mestre Ignasi Peraire. A dia d’avui s’està a l’espera d’unes consideracions que vol o 
pot fer el Departament d’Ensenyament. De tota manera, l’Ajuntament ja vol licitar poder 
executar l’obra tal com estava previst. 
 
El dia 27 de juny va tenir lloc la celebració dels deu anys de vida de l’Espai Jove 
Intercultural, on hi ha participat durant aquests deu anys més de 400 joves i una 
cinquantena d’usuaris del Casal de la Gent Gran. 
 
El 29 de juny, l’empresa adjudicatària Acústics Ambient SL va realitzar les primeres proves 
per a la redacció de l’estudi acústic de Cal Duch amb l’objectiu de millorar l’aïllament acústic 
perquè aquest immoble pugui acollir activitats formatives de l’Escola de Música. 
 
L’alcalde vol tenir un record especial al Sr. German Ribera que malauradament,  desprès 
d’una llarga malaltia ens va deixar. Va ser membre del Comitè de Fira de Mollerussa en el 
mandat de la Sra. Teresa Ginestà. 
 
L’1 i 2 de juliol, celebració de la 5a Edició de l’OpenNight. El resultat va ser un èxit 
aconseguit per la col·laboració de Mollerussa Comercial. 
 
El dia 2 va tenir lloc el torneig de 3x3 aquí a la plaça Manuel Bertrand, organitzat pel Club 
Bàsquet de Mollerussa. 
 
I el dia 7 de juliol, amb la presència dels diferents portaveus municipals, es va fer el 
lliurament d’una placa d’homenatge als exdirectors de les escoles Pompeu Fabra, Mestre 
Ignasi Peraire i Siloè, coincidint amb les seves respectives jubilacions. 
 
El 7 de juliol va tenir lloc una reunió amb regidors i portaveus sobre la taula de pobresa, en 
què la Sra. Anna Carné va presentar el projecte REMS (Reforçar i  estimular la memòria i la 
salut) 
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El dia 10 de juliol es va celebrar, com cada any, l’acte de “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, en 
el qual l’Ajuntament cada any hi fa una aportació de 100 euros. 
 
El mateix dia 10 de juliol, el regidor de Cultura, Sr. Domingo, amb la presidenta de 
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa van anar a Olot, on se’ls va fer un reconeixement com a 
Capital de la Sardana.  
 
El dia 11 de juliol es va fer l’entrega del Projecte del Pla de Barris, de “Barris Antics, molt per 
descobrir, molt per oferir” a les persones guanyadores dels diferents sortejos. 
 
El dia 27 de juliol es va fer una visita als Tallers d’Estiu. L’alcalde comenta que han tingut 
molt d’èxit, al voltant de 160 nens, xifra superior a l’any anterior. Creu que pot ser a causa 
del canvi d’empresa o de la conjuntura.  
 
El dia 14 de juliol es va celebrar la 3a Mostra de Cervesa Artesana i el Mercat d’Estiu. També 
es va fer la primera activitat de pintar imatges al mur que fa l’Associació A2MiC, amb la 
cooperació de Solaç a la pista de bitlles. Avui mateix creu, l’alcalde, que es fa també la 
segona: un mural de Skyline de Mollerussa, també al recinte del pati de les bitlles i de 
l’Escola de Música. 
 
El 15 de juliol celebració de la Caminada de la llum de la lluna, amb un gran èxit de 
participació: 1.200 persones inscrites. 
 
I per acabar a tall d’agenda, el 22 de juliol va començar el 24è Campionat d’Espanya de 
Patinatge Artístic de Categoria absoluta sènior, on una quarantena de patinadors i 
patinadores de totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol van competir. Des d’aquí 
felicita el Club Pati Mollerussa Pla d’Urgell per l’organització. S’hi veu la feina treballada i van 
projectar una imatge organitzativa de la ciutat de Mollerussa a través del club. També 
felicitar de manera especial les dues competidores del club, la Mònica Gimeno i la Laura 
Masana i destacar que la Mònica Gimeno va aconseguir la victòria absoluta que li permetrà 
competir al Campionat d’Europa i al  Campionat Mundial. 
 
Una altra cosa a dir és que avui mateix han sortit les dades de l’atur, on  Mollerussa té 
registrades 881 persones,  76 persones menys que les de la dada de l’última enquesta. Per 
tant, se situa a unes xifres de percentatges de taxa d’atur al voltant del 12% que, un cop 
passat el pitjor moment, el  març del 2012, en què la xifra era de 1.260, s’observa la 
tendència a la baixa. 
 
L’alcalde també informa que el darrer butlletí bimensual d’actuacions a la via pública relatiu 
als mesos de maig i juny recull més de 40 actuacions en 40 espais diferents de la ciutat. Les 
han dut a terme els membres de la brigada municipal i inclouen des de reparacions de 
paviment a tasques de manteniment del mobiliari i l’enjardinament, entre altres.  
 
Ja s’han acabat les obres de la primera fase de la pista d’atletisme i també el trasllat de 
l’espai del halfskate a la nova zona.  
 
I, finalment, recordar que rebran la invitació per a la Fira de l’Expoclàssic, a dos quarts de 
dotze al Pavelló Firal.  
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Bé a grans trets, aquests serien els esdeveniments o els actes que s’han volgut destacar en 
aquest període. A més de les reunions que cada departament ha anat tenint de manera 
habitual.  
 
04.- FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 2017 
 
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 25 de juliol de 2016, amb el 
contingut següent:  
 
“Atès l’escrit dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament a fi i efecte 
que determini les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, proposades per a 
l’any 2017. 
 
Ateses les facultats atribuïdes a les Corporacions Locals per l’article 37.2 de l'Estatut dels 
Treballadors (Text refós de la Llei, aprovat per RDLEG. 1/1995, de 24 de març), per les 
disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya i, especialment, 
l'Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig (DOGC 7135, de 06.06.2016) del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, pel qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2017, a Catalunya. 
 
Atès que les Festes Locals que es proposin no poden coincidir amb les oficials fixades per la 
Generalitat ni en cap dels diumenges de l’any.  
 
Considerant el respecte a la tradició existent al municipi de Mollerussa en la determinació 
com a referències per a fixar les festes locals, les següents: 
 

• Festivitat de Sant Josep (19 de març), coincident amb la celebració de la fira 
homònima,  

• La Festa Major del mes de maig, celebrada la tercera setmana del mes. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Presidència sotmet a consideració del Ple de 
l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats atribuïdes conforme l’article 46 del RD 
2001/1983, de 28 de juliol, adopti el següent ACORD: 
 
Primer. Establir i proposar com a Festes Locals retribuïdes i no recuperables, per a l'any 
2017, al municipi de Mollerussa, les següents: 
 

• Dia 17 de març de l’any 2017. 
• Dia 19 de maig de l’any 2017, Festa Major. 

 
Segon. Conforme el que determina l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el 
calendari laboral anual aprovat per Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig (DOGC 7135, de 
06.06.2016) conjuntament amb les festes proposades pel Consistori, tindrà efectes com a 
calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a 
Mollerussa, el 2017. 
 
Tercer. Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat a Lleida, als efectes legals oportuns.” 
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Finalitzada la lectura de la proposta, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
05.- RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR, DEL JUTJAT DE PAU 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 25 de juliol de 2016, amb el 
contingut següent:  
 
“Resultant que el Jutge de Pau Titular, Sr. RAMON VALLÈS BOTINES (nomenat per acord de 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sessió de 12 de maig de 
2015) va presentar la renúncia al seu càrrec, motiu pel qual la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 22 de juny de 2016 va acordar iniciar el procediment legal per a la provisió del 
càrrec indicats. A aquest efectes s’ha efectuat la oportuna convocatòria pública (BOP de 
Lleida núm. 127, del dia 5 de juliol de 2016),  havent-se presentat, durant el termini hàbil 
previst (15 dies), comprès entre els dies 6 i 22 de  juliol, de 2016, les següents sol·licituds 
per part dels veïns que a continuació es relacionen: 
 

- Càrrec: JUTGE DE PAU TITULAR. 
- Candidats: Sr./Sra.  DE LAS HERAS VALLVERDÚ, Josep Mª 
- DNI: 78065176-W 

 
Atès que el sol·licitant reuneix les condicions legals exigides per la Llei Orgànica del Poder 
Judicial, havent-se acreditat que no està incurs en cap de les causes d’incapacitat o 
incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions judicials que corresponen 
als Jutges de Pau. 
 
Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el següent: 
 
1.- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala del 
Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. 
 
2.- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que reuneixin les condicions legals, i així ho 
sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement. 
 
Atesa la proposta presentada al respecte, l’Alcaldia sotmet a la consideració del Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Elegir per a l’exercici del càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR del Jutjat de Pau 
de Mollerussa, el Sr. DE LAS HERAS VALLVERDÚ, Josep Mª. 
 
Segon. Trametre la proposta aprovada, juntament amb la còpia de l’expedient tramitat i el 
“currículum vitae” de la persona escollida al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
sol·licitant que es procedeixi al nomenament esmentat.  
 
Tercer.  Notificar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes legals 
oportuns." 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
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El regidor Sra. Engelbert Montalà, del grup ERC, felicita al Josep M. de la Heras Vallverdú i 
l’encoratja  fer el més bé possible la seva tasca. 
 
El  Sr. Alcalde exposa que lògicament ens hi sumem tots amb aquesta felicitació. 
Dir que segurament el nomenament formal de la Sala del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya serà al setembre; per tant, fins que no sigui nomenat no és pot fer el canvi però 
està cobert com a Jutge de Pau Substitut, per ell mateix.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA 
JARDINERIA I L’ARBRAT DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. 
EXP. 02/2016. 
 
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 25 de juliol de 2016, amb el 
contingut següent:  
 
“L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment de la jardineria i l’arbrat 
de les zones verdes del municipi de Mollerussa, atès que el seu volum requereix un 
redimensionat  dels recursos humans i materials que es destinen al seu manteniment. 
  
Atès que la present contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament 
d’una activitat d’acord amb la categoria 1 de l’annex II del TRLCSP.  
 
Tanmateix han estat redactats els corresponents Plecs de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, ha estat emès l’informe de legalitat lliurat pels 
Serveis Jurídics competents, l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la 
despesa en els termes establerts a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i s’ha certificat 
l’existència de crèdit adequat, de conformitat amb allò disposat a l’article 109 del TRLCSP. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, dels informes i la resta de  
documentació que consten en l'expedient i, en virtut del que s'estableix en la legislació 
vigent, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del SERVEI DE MANTENIMENT DE LA 
JARDINERIA I L’ARBRAT DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. 
EXP. 02/2016 i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la modalitat 
licitatòria següent: 
 
� Procediment: obert 
� Tramitació administrativa: ordinària 
 
Segon. Aprovar la despesa que comporta la contractació amb càrrec a les partides 
corresponents del Pressupost de despeses de l’Ajuntament de l’exercici 2016.  
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Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Condicions 
Tècniques que hauran de regir la contractació del servei. En l’expedient contractual es 
determinen els elements singulars següents: 
 
� Pressupost de licitació: 347.296,22 €/anual (IVA exclòs) 
� Termini d’execució: 4 anys, prorrogable per 2 anys més 
 
Quart. Conforme allò que s’estableix a l’article 159.1 del TRLCSP, al tractar-se d’un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada, anunciar la licitació per termini de 40 dies 
naturals comptadors des del següent a la data de remissió de l’anunci del contracte a la 
Comissió Europea per a la seva publicació al DOUE.  
 
Cinquè. Facultar a l’alcalde pel desplegament del present acord”.   
 

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 el seu vot serà favorable. Tot i 
que pensa que externalitzar no és la millor opció, però també cal pensar que hi ha uns 
330.000 metres de terreny i uns 3.600 arbres per cuidar. La brigada està fluixa de personal i 
en aquest cas aquest no queda perjudicat perquè romandria a l’Ajuntament. Per tant creu 
que és adequat i el vot serà favorable. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, exposa que avui porten per a la seva 
aprovació l’expedient per privatitzar o externalitzar el servei de manteniment de jardineria a 
les zones verdes de Mollerussa. L’import no és gens menyspreable; es parla de 400.000€ 
l’any i com tothom ja sap això ja ho van intentar en una passada legislatura amb la brigada. 
La Sra. Ginestà creu que ara ho han anat preparant millor perquè precisament la brigada 
actual és pràcticament inexistent i es podria dir que, durant l’última legislatura, la gestió de 
l’enjardinament ha estat també pràcticament insuficient. Exposa que és una decisió política o 
ideològica que té l’actual equip de govern. Afirma que tenen el dret a decidir i més quan 
disposen d’una majoria absoluta. Comenta que aquest no és el model del PSC i així ho han 
defensat sempre. Creu en una bona gestió publica més eficient que sempre té un caire molt 
més social i estalviar-se el guany empresarial. Dit això però, afirma que des del grup del PSC 
van suggerir d’incloure en el plec de l’expedient de contractació les clàusules socials per al 
foment de la igualtat d’oportunitats home-dona. Agraeix que s’hagi tingut en compte i s’hagi 
recollit però sobretot volen agrair el treball de secretaria tan acurat que es pot apreciar en el 
document que ens ha fet arribar i precisament per aquest motiu, el seu vot serà d’abstenció. 
 
El regidor Sr. Narcís Romà, del Grup ERC, exposa que, ideològicament no estaríem a favor 
d’externalitzar el que és la gestió dels serveis de l’Ajuntament a empreses privades; això no 
obstant i considerant la conjuntura actual, entenem que és diferent; estem en un període 
que hem passat una crisis molt dura, amb intervenció de l’Estat, i això ens ha portat a unes 
limitacions de contractació de personal i tot això ho fa diferent. Després d’analitzar la 
proposta que ens presenten, hi ha  tres punts que ens generaven una mica d’inquietud, i 
considerem rellevants; per una part, es evident que estem en una moment on la zona verda 
requereix d’un impuls; s’han de cuidar l’arbrat i la jardineria. Ara bé,  tenim 800 persones 
encara sense feina i moltes famílies que tenen moltes necessitats; llavors entrem en una 
qüestió de prioritat, és a dir, evidentment que és una prioritat cuidar la jardineria com també 
ho és tota la part social de la ciutat. Després hi hauria un altre punt, que també ens inquieta, 
i que és la durada de quatre més dos, de possible pròrroga. Considerem que quatre anys són 
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molts anys per lligar-nos; hem fet d’altres vegades també altres contractes de molta durada 
i després esperàvem que s’acabessin. Perquè no ens torni a passar podríem reduir una 
miqueta la durada. I el tercer punt; haurien de garantir quan fem un contracte fora, que els 
treballadors que contractaran tindran un sou digne en certa manera i com garantim que 
aquests sous de la gent que acaba treballant en aquestes empreses no serà de 700€ o 800€;  
això també ens agradaria trobar-ho reflectit dins del contracte. Respecte aquesta darrera 
qüestió, per part de Secretaria s’informa al Sr. Narcís Romà, que en el Plecs de Clàusules 
s’indica el conveni a aplicar així com les obligacions de caràcter social i d’igualtat de gènere, 
amb les referències legals corresponents. El Sr. Romà exposa que si està resolt millor. En 
qualsevol cas són dues les qüestions enlloc de tres, però que la seva posició serà igualment 
l’abstenció. 
 
El Sr. Alcalde dóna les gràcies als diferents portaveus i manifesta que com va comentar a la 
Junta de Portaveus, aquesta no és una decisió ideològica sinó que és una decisió que neix de 
la necessitat d’articular tots aquests milers de metres de zones verdes, arbrat, de sistemes 
de reg, de tot plegat, per tenir una millora qualitativa de l’espai comú, de l’espai públic. És la 
manera que s’ha trobat per poder fer aquest salt qualitatiu. Aquesta és la proposta que es 
porta al Ple –diu l’alcalde. Cal recordar –afirma- que s’externalitza el servei i també part del 
material i no s’externalitza en cap cas ni se subroga el personal de l’Ajuntament que passarà 
a implementar i fer més gran la brigada, que s’encararia més a obres, muntatges, 
desmuntatges i accions reactives que cal fer. En la Comissió Informativa van sortir diferents 
propostes d’incorporar matisos d’igualeta de gènere, i en temes més social. Es va entomar la 
proposta i s’ha fet la rectificació. La filosofia d’aquest expedient versa sobre la voluntat 
d’intentar tenir el millor per aquest espai públic, el qual requereix d’un esforç com tothom 
sap.  
Dit això, l’alcalde reconeix la feina feta directament pel personal de la brigada i pels 
responsables de jardineria al llarg dels anys. Mollerussa, malgrat els recursos humans, està 
fent i ha fet un esforç important per tenir-ho arreglat i Mollerussa en aquest sentit, fa força 
goig però fa falta aquesta aposta qualitativa i d’organització del sistema del servei i els 
diferents protocols, les mesures de seguretat, les seguretats laborals i mil coses que demana 
la norma.  
 
Pel que fa als tres punts que diu el Sr. Romà, l’alcalde comenta que es requereix un impuls. 
El Sr. Solsona explica a grans trets que el cost del servei implica per al ciutadà una mitjana 
d’uns 22€ per habitant, això és el cost del servei, el manteniment. Posa com exemple espais 
comuns com potser a vegades el simple manteniment d’una associació, una comunitat amb 
tots els costos que porta de contractes de manteniment. Afirma que la xifra és important 
perquè hi ha molts metres però la població és més nombrosa i es pot minimitzar l’impacte 
econòmic i com que ja es portava planificat i pressupostat no afecta per a res al pressupost 
ordinari. Quant al tema de la durada d’un contracte d’aquesta magnitud, amb aquests 
imports, on s’haurà de fer una inversió important no només de contractació sinó també de 
maquinària i altres, perquè les empreses s’hi puguin presentar, ha de tenir una durada fiable 
i quatre anys es considera correcte i per fer l’amortització del servei és el mínim que toca. 
S’hi posa la clàusula de possible pròrroga de més dos, bàsicament perquè si hagués canviat 
alguna cosa en aquest període de temps i es pogués recuperar el servei, hagués millorat la 
situació econòmica i hi hagués capacitat en el Capítol I es podria plantejar absorbir-lo de 
manera directa sense provocar un buit en el servei. Per això, i com ha passat altres vegades 
amb finiments de contractes amb dates que no han anat bé a l’Ajuntament per a la 
renovació, es posa aquesta més que res com a clàusula de seguretat i de tranquil·litat en la 
gestió del servei. Els responsables que hi hagi en aquell moment a l’Ajuntament podran 
validar amb el temps suficient la solució que calgui. L’alcalde no descarta dins de quatre anys 
una reversió del servei perquè es fa un contracte de serveis i no una concessió pura i dura i  
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com que és un contracte de serveis té els paràmetres de resolució com qualsevol contracte 
de serveis de la Llei de contractes i per tant aquí, la vinculació es pot fer bé. 
 
Pel que fa al sou digne, l’alcalde explica que es va ampliar la partida del pressupost 2016 en 
base al pressupost del 2015. Bàsicament perquè comptat i debatut amb el que serien les 
prestacions de serveis i els costos del conveni del sector, que ja està regulat i per tant, no és 
el que voldríem pagar sinó és el que s’ha de pagar, en el  seguiment de l’execució del 
contracte. Si hi hagués qualsevol incidència on es detectés sous no dignes o condicions 
laborals nefastes, es pot actuar. Per tant, el concepte de sou digne és subjectiu. Hi consta 
que el sou s’adaptarà a allò que els convenis col·lectius regulin. Són els preus que marquen, 
sou digne potser podríem trobar que és poc, igual que podem trobar que és poc el sou base 
o el salari mínim interprofessional, això ja és un altre tipus de discussió –afirma l’alcalde. 
 
L’alcalde no vol acabar aquest punt, igual que ha fet aquest reconeixement a l’inici de la 
feina feta de la brigada, vol fer una menció especial i que quedi constància en l’acta. Aquest 
mes d’agost es jubila un treballador de l’Ajuntament, el Sr. Joan Blanch,  responsable de la 
jardineria i de la brigada durant molt anys. El Sr. Blanch ha fet molt bona feina i també 
estaria bé, que li poguéssim reconèixer i quedés constància en l’acta de l’agraïment del Ple 
de la Corporació pels gruix d’hores de més que ha fet dedicades a la ciutat i en aquest cas 
també al nostre espai comú que és la via pública, els jardins i qualsevol altre tipus d’obra o 
acció. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras i Joan Simeón, i cinc 
(5) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís 
Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria. 
 
07.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 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 25 de juliol de 2016, amb el contingut següent:  
 
 
“Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l’entitat local i 
del seu organisme autònom Patronat de Fires de Mollerussa. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig 
de l’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 es van sotmetre a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 30 de 
maig de 2016. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 105 de 2 de juny de 2016, pel període reglamentari, no se’n varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
D’acord amb el contingut dels articles 208 a 212 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 Instrucció 
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb 
la tramitació i el contingut, ES PROPOSA: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats 
pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- La memòria 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris 
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva 1.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, afirma que el seu vot serà favorable tal com 
vam dir en la Comissió Informativa. També ha de dir que en algun moment no estava 
d’acord amb algunes partides que es feien servir com a guardiola, com la de jardineria, però 
ara veu clar que això no serà així. Per tant el seu vot és favorable. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, fa una mica de repàs, d’anàlisi breu. 
Exposa que es trobem ara analitzant els comptes de l’exercici 2015, un any marcat per 
diferents motius entre els quals va ser any electoral per tant, molts dels regidors d’aquest 
consistori pràcticament només hi van intervenir la meitat del seu mandat i per l’altra banda 
són uns comptes marcats pel Pla d’ajustament financer,les lleis del Govern Rajoy per tant, 
governés qui governés es veuria que el poder de decisió és bastant limitat i s’hauria hagut de 
fer pràcticament el que s’ha fet ara. La Sra. Ginestà expressa que pel que fa als ingressos 
poca cosa hi ha a dir, les variacions són mínimes. Remarca una baixa en els ingressos 
directes i constata els increments que es produeixen al Capítol IV, de transferències corrents, 
amb unes modificacions de 354.000€ provinents dels diferents programes finançats, 
subvencionats per la Generalitat. Programes de subvencions de Cultura, Joventut, altres 
37.000€; SOC del Treball als Barris, 63.000€; el programa Millora i Convivència, 91.000€; el 
PUOSC  pendent 146.000€ del 2012 per tant, uns majors ingressos que han ajudat a millorar 
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la partida. I els majors ingressos també, patrimonials o transferències de capital per la 
subvenció de la Pista d’Atletisme o el major ingrés de cànon de recollida selectiva o l’ingrés 
del Banc d’Aliments.  Pel que fa a les despeses d’un total de 12.000.842€ podem veure que 
el Capítol de personal i el Capítol de béns corrents i serveis, se n’emporten la gran part. Diu 
que aquests dos capítols es mengen el 76% del pressupost. Certament que amb la baixa de 
personal moltes vegades s’estalvia però sempre es reflecteix en el major increment en béns 
corrents i serveis i passarà ara amb el servei de jardineria. Es rebaixarà el Capítol de 
personal però s’incrementarà el de béns corrents i serveis  perquè d’una manera o altra 
s’han de pagar aquests serveis. Les despeses financeres són un 2%, les transferències 
corrents també un 2% i els passius financers que són prop d’un 12% i per tant, el marge que 
queda traient aquestes tres partides és ben bé restant un 10%. En referència al capítol de 
transferències corrents del quan en parlava ara, és un 2%, 287.000€, és el capítol destinat a 
subvencionar les entitats, clubs o patronats de la població, es pot observar que la meitat se 
l’emporta el Patronat de Fires o el futbol base, per tant –diu- que el marge que queda per 
subvencionar els diferents clubs s’ha vist reduït i bastant disminuït, però la Sra. Ginestà 
destaca la partida d’inversions, pressupostada inicialment en 400.000€ i tancada 969.000€. 
Veu que aquest increment és a causa sobretot del Banc d’Aliments i de la Pista d’Atletisme 
per tant, es podria dir que la inversió d’aquest consistori, com ve sent habitual en els últims 
anys, és pràcticament una manca d’inversió, una inversió molt pobra des del seu parer 
apostar tant en la Pista d’Atletisme, que acabarà costant al consistori prop dels 
2.000.000€.La regidora afirma que no és de rebut en la situació actual de crisi i molt 
especialment en la situació d’endeutament històric de la ciutat. Cal tenir present que hi ha un 
Pla de Barris concedit pel Govern de la Generalitat en el qual  no s’hi ha fet pràcticament res 
en els últims cinc anys. Creu que ara era l’oportunitat. Pensa que invertir els 2.000.000€ al 
Pla de Barris es convertirien en quatre i permetria donar  impuls al centre comercial de 
Mollerussa que tanta falta fa. Comenta que l’equip de govern es va deixar perdre el primer 
Pla de Barris i ara es deixaran perdre 2.000.000€ per la decisió pròpia. El grup del PSC creu 
que calen actuacions que impulsin el comerç, l’emprenedoria i el foment de l’ocupació. 
També es podia optar pel projecte del viver d’empreses, fent promoció econòmica que 
permetia acabar el complex dels pavellons firals i donar impuls al que realment és el nostre 
motor econòmic de Mollerussa com són les Fires. Considera que està molt bé una pista 
d’atletisme, una altra cosa és la ubicació. Creu que aquest no era el moment.  Quant a 
l’endeutament, veu que aquests anys s’ha fet un esforç important com es va fer en passades 
legislatures. És una situació que es repeteix perquè el consistori ha d’anar absorbint un 
deute històric acumulat. Considera que aquest govern ha fet un esforç important però en 
l’últim veuen que d’un pressupost d’amortització que es preveia d’1.000.493€ s’han efectuat 
pagaments per 941.000€, dels 552.000€ restants -que són d’un refinançament que va 
permetre l’Estat per alliberar fons pels municipis d’un any sense carència- el que s’ha 
amortitzat aquest any ha estat molt menys que els anys anteriors. En referència a la ràtio 
d’endeutament se situa al 99,10%, tot i que no s’hi computa el deute del PIE, per tant si es 
computés, l’endeutament real de l’Ajuntament seria del 104%. I referent a la tresoreria 
també fa una puntualització. La Sra. Ginestà diu que surt un superàvit positiu de 530.000€ 
però si s’hagués amortitzat el previst, el resultat de tresoreria seria negatiu per tant, no hi 
hauria estalvi net perquè a l’amortitzar 500.000€ menys, en cert punt disfressa el resultat de 
tresoreria. Fa referència a una partida, sobre la qual han entrat una petició, on es fa una 
provisió de dubtós cobrament de 1.359.000€.No hi té res a dir i afirma que tant de bo els 
anys anteriors s’hagués fet la provisió que tocava però, queda un pendent de cobrament 
d’exercicis tancats de 2.000.669€ i ara es fa la provisió indicada. La Sra. Ginestà voldria que 
se li facilités el llistat dels deutors sobre els quals no es pot fer front el cobrament. 
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Per tant, de moment res més fins que tingui l’anàlisi o la seva percepció pel que fa al 
tancament de comptes. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, comenta que intentarà ser una mica més 
breu perquè algunes de les preguntes són coincidents amb les que l’alcalde ha de contestar 
al grup del PSC. El Grup ERC no votarà en contra de l’exercici de Comptes Generals perquè 
entenen que l’any 2015, com molt bé ha dit la Sra. Ginestà, és un any que ve supeditat pel 
Pla de Sanejament i per la llei ARSAL i aquestes dues limitacions acoten molt el marge 
d’actuació del consistori i no permeten fer gaires coses, en l’apartat d’ingressos del 5% i en 
l’apartat de despeses del 10%, tampoc no donen gaire marge al dubte. Vol dir que són 
desviacions molt petites. Si es mira desglossat es planteja algunes preguntes que intentarà 
resumir en dues. El Sr. Montalà recorda que encara es paguen edificis que no s’estan 
utilitzant i recorda que és una falta de previsió assumir costos que no donen cap ús a la 
ciutadania, per molt que hi hagi plans de futur, interessen més els plans de present –afirma. 
També vol traslladar si l’aportació de 20.000€ a Radio Ponent fa que Radio Ponent sigui una 
radio municipal o no. Si és municipal diu que els agradaria i interessaria tornar a aquelles 
tertúlies en les quals tots els grups municipals del consistori hi tenien veu i poden expressar-
se en aquesta radio. I  fer coneixedors als ciutadans de Mollerussa que existeix aquesta radio 
mitjançant la difusió que sigui oportuna. El Sr. Montalà diu que resta a l’espera de la 
contestació a la Sra. Ginesta per no haver de repetir alguns dubtes amb què també són 
coincidents i no fer-se extens en aquest punt.   
 
L’alcalde diu que intentarà contestar posant en context què és el Compte General. Explica 
que és un document tècnic validat per l’interventor municipal i tramès al Ministeri, on es 
plasma l’execució del pressupost del 2015 i si els comptes s’han executat de manera correcta 
i com han quedat tots els paràmetres. És a partir d’aquí on es pot analitzar si durant l’any 
2015,l’Ajuntament de Mollerussa i l’equip de govern han complert amb el previst. Per tant, 
aquí hi ha un tipus de dades estàndards, d’avaluació, que van des del patrimoni fins a l’estat 
del deute i n’hi ha que porten implícit si s’ha fet o no una bona gestió de les finances 
municipals. Per saber si s’ha fet un bon ús o no de les regles comptables en el procediment 
intern de l’Ajuntament, l’alcalde explica que per tercer any consecutiu, el 2015 ha estat un 
any en el qual no s’ha fet cap despesa sense consignació pressupostària, cosa que significa 
no carregar en el pressupost següent cap despesa. Assegura que aquest és un tema que 
dóna valor a la gestió i l’execució dels diferents departaments en el seu pressupost. Es tanca 
l’any amb   factures pendents de pagament amb 41.700€ -són vuit factures- i això vol dir 
que encara no computen a l’any anterior. L’alcalde es planteja si és molt o poc. I diu que de 
vegades cal fer una mica de memòria per veure si aquests indicadors són bons o dolents, si 
s’ha fet o no una bona gestió econòmica i diu que els plans d’ajustos i els plans de 
sanejament s’aproven. Explica que la Sra. Ginestà diu que governés qui governés es faria 
igual, l’alcalde diu que no. Hi ha coses que es poden complir i altres no. Comenta que 
anteriorment hi havia altres plans de sanejament i no es van complir i aquest govern amb el 
compromís i la responsabilitat que té ha de complir-ho. Afirma que aquest es podrà donar 
per liquidat el que seria el Pla d’Ajust de l’Estat per tant, l’Ajuntament de Mollerussa haurà 
complert amb escreix i haurà avançat la liquidació del Pla d’Ajust una sèrie d’anys i sembla 
que això és una bona notícia. Explica que el seu equip de govern ho ha fet, han acomplert i 
això porta a aquesta situació. 
Continua l’alcalde la seva explicació i diu que el fet de tancar amb factures pendents de 
pagament amb 41.700€ és una dada important. L’any 2014 es va tancar amb 382.000€. 
L’any 2013, amb 400.000€. L’any 2012, amb 1.140.000€.L’any 2011, amb 5,3 milions 
d’euros però el 2010, amb 7,3 milions d’euros amb més de 4.417 factures pendents. 
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L’evolució s’ha de mirar en aquest sentit per veure realment si les coses s’han fet amb el 
rigor i per tant la gestió s’ha fet o no. 
Quant al tema de l’amortització, l’alcalde diu que si no cal amortitzar són diners que es 
poden alliberar i es poden disposar per pagar proveïdors.  El fet que en els últims anys 
s’hagin amortitzat 1,7 milions d’euros, 1,6 milions d’euros, 1,6 milions d’euros, 1,6 milions 
d’euros i ara a prop d’ 1 milió d’euros, vol dir que hi ha hagut  l’oportunitat de no pagar al 
banc i poder destinar a recursos per fer d’altres coses. 
Si es fa la variable del deute financer a llarg i a curt i el deute pendent de pagament, el 
descens de la pressió  de deute impositiu que l’Ajuntament havia de gestionar ha baixat 
molt, però encara no està bé. Això ho marca l’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i 
la ràtio d’endeutament  i obliguen a tenir uns pressupostos condicionats al Pla d’Ajust, que a 
la vegada condiciona les inversions, Només hi pot haver capacitat d’invertir quan es pugui 
rebaixar més el deute i es puguin alliberar recursos per poder fer inversió. L’alcalde comenta 
que és conscient que la inversió és poca, és la màxima que es pot fer, motiu pel qual s’han 
buscat altres fonts de finançament per fer actuacions i obres. No és una mala notícia tenir un 
pressupost de 400.000€ i al final acabar el pressupost, com diu la Sra. Ginestà, amb 
968.000€. Capítol I i II sumen les quantitats que pugen més l’amortització al marge, és poc i 
per tant cal assumir els compromisos que es van presentar a les eleccions i desenvolupar el 
pla de govern per aquests quatre anys, amb la capacitat per dir que s’està fent molta feina 
d’inversió, de planificació i elaboració de projectes, perquè quan hi hagi els diners es pugui 
fer. L’alcalde explica que al seu temps ja va dir que es regia per dos paràmetres. L’un, no fer 
res que no es pugui pagar, per la qual cosa no s’executa la part d’inversió del Pla de Barris 
per molt que estigui finançada al 50%, perquè l’obra estaria feta i no es podria pagar el 
proveïdor. Quan la Generalitat diu què pot pagar, l’Ajuntament planifica i fa la inversió 
d’acord amb el que disposa. El Sr. Solsona diu també que no s’han de dir coses que no són. 
La pista d’atletisme en cap cas costa 2.000.000€, això ja es va dir quan es va aprovar el 
projecte de la pista i es va clarificar que només es faria la part del projecte que es podria 
executar. No es faran actuacions fins que no hi hagi línies de finançament -insisteix l’alcalde. 
Per tant, dir que es perden 2.000.000€ en una pista és faltar absolutament a la veritat i 
repetir les coses no vol dir donar-los més certesa. En referència als diferents paràmetres 
comptables, hi ha una dada important pel que fa a l’amortització. L’alcalde diu que 
l’Ajuntament de Mollerussa tenia 2,2 milions d’euros de crèdits a curt termini i des de fa tres 
anys està a 1,4 milions d’euros. S’ha fet amb menys recursos financers dels que hi havia 
hagut a l’Ajuntament i s’ha gestionat, arreglat els comptes, tancat les liquidacions sense  
factures pendents, sense ordres de reparament per part del Departament d’Intervenció. 
L’alcalde diu que cal reconèixer que s’ha fet una bona gestió dels recursos, perquè la part 
discrecional és tan menor que és imperceptible. Creu que és una bona manera de veure-ho. 
A partir d’aquí, quan es parla del tema del dubtós cobrament, sap perfectament que al 
dubtós cobrament hi ha una regla comptable que el fa aprovisionar. S’adreça a la Sra. 
Ginestà i li diu que ella ja ho sap prou bé i, si ho sap, no pot demanar la relació de factures. 
Li diu també que no cal barrejar les coses: no pot demanar el llistat de proveïdors, el llistat 
de les persones, deutors, contribuents ... L’alcalde diu que el dels contribuents no li pot 
demanar perquè el número que surt a la graella és sobre un percentatge del total i 
l’Interventor ha preparat un informe del qual faran còpies i els facilitaran a tots els grups, on 
s’explica el plantejament del dubtós cobrament a efectes comptables i en els exercicis 
tancats es podria aconseguir els diferents llistats com ja s’ha fet altres vegades. Li recorda a 
la Sra. Ginestà la no provisió del dubtós cobrament a la partida que tocava i la distorsió a 
efectes comptables que provocava en la capacitat de despesa de l’Ajuntament. Era quan 
l’Ajuntament devia fer trampes al solitari perquè preveia que tenia pendent de cobrar, per 
exemple 2.000.000€, els aprovisionava tots 2.000.000€ no com a dubtós cobrament, sinó 
com a pendent de cobrament i al final es feia el pressupost  desfasat i no real. 
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En referència a Ràdio Ponent, és el dial municipal, la gestió no és directa. L’Ajuntament té 
unes franges horàries que són d’ús municipal i van fora de la ràdio fórmula de la gestora. 
Cada dia hi ha dues hores o tres de programa fet per gent de la ciutat i quan es feien 
tertúlies aquestes franges horàries es planificaven. Es pot mirar de recuperar-les però 
actualment hi ha tota la graella planificada però es pot mirar de fer alguna actuació de cara 
en properes anualitats. 
L’alcalde agraeix els vots i les diferents abstencions, diu que és el document tècnic que s’ha 
d’elevar a Sindicatura de Comptes i a tots els organismes que ho demanen però, el que es 
desprèn de l’evolució de les dades objectives del Compte General és que l’Ajuntament de 
Mollerussa ha agafat una dinàmica financera que s’ajusta a la realitat. L’Ajuntament fa el que 
pot fer, no estira més el braç que la màniga, es resigna, i l’equip de govern també es resigna 
a fer coses però per responsabilitat no les fa. S’ha hagut de dir no a moltes coses i ara a poc 
a poc, un cop es vagi reconduint i s’aconsegueixi l’objectiu de deute fixat, s’intentarà agafar 
aire per poder fer aquest desplegament d’actuacions en la via pública, en els diferents plans 
de renovació de carrers, en les diferents infraestructures en què cal treballar. Tot de manera 
que es pugui acomplir.  
Quant al tema de les subvencions a les entitats, l’alcalde entén que no és una bona política 
no donar subvencions. El que es va fer en el seu moment va ser recuperar-les i donar 
resposta a les entitats sense que s’hipotequi el pressupost previst. Sense fer escarafalls i 
procurar mantenir aquest pulmó social, esportiu, cultural tan organitzat que hi ha a 
Mollerussa. L’alcalde pensa que va ser una bona decisió en el seu moment potser caldria 
parlar de dèficit estructural de l’Ajuntament de Mollerussa i que es va poder pal·liar amb el 
Pla d’Ajust, amb la reducció d’1.500.000€ en el Capítol 1 i 2. Un cop eliminat aquest dèficit 
estructural és quan –diu l’alcalde- es posen els paràmetres econòmics per poder agafar 
aquesta velocitat de creuer que costa, que potser és més lenta del que voldríem però, amb 
pas ferm i decidit pensa que avui dia a Mollerussa, quan es parla de Mollerussa i de la seva 
situació, es pot parlar i objectivar de si es prenen decisions mésde caire polític que poden 
agradar menys o més però és objectivable que les decisions de caràcter tècnic, financer i 
comptable s’estan acomplint. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón assegura que tots saben bé que des del 2009 fins ara han estat 
anys difícils, amb un Pla d’Ajust de 5,7 milions d’euros. Avui per avui aquests milions estan 
finançats al 0% i aprofita per dir que gràcies al govern de l’Estat s’ha pogut pagar els 
proveïdors. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, s’adreça a l’alcalde en referència a la gestió comptable de 
l’Ajuntament. Creu que ningú no ha qüestionat ni ha parlat d’aquest tema. Té clar que és un 
document tècnic i ningú no ha qüestionat en cap moment la gestió de l’Ajuntament ni la de 
l’equip de govern i diu que l’alcalde hauria d’estar molt agraït perquè no sempre en les 
legislatures s’ha produït el bon fer que ara té l’oposició a l’hora de valorar-ho. Diu que 
l’alcalde dóna ara lliçons i certament en aquesta Legislatura, i no li costa dir-ho, creu que 
n’ha après. Una part obligat per les noves lleis perquè no li permetien fer res més però, a 
vegades, amb política s’ha de ser honest –diu- i cal que recordi que va governar vuit anys, 
abans de governar el PSC, amb l’Alcalde Toni Bosch, i que era el primer tinent d’alcalde. La 
Sra. Ginestà diu que és allí quan es van incomplir els dos Plans de Sanejament més 
importants i per tant, donar lliçons de complir plans de sanejament no ho hauria de fer. Ja 
n’hi ha prou de dir mitges veritats perquè se’n van incomplir. Potser millor parlar de la 
inversió i llavors es podrà valorar si els plans de sanejament s’incompleixen per un excés de 
despesa corrent o per una inversió que va rebre la ciutat, molt important. A la vegada també 
hi havia moltes subvencions per rebre i d’això gairebé no se’n parla. La Sra. Ginestà diu que 
l’endeutament que encara hi ha és de 10.000.533€ sense contar els PIES. Explica que hi ha 
4.196.000€, 4.000.000€ d’endeutament que són crèdits d’abans del 2007 i hi ha encara 
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2.500.000€ que és el refinançament de tot el deute que es va fer a l’any 2000 i que no es va 
amortitzar amb els vuit anys que va governar amb el Sr. Toni Bosch. No es va amortitzar ni 
cinc, i es va començar a amortitzar quan va governar el partit socialista, 4.000.000€ són 
d’abans del 2007. Diu que el Sr. Solsona sempre talla a partir del 2007 i que això és una 
deshonestedat política que no s’hauria de fer. La regidora diu que és com aquella família que 
va entrar en la crisi, endeutada fins dalt al coll i llavors no pot pair la crisi i l’hem tingut que 
patir. Diu que l’ha patit l’alcalde perquè és qui governa i si hagués governat el PSC, la 
patirien ells i caldria ajudar perquè no quedaria cap més remei, Tant de bo aquestes lleis 
s’haguessin fet l’any 2.000 i molts ajuntament no haurien arribat en aquests extrems. La 
Sra. Ginestà diu que assumeix la seva part de gestió o no gestió però no es pot dir 
repetidament que tots els mals comencen el 2007, perquè no és cert. Al 2007 quan va entrar 
el partit socialista hi havia un deute de  17.000.000€ i el més greu és que se sortia de dos 
legislatures de boom immobiliari que havia permès alienar molt patrimoni i cobrar molt 
milions, cosa que en el mandat d’ella no va poder ser. Per tant –diu- no calen tantes lliçons, 
reconèixer que s’està fent un esforç se li repeteix des de fa quatre anys, però no queda cap 
més remei que aquest, i no calen tantes lliçons. Ja se li reconeix que ha après la lliçó, però 
deu ni do els vuit anys que es poden recordar. Al 2010  parla de la impossibilitat d’aprovar 
un crèdit, la impossibilitat de pagar les factures per 7.000.000€. La Sra. Ginestà recorda a 
l’alcalde que va ser el bloqueig que li van fer a ella impossibilitant l’aprovació d’un crèdit de 
quatre milions i mig d’euros, que era un crèdit que s’havia contret abans del 2007. Era la 
renovació d’un crèdit del Pla de Sanejament impossible d’absorbir, que convenia fer i que 
l’oposició per poder bloquejar l’equip de govern va impedir que s’aprovés. Al cap de mig es 
va convertir en set, ja feia mig any que governava CiU però, posant-ho tot al sac es tornava 
a repetir la història del tancament del 2007 i ara es veu que s’ha fet un esforç. Es continua 
tenint dotze milions d’euros a llarg termini per tant, això  demostra que tot i l’esforç 
d’aquests cinc anys, en els quals no hi ha hagut inversió, hi ha hagut una parada on s’ha 
pagat cara l’amortització. Mollerussa no ha pogut pràcticament invertir perquè s’està fent 
coses que ja estaven compromeses i tot i així hi ha 12.000.000€ per abonar, perquè es 
partia d’una situació d’endeutament i es va entrar en crisi. Per tant aquest consistori la patirà 
durant uns anys perquè encara no s’ha absorbit. La Sra. Ginestà repeteix que 4.000.000€ 
són d’abans del 2007 i 6.000.000€ són del 2007 endavant. Cal dir clarament com són els 
números. Quant diu que no es fa res que no es pugui pagar, la Sra. Ginestà diu que tan de 
bo ho hagués après abans. Ara no hi ha cap més remei, no li deixen fer res més. 
Manifesta a l’alcalde que l’estudi del Pla de Barris se l’ha trobat fet, estava preparat per tant, 
el que cal és exigir a la Generalitat que compleixi els seus deures perquè aquest Pla de Barris 
va estar aprovat i, reitera, tant de bo s’hagués aprovat quatre anys endarrere perquè era 
quan el Govern de la Generalitat pagava els plans de barris. Hi ha ciutats que van rebre 
molts diners i Mollerussa hauria rebut molts diners i hauria emprès moltes actuacions. 
Pel que fa al dubtós cobrament, li ha demanat el llistat dels deutors d’aquest Ajuntament 
dels exercicis tancats, anys endarrere els tenien, els podien veure físicament. Ara no. Per 
tant, els el demana perquè vol saber qui és a qui no es pot pagar. Diu que si vol li recorda un 
expedient que hi va haver una vegada que era molt dubtós. Fa anys que no els veuen i volen 
tenir responsabilitat en la revisió dels comptes. Només li demana poder veure els llistats dels 
deutors l’Ajuntament d’exercicis tancats, res més. Tornant al dubtós cobrament, diu que 
l’alcalde fa esment a uns exercicis en el quals  no s’aplicava la provisió corresponent. Si vol 
els recorda que són els exercici cinc i sis, que per poder fer un romanent de tresoreria positiu 
no es van aplicar les quantitats adequades. La Sra. Ginestà explica que s’ho va trobar ella 
per sorpresa i l’equip actual s’ho va trobar també, perquè ja estava preparat. Eren 
2.000.000€ per netejar d’una vegada per totes i poder afrontar la realitat dels drets reals 
pendents de cobrar, però no era del període del PSC perquè ells –diu- havien aplicat els 
percentatges que tocaven, per tant no s’ha de tirar tan enrere i s’han de dir les coses tal com 
són. 
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El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC diu que intentarà ser més breu també aquesta 
vegada. Ells intenten no mirar enrere. Són nous i intenten mirar endavant. No es volen 
encallar amb què, quan i com va ser, de quina manera va ser i com es va supeditar allò,què 
es va fer malament, què es va fer bé. Volen mirar endavant perquè és el que pertoca i el que 
en resum demana la ciutadania. Com encarar els reptes de futur i com gestionar-los. És un 
document tècnic que perfila de quina manera gestiona el Govern la seva ambició de futur i la 
seva previsió de futur mitjançant coses com les inversions, i llavors el que intentaran és 
estar amatents aquest 2016 per com es van supeditant les diferents inversions en aquesta 
ciutat i quines són les prioritats. A partir d’aquí ja aniran discutint  en els pròxims 
pressupostos i dintre d’un any quan es tanquin, a veure com haurà anat tot. 
 
L’alcalde Marc Solsona manifesta que les inversions i les prioritats estan en el pressupost, el 
que hauran de fer és complir-les i ho intentaran. L’alcalde explica i opina com ho fa cadascú i 
diu que no és qüestió de donar lliçons, però creu que està bé tenir una perspectiva històrica 
en allò que és el Govern i des  que és alcalde i per tant, màxim responsable, intenta buscar-
hi la manera. Diu que no val, perquè és deshonest, només comptar l’endeutament bancari i 
no sumar-hi tot el deute a proveïdors, aquest és el gran problema  -manifesta. Mollerussa no 
tenia un problema d’endeutament bancari,Mollerussa tenia un problema per pagar set i 
escaig milions d’euros de factures. Hi havia un dèficit estructural mal interpretat perquè hi 
havia uns ingressos que eren fruit d’una activitat econòmica que generava un diners que no 
eren fixos, no eren fiables, no eren fruit dels impostos. En un moment donat hi havia una 
punta d’1,7 milions d’euros i acabar-ne tenint menys 10.000€, en permisos d’obres. Per tant 
calia vigilar els ingressos dependents de l’Ajuntament i no generats per l’activitat econòmica. 
L’alcalde afirma que aquesta és la política que intenta fer i portar amb molt de rigor i amb 
previsió. Es fan els pressupostos en base a la liquidació real i a partir d’aquí s’ha 
dimensionat. Ara –diu- un cop es tanqui el 2015, l’Ajuntament es trobarà amb una estabilitat 
financera que permetrà en els propers anys acabar de fer els salts qualitatius que calguin 
perquè un cop no se sigui esclau del Pla d’Ajust i les normatives espanyoles ho prevegin es 
podrà fer més despesa en inversió. Ara, aquests no es podem fer perquè distorsiona la 
comptabilitat i surt negativa. El que es pretén és fer tot això i no donar lliçons, sinó 
simplement gestionar la realitat, fer-ho de la millor manera possible i comunicar a la gent 
que s’estan fent les coses bé. Aquí no es parla de temes d’honestedat, aquest equip de 
govern és molt honest amb ell mateix, amb la gent i amb els compromisos que adquireix. 
L’alcalde també manifesta que hi ha moltes maneres de veure les coses i cadascú pot veure-
ho diferent i escenificar que les coses no s’estan fent prou bé. Però el que sí que està clar és 
que en el conjunt del Compte General, les coses estan ben encarades. Una prova és 
l’aprovació del Compte General al mes de juliol quan altres anys s’havia fet al setembre i a 
l’octubre. S’està complint absolutament amb les ràtios i tots els paràmetres. En el quart 
trimestre de 2015, el pagament mitjà a proveïdors en base a la fórmula del Ministeri, que 
quan era bona deia que s’havia de pagar a mesos, ara marca a 8,06 dies. Aquests 
paràmetres són indicadors que tot marxa bé, que se’n pot sortir. Cal pensar que s’està 
parlant de cinc anys de govern. El millor de tot –afegeix l’alcalde- és que l’Ajuntament se’n 
va sortint, potser algun dia caldrà arriscar-se amb alguna inversió, però com que ara no es 
pot, cal continuar amb la mateixa dinàmica econòmica per poder també donar resposta a les 
preguntes de la gent  de manera honesta i sincera, llegint l’informe que fa l’interventor, que 
és el professional que l’elabora. L’alcalde diu que ara s’està executant el pressupost de 2016, 
es veurà com s’ha liquidat al juliol de 2017, amb el Compte General. No hi haurà sorpreses 
perquè és en funció del pressupost i del seguiment del pressupost aprovat.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet sotmet a la consideració del 
Ple la proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. 
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Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, 
Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras i Joan 
Simeón, i cinc (5) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse 
Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria. 
 
08.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.08 TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
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 25 de juliol de 2016, amb el contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 08, taxa per expedició de documents 
administratius. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Suprimir l’apartat 3 (placa d’obres menors) de l’epígraf cinquè (venda de plaques) 
de l’article 6 (quota tributària). 
 
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el 
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini 
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament 
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar 
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, ROTONDA DE PONENT, SL 
[PROMOTOR DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU-06], L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
 
Es retira de l’ordre del dia.  
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10.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
 
El Sr. Alcalde  exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de 
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.  
 
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han 
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2016, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 
següent: 
 

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

 
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar 
al Ple de la Corporació la informació següent: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i 
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de juny de 
2016. 
 
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         11.960.000,00€ 
Modificacions de crèdit       1.204.238,89€ 
Crèdits definitius         13.164.238,89€ 
Despeses compromeses       10.481.094,97€ 
Grau execució compromisos                      79,62% 
Obligacions reconegudes netes         5.885.840,62€ 
Grau execució d’obligacions     44,71% 
Pagaments realitzats         5.008.555,28€ 
Grau d’execució dels pagaments    85,09% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          11.960.000,00€ 
Modificacions de crèdit 1.204.238,89€ 
Previsions definitives         13.164.238,89€ 
Drets reconeguts nets        8.428.547,80€ 
Grau execució drets   64,03% 
Recaptació neta         4.742.799,72€ 
Grau execució recaptació             56,27% 
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1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/16     907.296,78€ 
Ingressos         15.257.879,93€ 

- Moviments interns de tresoreria 6.272.470,90€ 
Pagaments         15.322.886,79€ 

- Moviments interns de tresoreria 6.272.470,90€ 
Saldo a 30/06/16     842.289,92€ 
 

1. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials              728.600,00€ 
Modificacions de crèdit                 2.145,45€ 
Crèdits definitius              730.745,45€ 
Despeses compromeses             444.868,91€ 
Grau execució compromisos           60,87% 
Obligacions reconegudes netes             444.868,91€ 
Grau execució d’obligacions            60,87% 
Pagaments realitzats     331.155,01€ 
Grau d’execució dels pagaments   74,43% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials     728.600,00€ 
Modificacions de crèdit        2.145,45€ 
Previsions definitives     730.745,45€ 
Drets reconeguts nets    508.653,01€ 
Grau execució drets  69,60% 
Recaptació neta     419.486,42€ 
Grau execució recaptació   82,47% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/16  51.627,94€ 
Ingressos          711.303,57€ 

- Moviments interns de tresoreria 70.840,93€ 
Pagaments              709.351,65€ 

- Moviments interns de tresoreria 70.840,93€ 
Saldo a 30/06/16        53.579,86€ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la 
situació de la tresoreria corresponent al PRIMER TRIMESTRE de 2016, se’n ha lliurat còpia als 
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
11.- DONAR COMPTE 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. SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 216 del DLEG 
3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, 
corresponent al PRIMER TRIMESTRE de 2016, en els termes següents 
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En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, a data 30 de juny 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: 162.373,10 €, que corresponen a 96 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:        54.475,78 €, que corresponen a 31 factures. 
 
Es fa constar que amb data 07-07-2016 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. 
 
Es fa constar que amb data 20-07-2016 es va fer tramesa de l’informe a la plataforma del 
MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
12.- DONAR COMPTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART.10 ORDRE MINHAP/2105/2012. SEGON 
TRIMESTRE 2016. 
 
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte 
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016. 
 
Segon Trimestre 2016. 
 
• Seguiment d’ingressos i despeses: S’estan executant d’acord amb les previsions. 
• Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut 
• Seguiment de l’endeutament: No s’han contractat nous crèdits ni a curt termini, ni a llarg 

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

com a la Generalitat. 
• Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent:  No existeixen. 
• Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat. 
 
En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a 
afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 
 
13.- DONAR COMPTE AL PLE. TRAMESA INFORMACIÓ CONFORME ESTABLEIX L’ART. 
16 ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST. SEGON 
TRIMESTRE 2016 
 
En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es 
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de 
la tramesa d’informació corresponent al segon trimestre de 2016. 
 
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: 21 de juliol 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 

del gasto. 
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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
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El Ple en resta assabentat. 
 
14.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT SEGON TRIMESTRE 
2016. 

 
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 
segon trimestre de 2016. 
 
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: 20 de juliol de 2016. 
 
Ràtio operacions pagades: 24,33 
Import pagaments realitzats: 894.507,01 € 
Ràtio operacions pendents: 6,33 
Import pagaments pendents: 917.422,35 € 
PMP: 15,22 
 
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. 
 
15.- MOCIONS  
 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de dues Mocions, que 
són les següents: 
 
1.- MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI PER A 
ERADICAR LA LGTBIFÒBIA, presentada pel Grup Municipal ERC. 
 
2.- MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE LA PLATAFORMA CANAL VIU EN DEFENSA DE LES 
ARBREDES DEL CANAL D'URGELL I ENTORN, presentada pel Grup Municipal ERC, si bé s’hi 
adhereixen la resta dels Grups Municipals, Grup CiU, Grup Socialista i Grup Popular, 
constant, a aquets efectes, com a Moció presentada per la totalitat dels Grups Municipals. 
 
Seguidament es dona lectura a les distintes Mocions, procedint-se al seu debat i votació.  
 
15.1.- MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 
PER A ERADICAR LA LGTBIFÒBIA 

 
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent: 
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MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI PER A ERADICAR 
LA LGTBIFÒBIA 
 
Per combatre i eradicar les situacions de discriminació i violència contra el col·lectiu LGTBI, 
fou aprovada pel Parlament de Catalunya la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter sexuals i per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia. Malgrat ésser una llei pionera a nivell mundial, aquesta no s’està 
desplegant i per tant no s’estan implementant les seves funcions, provocant la perpetuació 
de les discriminacions i el desconeixement, per part de bona part del col·lectiu, del 
procediment per presentar una denúncia davant una agressió de caràcter transfòbic, 
homofòbic o bifòbic. També a causa d’aquesta no implementació resten moltes denúncies 
d’agressions sense resoldre. 
 
Com a resposta a aquesta situació ,l’Associació Colors de Ponent, col·lectiu LGTBIQ de Lleida, 
neix el gener de 2016 de la necessitat de visibilitat i representativitat de les persones 
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, inter sexuals, que en la vida política, social i cultural 
de la ciutat. Quatre són els eixos d’actuació de Colors de Ponent: 
 
1-  Acompanyament i assessorament en la descoberta, experimentació, acceptació i 
maduresa de les nostres identitats;  
2-  Socialització, amb activitats diverses que la facilitin;  
3-  Visibilització, prestant serveis d’informació sobre les nostres realitats i realitzant 
campanyes en favor de l’alliberament i la normalització del col·lectiu, també en l’àmbit 
educatiu; i  
4-  Reivindicació, organitzant actes públics, vetllant pel compliment i desenvolupament 
de normatives en termes de defensa dels nostres drets i facilitant les denúncies per 
discriminació i agressió per lgtbifòbia, com ja fem a través del nostre web. 
 
És en el context d’aquest quart eix, que creiem necessària l’aprovació de la moció que 
presentem:  
 
“MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI  PER A 
ERADICAR LA LGTBIFÒBIA” 
 
L’LGTBIFÒBIA és la major problemàtica que viu el col·lectiu en aquests moments: 
discriminació en l’àmbit educatiu, sanitari, laboral o administratiu, agressions verbals i 
físiques, assetjament i, fins i tot, assassinats, com el de la transsexual Sònia, i suïcidis, és a 
dir, assassinats socials, com el més recent, de l’Alan. 
 
Vist tot això proposem al Ple de l’ Ajuntament de Mollerussa l’aprovació dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, a realitzar el seu 
desplegament reglamentari i a dotar-la pressupostàriament.  
 
Segon. Desenvolupament de campanyes de divulgació de les realitats lgtbi, especialment 
dirigides a l’administració local i als ens de competència municipal, educació, guàrdia urbana, 
joventut. 
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Tercer. Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les 
lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals. 
 
Quart. Proposar i promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivades de 
les realitats detectades.  
 
Cinquè. Col·locació, cada any, de la bandera de l'alliberament gai (bandera de la diversitat 
sexual) el 17 de maig, dia internacional contra l'lgtbifòbia, i el 28 de juny, dia per 
l'alliberament lgtbi, a la façana de l’Ajuntament de Mollerussa, en un lloc visible. 
 
Finalitzada la lectura de Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que el seu grup si suma del 
tot. Diu que els diferents governs i parlaments han fet coses per combatre, eradicar o 
normalitzar les situacions de discriminació i violència contra el col·lectiu de lesbianes, gais, 
transgèneres i intersexuals. L’última acció és l’aprovació de la Llei 11/2014 del Parlament, 
tot i que encara no s’ha desplegat la totalitat per la manca de dotació pressupostària, tal 
com parla la moció però estan convençuts que, una vegada més, els governs locals són clau i 
imprescindibles per portar a terme accions de sensibilització, de visibilitat i normalització de 
les diversitats sexuals i de gènere. Diu que tothom coneix la realitat d’invisibilitat que es 
produeix en els pobles o ciutats petites, fet que ha provocat en molts casos l’exili d’aquestes 
persones a les grans ciutats. Per aquest motiu, manifesta estar plenament d’acord amb tots 
els punts de la Moció i s’ofereix per ajudar a emprendre totes les mesures que calguin en 
aquesta direcció a la nostra ciutat per tal que sigui capdavantera i prengui part activa per a 
la normalització d’aquests col·lectius. Remarca de nou que se suma a la Moció i espera que 
sigui el començament d’unes noves actuacions en aquesta línia. Dóna les gràcies. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, afirma que des de l’equip de govern també donaran suport a 
aquesta Moció i se’ls va suggerir posar una data, el dia 28 de juny, i així es va fer. L’alcalde 
diu que no té sentit o no és coherent fer un minut de silenci quan hi ha un atemptat en el 
qual pot haver-hi una arrel. En aquest cas de condemna i arran de les discriminacions per 
motius de sexe, el que es fa és donar normalitat per combatre la discriminació. És amb la 
normalització com es pot combatre la discriminació. 
L’alcalde agraeix la presentació d’aquesta moció i diu que cal complir-la i que cadascú amb 
els seus actes sigui conseqüent amb el que s’aprova, perquè més enllà del vessant 
corporatiu dels actes hi ha el vessant individual de com cadascú tracta en el seu dia a dia 
aquests tipus de problemes que encara existeixen, com molt bé s’ha comentat.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple 
Moció presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
15.2.- MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE LA PLATAFORMA CANAL VIU EN DEFENSA 
DE LES ARBREDES DEL CANAL D'URGELL I ENTORN. 
 
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent: 
 
MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE LA PLATAFORMA CANAL VIU EN DEFENSA DE LES 
ARBREDES DEL CANAL D'URGELL I ENTORN. 
 
“Davant l'anhel social que suscita l'entorn natural de la nostra comarca i en tant que capital 
del Pla d'Urgell, Esquerra Republicana de Catalunya a Mollerussa eleva al ple de la ciutat i es 
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posa al costat de la plataforma 'Canal Viu' adjuntant una moció que capaciti al consistori 
a prendre part activa en aquesta iniciativa. 
 
Davant el futur incert de les zones arbrades del canal d'Urgell i el seu entorn, les entitats i 
associacions que firmen el manifest, i el grup municipal d'ERC Mollerussa insten a 
l'ajuntament de Mollerussa a l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Reivindicar el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació de ribera 
dels cursos d'aigua que travessen la plana urgellenca i, per extensió, de tota la plana de 
Lleida. A més de les banquetes, els rius i torrents naturals: el Corb, el Sió, l'Ondara, 
la Femosa i el Set. També cal tenir en compte les arbrades que es troben al voltant del canal, 
sigui vorejant camins o carreteres. 
 
Segon. Fer compatible el principal servei dels Canals d'Urgell, el reg i el subministrament a 
la plana d'Urgell, amb els usos lúdics, culturals, paisatgístics i ambientals de les banquetes 
arbrades. 
 
Tercer. Declarar les banquetes arbrades que encara es conserven en el canal d'Urgell i les 
diferents sèquies, així com els boscos de ribera dels nostres rius i desguassos, o altres 
arbredes de l'entorn, com Àrees d'Interès Natural i , segons el cas, com a Bé Cultural 
d’Interès Local i gestionar que sigui d'Interès Nacional, amb la finalitat de protegir-les 
legalment. 
 
Quart. Realitzar estudis i avaluacions d'impacte ambiental prèviament a qualsevol 
intervenció o explotació de l'arbrat de les banquetes, així com a l'aplicació de mesures 
correctores per reduir-ne els possibles impactes. 
 
Cinquè. Destinar recursos i esforços econòmics a la promoció turística i la conservació 
d'aquest espai natural.” 
 
Finalitzada la lectura de Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta estar completament d’acord amb la 
moció, perquè les arbredes formen part del patrimoni històric de la comarca. A la vegada 
que la moció serveix per fer un pas endavant, un pas força gran. Per tant el seu vot serà a 
favor. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, expressa que està d’acord amb la 
proposta per preservar el patrimoni turístic, cultural i natural de la comarca. La regidora diu 
que és l’únic element que dóna singularitat i va més enllà demanant  recuperar el projecte 
per convertir la ruta verda des de Mollerussa al Salt del Duran fent una intervenció 
importantíssima a la banqueta, de la qual ja es van fer unes primeres actuacions i assumir-
ho quan sigui possible aconseguir subvencions. Perquè això ja garantia quatre o cinc 
quilòmetres de banqueta del canal ordenada, adequada com a passeig verd, com a via verda 
i que sens dubte contribuiria en un projecte turístic natural del Pla d’Urgell. Està totalment 
d’acord que es tiri endavant i que serveixi per impulsar el projecte. 
 
L’alcalde, com ja s’ha comentat, hi està d’acord, i a més a més, que de manera 
complementària a la moció, aquest indret pogués ser declarat d’interès local i això es podria 
canalitzar a través del Consell Comarcal. Malgrat tot, la gent sap que Mollerussa ha de ser 
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motor, tot i ser el poble que en aquest tram hi tingui menys metres, però s’entén que l’acció 
de Mollerussa ha de ser en aquest sentit perquè es pugui dur a terme.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple 
Moció presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
16.- 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 17 de maig i 21 de juliol de 2016, i que es corresponent als 
números 244/2016 a 354/2016, següents: 
 
Decret Núm. 244/2016, 17 de maig. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 12/2016). 
 
Decret Núm. 245/2016, 17 de maig. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 02/2016). 
 
Decret Núm. 246/2016, 18 de maig. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea d’Esports. Personal de comeses diverses recinte 
Piscines Municipals. 
 
Decret Núm. 247/2016, 18 de maig. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 248/2016, 18 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Roiges Gibal 
Maria. 
 
Decret Núm. 249/2016, 23 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C. P. C/Ferran 
Puig, 28. 
 
Decret Núm. 250/2016, 24 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Coloma 96, SL. 
 
Decret Núm. 251/2016, 24 de maig. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 252/2016, 24 de maig. 
Assumpte: Ajut d’urgència social. 
 
Decret Núm. 253/2016, 24 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud Sr. Angel Joaquin Tena, en representació de l’Assemblea Nacional Catalana, en què 
demana autorització per una parada al recinte del mercat setmanal el dia 25 de maig de 2016. 
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Decret Núm. 254/2016, 25 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vilaro Agusti, 
Francisca. 
 
Decret Núm. 255/2016, 25 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sanchez Teixido 
Milagros. 
 
Decret Núm. 256/2016, 25 de maig. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al 
C/Barcelona, 4 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 257/2016, 26 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Soler Marcen 
Pedro. 
 
Decret Núm. 258/2016,  26 de maig. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 259/2016,  27 de maig. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 13/2016). 
 
Decret Núm. 260/2016, 30 de maig. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Fundació Privada 
El Carme de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 261/2016, 30 de maig. 
Assumpte: Procés electoral Eleccions Generals 2016. 
 
Decret Núm. 262/2016, 31 de maig. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 263/2016, 31 de maig. 
Assumpte: EMC-003/2016. 
 
Decret Núm. 264/2016, 1 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Associació Donants de Sang, en què demana diverses peticions amb motiu de la 
marató d’extracció de Sang el dia 1 de juny de 2016. 
 
Decret Núm. 265/2016, 1 de juny. 
Assumpte: Recurs Contenciós – Administratiu [abreujat] Núm. 2016/129. 
 
Decret Núm. 266/2016, 1 de juny. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 267/2016, 1 de juny. 
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Jaume Ramon Olive Salafranca. 
 
Decret Núm. 268/2016, 3 de juny. 
Assumpte: Actuacions urgents: a teulada dels pavellons poliesportius PAV-1 i  PAV-2. Substitució bomba 
electrònica Casal d’Avis. 
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Decret Núm. 269/2016, 3 de juny. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 270/2016, 6 de juny. 
Assumpte: EMC-004/2016. 
 
Decret Núm. 271/2016, 6 de juny. 
Assumpte: Esquerdes voladís edifici situat al Camí d’Arbeca, núm. 14 de Mollerussa. Tràmit: resolució i 
arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 272/2016, 6 de juny. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
al carrer Vilaclosa, 15-16 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 273/2016, 6 de juny. 
Assumpte: Aprovació padrons fiscals, exercici 2016, de les taxes d’escombraries, clavegueram, entrades 
i guals, i cementiri. 
 
Decret Núm. 274/2016, 6 de juny. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes e maig de 2016. 
 
Decret Núm. 275/2016, 6 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 276/2016, 7 de juny. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al 
C/Ronda Sant Pere, 16-18 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 277/2016, 7 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Goma Brufau 
Eduard. 
 
Decret Núm. 278/2016, 7 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Fabregat Gomez 
Gemma. 
 
Decret Núm. 279/2016, 7 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Dolcet Roca 
David. 
 
Decret Núm. 280/2016, 7 de juny. 
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ermengol V de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 281/2016, 8 de juny. 
Assumpte: Actuacions urgents: condicionament i reparació platges i vasos Piscines d’Estiu.  
 
Decret Núm. 282/2016, 8 de juny. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 14/2016 – transferències de crèdit. 
 
Decret Núm. 283/2016, 8 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Raventós Farre 
Maria. 
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Decret Núm. 284/2016, 9 de juny. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 285/2016, 9 de juny. 
Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu [abreujat] Núm. 2016/169. 
 
Decret Núm. 286/2016, 9 de juny. 
Assumpte: Autorització de la Diputació de Lleida per a l’execució d’accions Ponent Actiu al TM de 
Mollerussa. 
 
Decret Núm. 287/2016, 9 de juny. 
Assumpte: Petició del Sr. Engelbert Montalà i Pla, Regidor de la Corporació Municipal de Mollerussa i 
Portaveu del Grup ERC, d’accés a diversa documentació. 
 
Decret Núm. 288/2016, 10 de juny. 
Assumpte: Segona modificació de l’acció: Condicionamet d’habitatges d’ús social. Fase II de la subvenció 
per al projecte “Treball als Barris 2015” (Resolució EMO/758/2015, de 17 d’abril). 
 
Decret Núm. 289/2016, 10 de juny. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 15/2016 – transferències de crèdit. 
 
Decret Núm. 290/2016, 10 de juny. 
Assumpte: Expedient de contractació menor del subministrament de productes químics per a les Piscines 
d’Estiu 2016. 
 
Decret Núm. 291/2016, 13 de juny. 
Assumpte: Pròrroga del termini d’execució del contracte d’obres “Projecte executiu de la primera fase de 
la pista d’atletisme al Parc Territorial de La Serra de Mollerussa. Exp. 01/2015. 
 
Decret Núm. 292/2016, 13 de juny. 
Assumpte: Piscina d’Estiu, temporada 2016. Contractació de Monitors de natació/socorristes aquàtics. 
 
Decret Núm. 293/2016, 13 de juny. 
Assumpte: Piscina d’Estiu, temporada 2016. Contractació de dos llocs de treball de Personal de control 
d’accés. 
 
Decret Núm. 294/2016, 14 de juny. 
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Maria del 
Carmen Vicente Vizuete. 
 
Decret Núm. 295/2016, 14 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 296/2016, 14 de juny. 
Assumpte: Programa de col·laboració social, Campanya Agrària 2016. Expedient CS/2014/011/T42013. 
 
Decret Núm. 297/2016, 14 de juny. 
Assumpte: Modificació dedicació Socorrista Aquàtic. Personal laboral indefinit NO FIX. Piscines Estiu 
2016. 
 
Decret Núm. 298/2016, 15 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Sr. Engelbert Montalà, portaveu del Grup Municipal d’ERC Mollerussa, en què 
demana autorització per muntar una carpa al recinte del mercat setmanal els dies 15 i 22 de juny de 
2016. 
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Decret Núm. 299/2016, 15 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Meritxell Genao, en representació de la Coalició Electoral en Comú Podem, en 
què demana autorització per muntar una parada informativa al recinte del mercat setmanal els dies 15 i 
22 de juny de 2016. 
 
Decret Núm. 300/2016, 15 de juny. 
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Xavier 
Dalmau Bartolo. 
 
Decret Núm. 301/2016, 15 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Sr. Alonso Soria, en representació del Grup Municipal PSC Mollerussa, en què 
demana autorització per muntar una carpa al recinte del mercat setmanal el dia 15  de juny de 2016. 
 
Decret Núm. 302/2016, 15 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Sr. Xavier Rossell, en representació de Convergència Democràtica de Catalunya, 
en què demana autorització per muntar una carpa al recinte del mercat setmanal els dies 15 i 22 de juny 
de 2016. 
 
Decret Núm. 303/2016, 15 de juny. 
Assumpte: contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret Núm. 304/2016, 15 de juny. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 305/2016, 16 de juny. 
Assumpte: Donar compte de la comunicació prèvia per a la realització d’una actuació en directe al local 
del carrer Navarra, 7. 
 
Decret Núm. 306/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C. 
Molí, 12 A de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament d’un nou termini. 
 
Decret Núm. 307/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 308/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 309/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 310/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 311/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 312/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Utges Bernaus 
Maria. 
 
Decret Núm. 313/2016, 17 de juny. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 16/2016 – transferències de crèdit. 
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Decret Núm. 314/2016, 21 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Teresa Ginestà, en representació del Grup Municipal PSC Mollerussa, en què 
demana autorització per muntar una carpa al recinte del mercat setmanal el dia 22 de juny de 2016. 
 
Decret Núm. 315/2016, 21 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 316/2016, 21 de juny. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 317/2016, 21 de juny. 
Assumpte: Contractació d’un lloc de Treball d’Auxiliar de Biblioteca. 
 
Decret Núm. 318/2016, 21 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Sr. Engelbert Montalà, en representació del Grup Municipal d’ERC Mollerussa, en 
què demana autorització per muntar una carpa a la Plaça Major el dia 22 de juny de 2016. 
 
Decret Núm. 319/2016, 21 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud Assemblea Nacional Catalana – AT Pla d’Urgell, en què demana autorització per 
utilitzar la sala de ball de l’Amistat el dia 22 de juny de 2016. 
 
Decret Núm. 320/2016, 22 de juny. 
Assumpte: Modificació contractual Sr. Graus Llobet, Gerard. 
 
Decret Núm. 321/2016, 23 de juny. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància: 
Activitats Diverses. Desplegament Programes de Polítiques d’Infància, Curs 2016/2017: Tècnica 
Educació Social. 
 
Decret Núm. 322/2016, 23 de juny. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància: 
Activitats Diverses. Auxiliar col·laborador Casal Municipal per a la Gent Gran. 
 
Decret Núm. 323/2016, 23 de juny. 
Assumpte: Centre Obert “La Banqueta”. Estiu 2016. Modificació contracte Sra. Sánchez Parra, Alexandra 
i Sra. Tuxans Quintana, Aurembiaix. 
 
Decret Núm. 324/2016, 23 de juny. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 325/2016, 23 de juny. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 326/2016, 23 de juny. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al 
Grup Jaume d’Urgell Bloc A – Escala 2 de 5230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 327/2016, 27 de juny. 
Assumpte: Padró Mercat Setmanal juliol de 2016. 
 
Decret Núm. 328/2016, 27 de juny. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al 
C/Ronda Sant Pere, 16-18 de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient. 
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Decret Núm. 329/2016, 28 de juny. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Serveis Tècnics:: Activitats diverses. Projecte 
Treball als Barris 2015. Programa D. Programes d’experimentació laboral.  
ACCIÓ PROJECTE: DX02. “Condicionament d’habitatges d’ús social. Fase 2”.Número d’expedient: LTB-
032/15. 
 
Decret Núm. 330/2016, 28 de juny. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 17/2016). 
 
Decret Núm. 331/2016, 28 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 332/2016, 28 de juny. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al 
C/Barcelona, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit: atorgament d’un nou termini. 
 
Decret Núm. 333/2016, 30 de juny. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juny de 2016. 
 
Decret Núm. 334/2016, 30 de juny. 
Assumpte: aprovació modificació de crèdits núm. 18/2016 – Generació de crèdits i transferències de 
crèdit. 
 
Decret Núm. 335/2016, 30 de juny. 
Assumpte: Recurs especial en matèria de contractació interposat per PULIT LLEIDA SL enfront la 
proposta d’adjudicació en el contracte de servei de neteja dels edificis i espais públics de l’Ajuntament de 
Mollerussa. Exp. 01./2016. Actes números 4 i 5 de la Mesa de Contracció Permanent. 
 
Decret Núm. 336/2016, 4 de juliol. 
Assumpte: EMC-002/2016. 
 
Decret Núm. 337/2016, 4 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 338/2016, 4 de juliol. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 19/2016 – transferències de crèdit. 
 
Decret Núm. 339/2016, 4 de juliol. 
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit. Piscines 
d’Estiu 2016. 
 
Decret Núm. 340/2016, 5 de juliol. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per 
Parramon Riu Jose. 
 
Decret Núm. 341/2016, 5 de juliol. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Marina Salvado, en representació de Viajes el Corte Ingles SA, en què 
demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 5 de juliol de 2016. 
 
Decret Núm. 342/2016, 6 de juliol. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat a l’Avinguda 
Jaume I, 9 de 25230 Mollerussa. Tràmit: sol·licitud ampliació de termini. 
 
Decret Núm. 343/2016, 8 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 344/2016, 12 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 345/2016, 12 de juliol. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 20/2016 – transferències de crèdit. 
 
Decret Núm. 346/2016, 12 de juliol. 
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Vilaro SL. 

Decret Núm. 347/2016, 12 de juliol. 
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Aaron Guerrero 
Martin. 
 
Decret Núm. 348/2016, 14 de juliol. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 349/2016, 15 de juliol. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
al C. Acadèmia, 6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini.   
 
Decret Núm. 350/2016, 15 de juliol. 
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al Grup 
Jaume d’Urgell Bloc A – Escala 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 351/2016, 18 de juliol. 
Assumpte: Autorització de jubilació parcial Sr. Caba Solsona, Ramon. Contracte relleu. 
 
Decret Núm. 352/2016, 19 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 353/2016, 21 de juliol.   
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 354/2016, 21 de juliol. 
Assumpte: Bestretes treballadors. 

--------------------- 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
17.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, planteja els següents PRECS: 
 

• Demana que es vetlli pel compliment de les normes de Seguretat Laboral tant dels 
treballadors propis com de les empreses subcontractades, això vol dir, que 
senyalitzin adequadament sobretot a les rotondes quan s’estan efectuant petites 
obres o treballs de jardineria; que s’utilitzin caretes o escafandres pels operaris que 
efectuen tractaments amb productes químics, com pot ser sulfatar els arbres i que es 
faci en horaris de poca presència de ciutadans al carrer i sobretot vetllar pels infants, 
tenir en compte la proximitat de les escoles, accessos, instal·lacions esportives, etc. 

 
• També es refereix a l’estat de brutícia i deixadesa en què es troba la parcel·la situada 

darrera de l’empresa LIC. En aquell polígon, s’hi pot apreciar que, a més de l’herba, 
hi ha restes de pneumàtics amuntegats d’una empresa limítrofa i restes de la 
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màquina escombradora del carrer que en ocasions aboca en l’esmentat solar; per 
tant demana que es netegi o que es requereixi a la  propietat la neteja pertinent. 

 
• Pel que fa als contenidors d’escombraries que es troben just al xamfrà del C/Palau 

davant de la Pastisseria Sant Isidori aquest tapen completament la visibilitat tant de 
les persones com dels conductors quan entren al carrer, a causa del volum dels 
actuals contenidors, ja que es troben ubicats just al pas de vianants, cosa que 
genera una situació de greu perillositat. Estèticament no creu que sigui el lloc 
adequat, en tractar-se d’una de les cantonades més cèntriques de la ciutat. Demana 
que es plantegin el canvi d’ubicació. 

 
• En relació amb el trasllat del monument de l’orfeó a la plaça Europa, a data d’avui 

encara sabem quin és el cost que ha tingut el trasllat del citat monument i no hi ha 
ni tan sols una proposta de despesa quan és requisit indispensable per a fer 
qualsevol despesa per part de la regidoria corresponent. Tothom sap que a la data 
que es va convocar la Comissió d’Honors i Distincions i el Ple per a la seva aprovació, 
el monument ja estava instal·lat en la nova ubicació; ja s’havia pres la decisió del 
canvi de nom i feta la placa, etc. Per tant, demana que es faciliti el total dels costos 
d’aquesta actuació, i que els serveis jurídics de la casa elaborin informes jurídics 
sobre si compleix la legalitat executar una actuació que genera cost econòmic abans 
de l’aprovació pels òrgans competents. 

 
El regidor Sr. Engelbert Montalà del grup ERC planteja els següents PRECS: 
 

• Voldria veure si es podria establir alguna manera de regularització del pas de 
vehicles en zones de vianants amb horaris que encara hi ha un accés de gent, com 
per exemple a la part de dalt a la plaça Major, ja que és una zona acotada al pas de 
vehicles en tant que és de vianants. Voldrien saber si hi ha alguna manera de 
reglamentar algun ús horari que restringís el pas de vehicles. No en altres carrers on 
hi ha pàrquings però sí a la part superior de la plaça Major a la nit o en hores que no 
hi hagi tanta afluència de gent. 

 
• Demana que es consideri que si una entitat esportiva de la comarca aconsegueix 

èxits esportius de caràcter internacional es pugui agrair d’alguna forma. Es refereix 
en aquest cas, a l’èxit assolit a Alemanya pels Esbufecs. Cal remarcar i considerar si 
per part del consistori caldria o no fer algun tipus d’intervenció al respecte en tant 
que és una competició internacional. 

 
• Demana també un reforç a l’estiu de zones destinades a l’aparcament de bicicletes 

sobretot a les piscines perquè aquestes no estiguin lligades en qualsevol lloc; en 
definitiva, fomentar l’ús d’aquest vehicle. Considera que el que hi ha no dóna servei 
a la totalitat de bicicletes. 

 
PREGUNTES 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup Popular planteja les següents PREGUNTES: 
 

• Demana saber el cost que ha suposat traslladar del monòlit de l’Orfeó Renaixença. 
 

• Demana saber com està la campanya de sensibilització de les persones que tenen 
animals domèstics, en allò que fa al tema de les dejeccions i saber què ha suposat el 
parc caní.  
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La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista planteja les següents PREGUNTES: 
 

• La primera fa referència al Banc d’Aliments; demana saber perquè encara no es 
poden servir aliments frescos. Sembla ser que fins al setembre no serà possible i per 
tant, preguntaria si hi ha previstes instal·lacions al projecte d’obres de l’adequació de 
l’edifici del Banc d’Aliments i saber quins tècnics han fet o han portat aquesta obra. 

 
• La segona pregunta fa referència a la mobilitat del nou Mercadona. Des del seu grup 

van manifestar la preocupació per la mobilitat que implicaria la ubicació del nou 
Mercadona. Els van assegurar que es resoldria adequadament. Han estat revisant el 
projecte i estan bastant perplexos pels motius que detalla a continuació: es preveu 
l’entrada i sortida pel mateix lloc o sigui pel carrer Doctor Lluch; aquest fet implica 
crear un carril lateral separat per pilones i reservat només pel supermercat i obliga a 
suprimir els aparcaments de dos trams de carrer lateral Nacional II i Doctor Lluch, a 
les dues bandes, Sembla ser que fins a l’avinguda Armengol V també es produirà, 
des del carrer que hi ha a darrera els pisos fins a Armengol V. El carrer de Fondarella 
també sembla afectat. A  més es converteix aquest tram de Doctor Lluch, d’una a 
dues direccions, generant un coll d’ampolla i s’encara tot el trànsit cap aquesta zona 
residencial. Especialment perjudicats en sortiran el bloc de pisos [el bloc del Carné], 
per l’important volum de trànsit que es produirà a tot el voltant sobretot al carril 
lateral i la pràctica anul·lació de les places d’aparcament. Els preocupa també que la 
sortida principal dels vehicles del Mercadona es produirà per la semi rotonda que hi 
ha a la intersecció de la Nacional II amb l’avinguda Armengol V o plaça Països 
Catalans. Es poden repetir els problemes que es pateix cada dia a l’encreuament de 
l’avinguda del Canal amb la Nacional II. Sorprèn que per donar accés al supermercat 
es faci ocupant abusivament la via pública, a més quan és un establiment de nova 
construcció i amb suficient espai propi per buscar alternatives, per tant pregunta per 
què no s’ha fet cedir l’espai dins dels seus propis terrenys a l’empresa i no del 
carrer? Per què no es fa una entrada i sortida per la ronda  de Ponent, fet que 
permetria evitar aquest trànsit pel que fa als compradors de la comarca, ja que 
sortirien directament a la rotonda alliberant d’aquest volum de trànsit d’aquesta 
zona? Contempla el projecte d’urbanització de la zona les solucions i reserves de 
terrenys que facilitin l’adequada mobilitat? S’ha parlat amb carreteres tant per 
l’autorització com per la possibilitat d’instal·lar un semàfor a l’encreuament de la 
Nacional II? En fi, demana que s’aturi i es replantegi de nou el projecte de mobilitat 
d’aquest nou centre comercial. Que s’eviti per una part aquest tracte de privilegi cap 
a un projecte privat en perjudici dels propis veïns i ciutadans de la ciutat. 

 
La regidora del grup ERC Sra. Montse Garcia planteja les següents PREGUNTES: 
 

• Voldria saber quines accions es prenen amb els usuaris de les piscines que no fan un 
ús adequat de les instal·lacions perquè els ha arribat moltes queixes d’altres usuaris. 
Ho deixen tot brut, no saben si només s’avisa o què es fa. Saben que els usuaris 
s’han queixat als socorristes i responen que ells no són policies i que hi ha accions 
que no les poden fer. 

 
• Una altra pegunta que planteja és si tenen notícia d’algun tipus de problemàtica 

relacionada amb l’alçada dels pals d’il·luminació de la pista d’atletisme que entra 
amb contradicció amb normatives d’aviació civil. Quins problemes es derivaran 
d’aquesta situació i quin sobre cost hi haurà. Demana saber si es va preveure 
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aquesta dificultat quan es va decidir aquesta ubicació i si es preveuen demores a 
partir d’aquesta dificultat.  

 
• L’altra pregunta és en relació a diferents problemàtiques relacionades amb l’ocupació 

de pisos en diverses zones de la ciutat i, entenent la limitació legal per part del 
consistori, vol saber si hi ha previstes algunes mesures per pal·liar aquesta situació. 
Hi ha dades de la quantitat d’edificis buits i ocupats a la ciutat? 

 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, també del grup ERC, fa una darrera pregunta: 
 

• Exposa que és una pregunta relacionada amb la que ha fet la Sra. Ginestà en 
referència al Banc d’Aliments i s’hi adhereixen. Parteixen de la base que les 
respostes donades des del Consell Comarcal i l’Ajuntament són diferents i voldria fer-
se una mica d’idea de la realitat de la situació. També vol saber perquè encara no 
s’ha fet la cessió de les instal·lacions al Consell Comarcal. Són preguntes des de la 
ignorància que han fet suscitar aquesta problemàtica. De fet ja ho van reflexionar en 
el seu moment: l’emergència social de les famílies necessitades és una demanda 
d’urgència i cal ser una mica rigorós quan es posen coses al servei i que en el dia de 
portes obertes es va dir que es durien a terme. 

 
Per acabar voldria fer una consideració amb permís del Sr. Alcalde. Moltes vegades el paper 
de l’oposició en un context de majoria absoluta fa que s’hagi d’estar amatents i aportar coses 
en tots i cadascun dels departament de la casa. De vegades això fa que el grau de 
bel·ligerància cap a l’acció de Govern incideixi en el to i que la majoria d’intervencions siguin 
d’advertiment i moltes vegades de contrarietat. Per això avui i de cara a les vacances els 
agradaria acabar amb una felicitació en aquest cas al Sr. Bernat Diaz en tant que 
responsable de la Regidoria d’Esports i als tècnics d’aquesta, també al Club de Patinatge de 
la ciutat per l’excel·lent i no fàcil organització del Campionat d’Espanya que es va celebrar 
aquest cap de setmana passat. De la mateixa manera que és de rebut criticar el que és 
criticable tant o més important és felicitar el que es pot felicitar, de copets a l’esquena se 
n’acostuma a rebre pocs i moltes vegades són molt ben rebuts. De la mateixa manera que 
també volen que consti l’agraïment en aquest cas, al Sr. Alcalde pel gest als regidors en el 
concurs. 
 
L’alcalde exposa que respondrà als PRECS i PREGUNTES formulats començant pel final: 
 

• En els actes en el qual hi ha representació de regidors hi ha la possibilitat que també 
s’hi pugui ser convidat. Sempre intenta fer-ho així, perquè al final l’Ajuntament són 
tots i quan es parla de la representativitat de la ciutat, uns potser tenen la part més 
visible però quan hi ha moments en el qual hi cap pel protocol, no hi ha problema. 

 
• Quan al tema dels plecs, compliment de la seguretat laboral pels treballadors propis i 

per les empreses contractades, indica que s’acaben d’aprovar els plecs de  clàusules 
de la jardineria, on es té en compte l’exigència de seguretat laboral, de temes 
d’organització, etc... Es fa per intentar resoldre aquestes coses perquè ja hi ha hagut 
incidents algunes vegades. També s’ha fet algun tipus d’actuació en horaris d’entrada 
i sortida a les escoles... S’intenta avisar els responsables de les àrees perquè ho 
tinguin en compte.. 

 
• Pel que fa la neteja de la parcel·la, es requerirà al propietari del solar perquè ho faci. 

Si no ho fa, ho farà l’Ajuntament i se li passarà la factura del que costa. 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

• En el tema del xamfrà del carrer Palau, la implantació dels nous contenidors ara fa 
un any va provocar molta mobilitat i algunes incomoditats. El fet de  garantir el radi 
d’actuació de metres entre uns i altres, el fet que sigui cantonada ve de cobrir la part 
la Nacional II. Es va mirar molt i al final es va trobar aquesta ubicació. Pot ser caldrà 
posar un mirall per solucionar la falta de visibilitat o col·locar algun element que 
permeti millorar la seguretat al moment  de passar. L’alcalde diu que si hi ha alguna 
proposta la tindrà en compte, l’estudiaran. Per posar els contenidors van demanar de 
moure la terrassa de la pastisseria “Sant Isidori” també es volia fer amb els 
contenidors però no hi cabien, perquè ocupaven molt espai que no era de 
l’Ajuntament. Concreta l’alcalde que està obert a propostes i suggeriments perquè és 
una zona on hi pot haver problemes i aquest tema també s’ha comunicat a través de 
les xarxes socials. 

 
• S’adreça al Sr. Simeón i a la Sra. Ginestà expressant-los que els facilitaran els costos 

de l’actuació del trasllat de l’Orfeó. 
 

• Pel que fa al tema d’acotar el pas dels vehicles per dalt a la Plaça Major, indica que 
es pot mirar, però és més aviat un tema de veïns que no de càrrega i descàrrega. I 
els veïns amb la seva targeta poden entrar i sortir quan vulguin. És un tema difícil 
però es pot mirar. 

 
• Quant als Esbufecs, l’alcalde manifesta que es va assabentar que anaven a competir 

a través dels mitjans. Quan el regidor ho comunica s’envia la felicitació. No hi ha cap 
mena de discriminació. 

 
• Referent a reforçar l’aparcament de bicicletes, el que caldria fer potser és 

dimensionar-ho de cara a la propera temporada. Caldrà buscar algun espai més, tot i 
que aquest any s’ha doblat l’espai. 

 
• Pel que fa a tema de la Campanya de sensibilització del Parc Caní, en fa una bona 

valoració. S’ha notat una reducció molt important de les dejeccions dels animals a 
tota la zona. S’ha aconseguit un hàbit per part de l’usuari, a més, no fa pudor i està 
molt ben cuidat. L’alcalde diu que tot ha fluït amb normalitat, sense incidents. A 
l’ordenança posava que n’hi havia d’haver dos, caldrà veure si hi ha demanda però 
primer es vol veure el funcionament d’aquest durant un any. 

 
L’alcalde exposa que el tema del Banc d’Aliments el deixa per al final perquè és una pregunta 
compartida.  
 

• Pel que fa a la mobilitat del Mercadona, quan es va plantejar es va mirar de trobar 
una  solució bona amb els responsables tècnics i la Policia. Sembla que la Ronda de 
Ponent podia ser un bon lloc per entrar i sortir però també va molt carregada i no és 
una via lenta. Es va entendre que per seguretat era millor que no fos entrada i 
sortida. Amb el temps es veurà si caldrà esmenar o no en base a les càrrega i rotació 
de vehicles. Això només es podrà valorar quan entri en funcionament.  

 
• Amb el tema dels usuaris de les piscines, indica que hi ha hagut queixes com en 

altres anys. Algun any es va arribar a expulsar, aquest any hi ha un usuari que 
continua sense poder entrar a la piscina; per tant es van fent seguiments amb 
l’equip de mediació quan se’ls requereix. Hi ha algunes hores en què també es 
disposa d’un agent. Els socorristes han d’avisar la gent que llença pipes a terra, 
menjar o llaunes. Sempre hi ha alguna colleta que són més rebels però s’hi està a 
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sobre. Quan algú no torna a entrar fins la temporada vinent, s’avisa els pares amb 
els informes pertinents, tot a través de Mediació.  

 
• En referència a l’alçada dels pals d’il·luminació, no hi ha cap més previsió. Es va 

passar la modificació del canvi d’orientació de la pista per evitar que en un futur, 
quan hi hagi les torres que toca, no comportin cap incidència. Tot això ja està 
previst, sinó tampoc no s’hagués pogut validar el projecte. 

 
• Quant als pisos buits, hi ha dades de pisos buits, de qui són i se sap quin té cèdula i 

quin no, els que estan començats i no acabats, els que estan acabats i desocupats, 
els que estan acabats, desocupats i desmantellats; hi ha l’inventari de tot el parc 
d’habitatge buit o inacabat de Mollerussa. És té perquè s’ha de gestionar diferents 
realitats a través de la Borsa d’habitatge i també, en el futur, gestionar diferents 
ocupacions que ja estan detectades en diferents carrers. Però no es pot mediar sense 
la denúncia d’algun veí. Cal diferenciar que hi ha dos tipus d’ocupació, l’ocupació més 
de caràcter ideològic i l’ocupació per necessitat. En el tema de l’ocupació per 
necessitat se n’ha  detectat dues, aquells que de manera voluntària es queden al 
carrer i no estan en el circuit de la Borsa o dels serveis socials, són gent a qui 
s’ofereixen alternatives, es pot parlar amb el Banc i fins i tot es pot arribar a pactar 
un lloguer. Són els sense llar. Però també n’hi ha una altra que està subjecta a 
màfies. Aquí també hi ha màfies de gent que utilitza la misèria de l’altre per ocupar 
de manera organitzada diferents immobles i llavors hi ha un problema encara molt 
més gran perquè en la comunicació que es fa amb els mediadors socials de moltes 
entitats bancàries, ens trobem que el problema no és qui l’ocupa sinó amb el 
facilitador. Si s’aprova el text alternatiu als apartats suspesos de la Llei 24/2015 
Mollerussa estarà en la llista de municipis amb demanda acreditada, que voldrà dir 
facilitat per disposar de manera encara molt més directa en temes socials d’aquesta 
parc mobiliari per fer-ne un ús social. L’alcalde diu que s’està treballant en aquest 
tema i a més és el ponent d’aquesta Llei al Parlament i la coneix, per això en aquest 
tema s’ha esplaiat una mica més. 

 
• Pel que fa al Banc d’Aliments, agraeix que ho preguntin. Diu que es parteix d’una 

premissa errònia. Per l’Ajuntament no hi ha cap polèmica, tant el Consell Comarcal, 
que és el gestor del servei, com  l’Ajuntament, que és qui fa les obres, es determina 
que quan es fa la posada en funcionament del Banc d’Aliments a l’octubre o 
novembre ja es va comentar que cap al juny es podria donar el servei d’aliment fresc 
perquè s’havien de signar uns convenis. L’alcalde explica que actualment hi ha dos 
entitats de Mollerussa que s’estan proveint també d’aquest excedent d’aliment fresc 
de diferents superfícies comercials. El fet d’implantar el servei directament vol dir 
que aquestes dues entitat de Mollerussa deixaran de tenir-ho de la mateixa manera 
que ho tenen ara. Cal articular un tema de transport de fred, de voluntaris, 
logística... El Consell Comarcal que és el gestor del  servei va entendre que seria 
millor, per tema de recursos humans i logística, posar-lo en funcionament al 
setembre i diuen que s’ha informat en les  diferents Comissions del Consell Comarcal, 
que ho posarien en funcionament al mes de setembre per tema de mobilitzar  
recursos humans, logística i per acabar de tancar l’acord amb aquestes entitats. Pel 
que fa al compromís del Banc d’Aliments amb l’aliment fresc, des del 2012 s’hi està 
batallant per fer el projecte, buscar ajuts... L’Ajuntament ha cedit una instal·lació 
municipal per un servei que no pot gestionar de manera directa, el compromís 
absolut només el tenen a Lleida i Tàrrega. I ara Mollerussa l’està implantant en 
aquest sentit. Per tant el motiu pel qual encara no estigui en servei és perquè el 
gestor del servei ha considerat oportú posar-lo en funcionament al setembre. Ara bé, 
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l’alcalde diu que en cap cas no es posa en funcionament perquè la instal·lació no 
estigui en condicions, sinó que s’hi posarà quan el Consell Comarcal ho cregui 
convenient per donar-li continuïtat. L’alcalde manifesta que quan diu que es parteix 
d’una premissa errònia és simplement deixar constància que surt un titular al diari 
que diu: “un error elèctric deixa a mil veïns del Pla d’Urgell sense productes frescos 
al Banc d’Aliments”. És alarmista i és fals perquè un servei no es presta quan encara 
no s’ha començat a donar. L’alcalde creu que aquests titulars hi són perquè hi ha 
coses que no s’han entès bé o alguna informació que no està ben treballada i tot 
plegat genera una sèrie de comentaris o de polèmica que no existeix, per això 
recalca que es parteix d’una premissa errònia. L’alcalde afirma que quan pregunta al 
Consell Comarcal li responen que els consellers ja estan informats en Comissió que 
es farà la implantació al setembre i que és un tema d’organització del servei. Per tant 
en el moment que es posi en funcionament el servei, si es deixa de prestar, s’haurà 
d’analitzar el motiu pel qual no es presta. Tampoc no hi ha malbaratament 
d’aliments, ni res de tot això. 

 
Finalment, un cop contestats els precs i preguntes el Sr. Alcalde agraeix la felicitació que 
s’ha fet a regidor i al Club Pati i desitja unes bones vacances.  
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i cinc minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel 
president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 


