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ACTA 2017/07 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-set de juliol de dos mil disset. 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 extrordinària, 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. Joan Ramon Domingo Coll  (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró   (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (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) 
 
Excusen l’assistència els/les regidors/es, Sr. Xavier Roure Greoles, Sra. Mònica Segues 
Llombart i Sra. Griselda Soteras Bergadà (Grup CiU) 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, i 
prèviament al debat i votació dels assumptes que configuren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
manifesta que, a l’empara del que es disposa en els article 91.4 i 97.2 i 3 del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es sotmetrà a la consideració plenària la inclusió en 
l’ordre del dia, per raons d’urgència, la següent PROPOSTA D’ACORD:  
 
• SOL·LICITUD DE LA SRA. TORRES GUTIÉRREZ, Sílvia, DE COMPATIBILITAT PER 

UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.  
 
Atès el que al respecte s’estableix en els articles 103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51 
del RDLEG. 781/1986, i 83 del ROF, la Comissió Informativa General, per UNANIMITAT dels 
membres presents i amb el quòrum de la majoria absoluta prevista a l’article 103.3 del 
TRLMRLC, citat anteriorment, i 47.2 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, acorda la 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA i la modificació de l’ordre del dia de la present sessió ordinària 
amb la inclusió de l’assumpte indicat en els antecedents, el qual es debatrà i votarà, en el 
seu cas, com a punt número 08, prèviament a l’apartat de MOCIONS, que serà el punt 09 i 
així successivament.  
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que malgrat la declaració d’urgència, el punt 08 ha estat 
objecte de dictamen per la Comissió Informativa General en la sessió del proppassat dia 24 
de juliol.  
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Seguidament, per Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNY DE 2017 (05/2017). 
 
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 
05/2017 celebrada el dia 1 de juny de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, 
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi 
cap esmena. 
 
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2017 (06/2017). 
 
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 
06/2017 celebrada el dia 13 de juliol de 2017. 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. 
 
03.- INFORME  DE L’ALCALDIA. 
 
L’alcalde inicia l’informe de l’Alcaldia comentant que el dia 2 de juny, l’endemà del Ple, 
aquesta sala va acollir l’acte de reconeixement de la Corporació a la tasca del servei de cinc 
agents de la Policia Local i dos Mossos d’Esquadra, en què se’ls va atorgar la medalla al mèrit 
professional i també als serveis de permanència, així com les diferents mencions dels Mossos 
d’Esquadra. 
 
El dia 3 de juny es va celebrar el Campionat d’Espanya d’Autocros en què es va fer un acte 
commemoratiu dels 25 anys. Hi van assistit els diferents alcaldes i alcaldesses dels últims 
anys, entre els quals hi havia l’alcalde Grau. 
 
El dia 6 de juny es va finalitzar la instal·lació de 37 càmeres de seguretat en diferents 
instal·lacions que se centralitzen a la prefectura de Policia. Aquestes càmeres permeten fer 
un servei preventiu, informatiu i de seguretat, cosa que ha permès actuar en incidències com 
per exemple a la biblioteca.  
 
El dia 6 de juny es va rebre el primer esborrany sobre l’estudi de mobilitat. En breu l’alcalde 
en farà l’explicació pel que fa al Pla d’Inversions 2017-2018. 
 
També el dia 6 de juny es va començar la tercera prova pilot dins el projecte SmartLab 
impulsat per la Generalitat. La prova consisteix en un lector de matrícules de l’empresa 
Tecsidel instal·lat en el pòrtic únic de la Nacional II que permet analitzar la composició dels 
vehicles i trànsit pesant, en aquest tram de carretera. L’alcalde informa que el dia 5 de 
setembre, en farà la comunicació formal. Hi haurà una jornada a nivell de tot l’Estat 
organitzada per l’empresa Tecsidel explicant el pla pilot a les diferents empreses i 
institucions públiques per valorar la implantació d’aquest nou producte i d’aquesta prova a 
Mollerussa. 
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El dia 11 de juny l’Equip de Govern va fer l’explicació dels dos anys de mandat, de seguiment 
del programa electoral, en què es va explicar, de les 95 propostes articulades a través dels 
16 eixos, l’estat de la seva execució. 
 
El dia 12 de juny va tenir lloc una reunió a Barcelona amb el director de l’Institut Català del 
Sòl (INCASOL) per acabar d’ultimar els detalls del conveni del Grup Sant Isidori. L’alcalde 
recorda als regidors que demà es farà la signatura formal amb la consellera Borràs, amb el 
director de l’Agència d’Habitatge i també amb el mateix Damià Calvet. Assenyalar que el 
conseller Rull que havia de signar-lo ja ho ha fet, però no podrà assistir-hi per motius 
d’agenda. 
 
S’han fet les diferents cloendes del Pla de Transició al Treball, igual que s’ha fet amb l’Escola 
Municipal de Música i amb l’Espai Jove Intercultural que ja té onze anys de vida i que és un 
projecte que funciona molt i molt bé. 
 
El dia 13 de juny es va presentar el cicle de Les Quatre Llunesamb 28 activitats. Un estiu 
molt i molt potent. 
 
El dia 13 de juny també es va presentar la memòria de la recollida 2016 de residus en què 
es posa de manifest que Mollerussa va generar un total 6.136 tones de residus. Xifra que 
suposa un increment d’ 1’88% vers l’any anterior. Així com també, que la mitjana generada 
per habitant és d’1’15 quilos diaris, essent una ràtio alta però, tot i això, està per sota de la 
ràtio catalana que és d’1,35 quilos.  
 
El dia 16 de juny es van explicar les petites modificacions que s’han fet a diferents carrers de 
la ciutat com l’avinguda de la Generalitat, S’ha canviant una banda d’illes de contenidors per 
millorar la visibilitat i també s’ha condicionat les zones d’aparcament al carrer Comerç i al 
carrer Ferrer i Busquets, on s’ha millorat el ferm. 
 
El dia 16 de juny també va començar la temporada de les piscines d’estiu. 
 
El dia 16 de juny va tenir lloc un acte en què el Consell Comarcal va atorgar la medalla dels 
100 anys amb un ciutadà de Mollerussa, el Sr. Francisco García. 
 
El dia 16 de juny va tenir lloc la recepció dels equips de futbol del Club Futbol Joventut 
Mollerussa. Van guanyar en les seves categories i l’alcalde creu que més endavant caldrà fer 
la recepció a dos esportistes de la ciutat, el Marçal Piró, que ha estat Campió d’Espanya de 
Ponis d’hípica, i va fer podi cinc vegades amb els seus ponis amb categories diferents, Va 
assolir un fet important que fins ara no havia passat mai a la ciutat. Fer també una felicitació 
pública a la patinadora Mònica Gimeno que es va proclamar Campiona d’Espanya al juny i 
que la passada setmana va ser plata als World Games que es van celebrar a Polònia. Durant 
el mes de setembre, s’intentarà fer aquestes recepcions de reconeixement a aquests 
esportistes. 
 
Al dia 18 juny l’alcalde assisteix a l’acte final de l’Escola de Dansa de Mollerussa en què es va 
fer una agraïment especial a la Sra. Carme Ginescà que deixa l’ activitat docent per jubilació. 
 
El dia 20 de juny es va començar la confecció del mural del Dissenyador Gràfic Jimbo 
Bernaus, fill de Mollerussa, en el Teatre l’Amistat que té un mural de 80m2.Està fet amb 
pintura plàstica i llueix l’expressió anglesa “Whip up” que significa donar més vida i intensitat 
a alguna cosa per tant, calia una actuació en aquella façana i s’ha fet. 
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El dia 20 de juny es van adjudicar les obres dels lavabos del Camp de Futbol a l’empresa 
Josep Esteban per un import de 16.838€ i ja estan finalitzades. També està previst de 
renovar la gespa artificial del Camp de Futbol 7 que ja està licitada per un import de 
53.000€. 
 
L’alcalde deixa constància que s’han anat fent reunions per acabar d’ultimar i perfilar el que 
ha de ser el protocol de primera intervenció del tema d’ocupacions a Mollerussa, i espera que 
un cop rebudes les aportacions es puguin fer públiques. 
 
El dia 23 de juny, rebuda de la Flama del Canigó. Van fer la revetlla la Colla dels 50 Anys. 
 
El dia 26 de juny es va fer -la reunió habitual de seguiment amb la Policia Local.  
 
El dia 29 de juny. L’alcalde va tenir una reunió a Barcelona amb el conseller de Salut,  Sr. 
Antoni Comin, per demanar l’ampliació de l’àrea d’urgències del CAP de Mollerussa i 
convertir-lo en un CUAP, que és un Centre d’Urgència d’Atenció Primària. La reunió va anar 
bé i va emplaçar a fer l’encàrrec de dibuixar com hauria de ser i quants costos hauria de 
tenir aquesta ampliació. En aquesta reunió, va assistir-hi la Sra. Núria Nadal, directora del 
Centre d’Atenció Primària de Lleida, la Sra. Mireia Abellana, directora del CAP de Mollerussa. 
Es preveu desencallar aquest tema en els propers mesos. 
 
El dia 30 de juny va tenir lloc la 6a edició de l’OpenNight. Tot i el temps que va fer, va anar 
bé. 
 
L’1 de juliol, amb els diferents portaveus, es va assistir a l’acte dels 75è aniversari del Grup 
Pujol que es va fer al pavelló.  
 
El dia 4 de juliol es van sortejar els premis de la 7a campanya de dinamització comercial de 
Barris Antics, amb la participació de 165 establiments. 
 
El dia 5 de juliol es van fer les diferents visites als  centres de primària  per planificar com ha 
anat el curs i també alguna actuació de cara al curs vinent.  
 
També va tenir lloc una reunió amb el director general d’Urbanisme, Sr. Agustí Serra, per  
encarar i perfilar les diferents modificacions i trames urbanístiques pendents d’aprovar o en 
tràmit. 
 
Recordar que l’últim Ple es va fer el nomenament de la Sra. Dolors Capell com a jutgessa de 
Pau substituta. 
 
El dia 14 de juliol, rebuda dels germans Dina i al Zine, de 15 i 11 anys, juntament amb el 
regidor de Seguretat Ciutadana. Van contribuir a salvar la vida del nen de 7 anys que es va 
estar a punt d’ofegar-se a les piscines municipals. 
 
Aquest dia va finalitzar el Curs de Formació de Monitors de l’Oficina Jove. 
 
El dia 15 de juliol es va realitzar, encara que no al lloc previst, l’activitat de la Fita Alta 
Madness dins dels actes dels 40 anys de l’Agrupació Serralada. Es van recaptar 4.000€. 
 
El dia 18 de juliol, presentació de la guia d’Igualtat d’Oportunitats dins l’àmbit laboral, de la 
Regidoria d’Igualtat. S’ha fet a través d’enquestes. Es vol combatre rumorologia i tòpics. 
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El 18 de juliol es va recuperar després de força mesos la reunió de la taula social de 
Mollerussa, en què es van fixar diferents actuacions. 
 
El dia 25 de juliol es van dur a terme els treballs de substitució de la màquina refredadora 
d’aire de la biblioteca per un import de 26.500€, donat que l’aparell existent no funcionava i  
després de mesos de complicacions, s’ha pogut corregir. 
 
Per tant, aquests serien a grans trets els diferents assumptes que han tingut lloc en aquest 
període entre plens ordinaris.  
 
04.- FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 2018. 
 
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 24 de juliol de 2017, 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 2018. 
 
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. 2/2015, de 23 d’octubre), per les 
disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya i, especialment, 
l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig (DOGC 7381, de 31.05.2017) 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 2018, 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 
2018, al municipi de Mollerussa, les següents: 
 

• Dia 19 de març de l’any 2018. 
• Dia 18 de maig de l’any 2018, 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 TSF/101/2017, de 25 de maig (DOGC 7381, de 
31.05.2017) conjuntament amb les festes proposades pel Consistori, tindrà efectes com a 
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calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a 
Mollerussa, el 2018. 
 
Tercer. Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat a Lleida, als efectes legals oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
05.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I 
JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA (01/2017) 
 
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 24 de juliol de 2017, amb el 
contingut següent:  
 
“L’objecte del contracte és la prestació delservei de manteniment de parcs i jardins, zones 
verdes i arbrat del municipi de Mollerussa, atès que el seu volum requereix un redimensionat  
dels recursos humans i materials que es destinen al seu manteniment. 
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.  
 
Així mateix, han estat redactats els corresponents Plecs de clàusules administratives 
particulars i Plec de condicions 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 delSERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I 
JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2017 
i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la modalitat licitatòria 
següent: 
� Procediment: obert 
� Tramitació administrativa: ordinària 
� Tipus: contracte subjecte a regulació harmonitzada 
 
Segon. Aprovar la despesa de caràcter plurianual que comporta la contractació conforme 
allò que s’estableix als articles 109 i 110 del TRLCSP, amb càrrec a la partida corresponent 
del Pressupost de despeses de l’Ajuntament de l’exercici 2017. 
 
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: 400.000 €/anual (IVA inclòs) 
� Termini d’execució: 4 anys, prorrogable per 2 anys més 
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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, expressa que no veu reflectides les tres 
apel·lacions amb clàusules administratives que va presentar al secretari un cop es va 
posposar l’aprovació d’aquest punt, i pregunta si realment s’han reflectit. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona respon que han estat reflectides i s’incorporen al plec. 
 
No obstant això, el regidor Sr. Joan Simeón afirma que no en té constància. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del Grup Socialista explica que s’han enviat dos punts, un 
referent al canvi de competències del PDA, i l’altre en què s’ha afegit que l’adjudicatari va 
disposar d’un servei de 24 hores. 
 
El Sr. Marc Solsona afegeix que sobre el que dit la regidora Sra. Teresa Ginestà també s’ha 
enviat l’informe de tres pàgines aproximadament a les 13 hores del dia en què se celebra 
aquest ple, el 27 de juliol. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón comenta una de les millores a presentar per les empreses, 
concretament la que té relació amb el pont que passa per damunt de la via del tren i que 
baixa fins a la rotonda que es troba davant de la Creu Roja. Comenta que a mà esquerra 
baixant pel pont, sembrar-ho tot de gespa, com en un primer moment s’havia proposat, 
seria monòton, no és estilitzat i no és un paisatgisme que els agradi, i prefereixen que es 
barregi la gespa amb el sauló, cosa que  espera que es contempli tal com se’ls va dir. A 
continuació, el regidor Sr. Joan Simeón exposa els seus dubtes si el 10% que es demana a 
les empreses i a més els 15.000 euros anuals que aquestes han de dedicar a reposició es 
podria considerar una baixa. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona exposa que una de les condicions del contracte és que les 
empreses dediquin quinze mil euros anuals a reposició. Això no està subjecte a cap mena de 
puntuació ja que les empreses saben on haurien de destinar aquests diners mentre el 
contracte sigui vigent. 
 
Afirma el regidor Sr. Joan Simeón que realment es tracta d’una baixa perquè l’empresa que 
resulti escollida s’hauria de desprendre cada any de quinze mil euros anuals. 
 
L’alcalde reitera que no es tracta d’una baixa i ho explica relacionant-ho amb el fet que 
l’empresa també hauria de posar gasolina als seus vehicles, la qual cosa és una despesa que 
és inherent al servei. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón comenta que com que, tal com ha afirmat anteriorment l’alcalde, 
s’han contemplat les clàusules administratives, el seu grup votarà a favor de l’aprovació 
d’aquest expedient, però afegeix una qüestió amb la qual no hi està totalment d’acord i que 
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ja va exposar amb anterioritat i és que, segons comenta, es demana una certa experiència a 
les empreses, cosa que impedeix que es presentin empreses de nova creació, que tot i ser 
suficientment solvents o tenir un aval bancari suficient per a poder concursar, no es tenen en 
compte al no tenir experiència i això les posa en una posició d’inferioritat respecte les 
empreses que tenen aquesta experiència. Considera que s’ha de valorar l’experiència de les 
persones, ja que tot i que l’empresa sigui de nova creació, les persones que la formen poden 
tenir una àmplia experiència en aquests àmbits, i d’aquesta manera també es dóna una 
oportunitat als emprenedors i treballadors autònoms. Proposa que es pugui contemplar en 
els vint dies d’al·legacions, tot i que afirma que aquesta qüestió no li impedirà votar a favor 
de l’aprovació. Afegeix el regidor Sr. Joan Simeón, a més, que els últims anys i sobretot l’any 
passat han estat anys en què hi ha hagut diversos endarreriments en el servei de jardineria i 
que, per tant, es valori correctament l’empresa que resulti escollida per evitar que no se 
segueixin produint endarreriments i que el servei de jardineria es vagi posant al dia. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del manifesta que no ha vist el que han acceptat i que en tot 
cas farà una declaració d’intencions. El 28 de juliol [2016] es va fer la primera licitació 
d’aquest expedient i que va ser un procés viciat, un plec de clàusules incoherents, 
impugnables, un procediment poc transparent, més aviat, fet a mida. Ara ho presenten de 
nou, amb un plec de clàusules tècniques, fets per una empresa exterior especialitzada i amb 
la participació aquesta vegada sí de tècnics de la casa, tal com havia de ser. Certament els 
plecs de clàusules que presenten són molt més acurades, diria correctes. 
Quant al posicionament del seu grup, afirma que tots són coneixedors que el PSC no és 
partidari de l’externalització o privatització dels serveis públics, sinó que es creu que amb 
una bona i eficient gestió pública es poden aconseguir millor resultats tant pel que fa a 
l’estalvi dels guanys empresarials com a la repercussió social. Creu que en contractació els 
ajuntaments han de ser socialment responsables i no prioritzar només els criteris econòmics. 
Cal posar en valor altres paràmetres com són els temes mediambientals o socials. Manifesta  
que s’ha d’anar cap a una nova forma de gestionar més participativa i social, en aquest cas 
es podria optar per contractar alguns serveis de manera puntual i crear sinergies, com per   
amb l’Institut IES Mollerussa que fan el mòdul de jardineria. Podrien facilitar per exemple la 
planta o la gestió a través de plans d’ocupació o la licitació de parts del servei. De ben segur 
que abaratiria costos, donaria oportunitats a persones amb especials dificultats i faria de la 
gestió de la jardineria un projecte comú de ciutat. Dit això, i tot i no compartir la 
privatització d’aquest servei i donada la majoria absoluta de què disposa l’Equip de Govern, 
des del PSC van proposar incloure en els plecs de clàusules els criteris socials, tant pel que fa 
referència al foment de la igualtat d’oportunitats home-dona com al foment de la inserció 
laboral de les persones amb dificultats especials, basant-se amb la guia de contractació 
inclusiva i d’acord amb la normativa europea. Cal prioritzar la contractació de persones en 
risc d’exclusió i els centres de treball amb persones amb especials dificultats, s’ha de ser més 
valents. Des dels governs municipals cal ser sensibles amb aquests col·lectius, i més quan 
aquesta és una ocasió única per la naturalesa del contracte i les tasques a desenvolupar. I 
també,pel que fa a la província, hi ha diverses empreses socials dedicades precisament a la 
jardineria. S’ha pogut veure recentment als mitjans de comunicació que, des del tercer 
sector, les entitats socials reivindiquen més pes en la contractació municipal, recentment han 
difós un informe en què demostra que en criteris econòmics generalment es dóna més pes a 
l’oferta econòmica en detriment de la qualitat del servei, de l’experiència o del compromís 
social de l’empresa. Aquest fet fa quasi impossible donar feina a aquests col·lectius i és el 
que pot passar en aquest concurs. La Sra. Ginestà diu que ha fet unes aportacions al Plec de 
clàusules tècniques. Per una part considera que el TDA-tècnic designat per l’Administració- 
no es pot atribuir a un regidor, ni atribuir-li certes competències i sobretot responsabilitats. 
Una altra cosa és que aquest regidor actuï com a supervisor i prengui les decisions polítiques 
que li toquin, en tot cas, és l’empresa adjudicatària qui ha de tenir els tècnics adequats per 
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garantir tot el que marca la legislació. També fa diferents propostes pel que fa a la seguretat 
dels tractaments, fetes pel seu company Alonso, coneixedor i professional del tema. La Sra. 
Ginestà espera que s’hagin tingut en consideració. Avança que el vot serà d’abstenció. 
 
El regidor Sr. Narcís Romà, del Grup ERC, comenta que a Mollerussa els jardins i l’arbrat no 
estan al nivell que es mereix la ciutadania i per això es va plantejar aquesta externalització, 
per donar-li un impuls, per posar-ho al dia perquè s’entén que l’equip que hi ha a 
l’Ajuntament no és suficient. Amb el concurs se soluciona tot el que és l’execució, per això 
que hi hagi una empresa professional al darrera està bé. En referència que la responsabilitat 
final sigui d’un regidor, creu que si ells estiguessin governant, no tindrien els coneixements 
suficients per un concurs d’aquesta magnitud. Diu que les coses s’estan fent bé i en els 
plecs, hi veu un avanç important, per la qual cosa hi votaran a favor sempre que es 
garanteixi la supervisió.  
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona dóna les gràcies a les persones que de manera directa o indirecta 
ha participat en l’elaboració d’aquest Plec de Clàusules, els serveis de la casa tant de 
Contractació, d’Intervenció i també de Secretaria i en especial al regidor de l’àrea, al Sr. 
Lavin, qui s’hi ha dedicat amb cos i ànima per poder aconseguir presentar aquest plec. 
També als grups de l’oposició que, com han repetit, fa un any es va haver de desestimar el 
concurs per tornar-lo a re formular i evitar problemes futurs, no només en l’adjudicació del 
contracte i en el seu tràmit, sinó també que tot això pogués impossibilitar-ne el seguiment. A 
partir d’aquí també agraeix a tots plegats la paciència que s’ha tingut. 
El plec està plantejat d’una manera que sobre 100 punts, 40 sigui l’oferta econòmica, això 
vol dir que ja només per un simple tema numèric el que es prioritza en aquest plec no es 
l’oferta econòmica perquè són 40 punts sobre 100, haguessin pogut ser 60 o 70. Hi havia la 
previsió de dotar-ho amb 400.000€, xifra que és sostenible. No es busca que costi menys, 
sinó que es busca una millora i un servei de qualitat. També hi ha 9 punts sobre 100 de 
clausurat social. Cal recordar que l’objecte del contracte és que és un concurs lliure, no està 
condicionat només amb un tipus d’empreses en concret sinó que és d’àmbit general per tant, 
cal vigilar que en el clausurat social hi hagi una valoració de discriminació positiva, però això 
no vol dir que sigui un plec exclusiu per empreses de l’àmbit social.  
L’alcalde diu que un 27% de la puntuació és per a millores. Les millores estan taxades, són 
puntuables i, per respondre al Sr. Simeón, en les millores de l’antic camp de futbol hi consta 
que en aquest zona caldria realitzar la sembra de gespa i instal·lar-hi sistema de reg, així 
com també millores com ara la creació de nous parterres, plantacions d’arbustos, arbres i 
plantes de temporada. Per tant, això vol dir que no hi ha una proposta tancada que hagi de 
ser el 100% d’una manera, sinó que hi ha una valoració específica amb un import sobre el 
qual, en el plantejament i en l’aprovació de l’actuació, es podria fer una certa flexibilitat i en 
qualsevol cas agraeixo que el condicionament del vot no vagi vinculat a una millora 
especifica sinó que vagi en el total de l’execució perquè sinó ja s’estaria parlant de votar una 
millora que potser no està ben entesa o ben explicada. 
També, pel que fa al llenguatge és important dir que l’Ajuntament de Mollerussa no privatitza 
el servei de jardineria, s’externalitza un servei que es pot prestar de manera directa o de 
manera indirecta però la titularitat del servei sempre és municipal i quan l’Ajuntament ho 
consideri i les condicions normatives i legals ho puguin permetre pot recuperar el servei. En 
aquest moment la normativa actual obliga i condueix a fer-ho d’aquesta manera com a única 
opció. L’alcalde diu que aquesta és la realitat i creu que està bé que es pugui explicar 
d’aquesta manera.  
Pel que fa a acceptar les esmenes que s’han proposat, l’alcalde diu que han pogut acceptar 
que l’atorgament dels punts no fos directa sinó que fos en base a l’escalat. En total són tres 
punts en funció del percentatge, si té el 20% serà 1 punt, si un té el 40% seran 2 i si té el 
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60% seran 3. Per tant  s’ha pogut fer aquest escalat perquè el que no es podia modificar era 
el total de la puntuació, ja que això podia alterar en base la Llei de contractes 
Les esmenes del Grup Popular, les tècniques de correcció de fe d’errates administratives 
estan totes incorporades. També atenent al compliment de la Moció que va presentar el Grup 
Socialista en un dels plens, l’alcalde explica que han intentat posar-hi una mica més de tot 
aquest component social sense que això pogués modificar l’objecte del contracte.  Entén que 
si hi ha un contracte, hi haurà unes pliques, hi haurà una mesa de contractació, en la qual 
tots hi serem representats i on hi haurà uns plans de treball, un checklist (llista de control), i  
tota una sèrie de mecanismes de treball en què la mesa decidirà quin és aquell que és millor 
col·lectivament, que pot prestar un millor servei i quin pot ser el de més fàcil control per a 
l’Administració. Ara caldrà veure el seguiment de l’execució del contracte i  la possibilitat de 
si cal o no en el futur haver de fer alguna contractació en el Capítol I. També creu que si 
alguna vegada cal fer el seguiment específic de l’objecte del contracte, es fa sense cap 
problema. Afegeix que s’ha fet un canvi més pel que fa al TDA i és que serà una persona 
generada per l’Ajuntament, amb la qual cosa hi treu aquest caràcter absolutament més 
tècnic per poder-ho gestionar de d’aquí. També diu que a la mesa de contractació, hi formarà 
part el tècnic responsable que ha fet tot el plec de clàusules tècniques i els professionals que 
han participat a fer aquest plec podran assessorar en el seu seguiment i manteniment. 
El Sr. Solsona diu que per fi es pot desencallar el tema, que se sabia que hi havia una 
dificultat de recursos humans per poder fer front a la gran massa verda de jardins. Fins ara 
s’ha anat fent com s’ha pogut i cal felicitar la gent de la brigada, encara que de vegades ha 
calgut complementar-ho amb diferents empreses de serveis. L’alcalde deixa clar que ara hi 
ha aquesta necessitat però externalitzar el servei i la maquinària no vol dir externalitzar cap 
persona ni cap treballador, ja que passarien a la brigada d’obres i serveis que també es 
complementa i dota per poder fer millors actuacions. Caldrà veure les empreses que s’hi 
presenten i creu que hi ha una bona oportunitat per fer un salt qualitatiu en el servei de 
jardineria i manteniment de parcs i jardins de la ciutat. 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, fa una intervenció ràpida i entén que en el carrer Mossèn Cirera, 
que és el camp de futbol vell, es pretén sembrar-hi de gespa una zona de 5.464 m2. Només 
vol dir que es podria fer un 50-50, un 60-40.  
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona respon que hi haurà un marge per decidir entre 5.000-4.000 i si 
s’ha de combinar amb algun altre tipus de material. També li agraeix que això no condicioni 
el seu vot final.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà fa una puntualització al tema social, a l’escalonat de tres 
punts. Es parla del punt tres però en el punt de dos havia demanat que s’hi fes constar 
centres especials de treball amb persones amb especials dificultats, sinó qualsevol empresa 
privada que contracti persones que estan a l’atur ja són d’inserció sociolaboral.  
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona considera que, tant al punt D2 com al D3, s’hi pot incorporar 
aquest escalonat amb els diferents paràmetres que marca la redacció del punt de l’a, b, c, d, 
e, f, g fins a la h. No hi ha un supòsit prioritari perquè llavors es conduiria l’objecte del 
contracte cap a una finalitat que no és la que marca la base i pot ser impugnable. El que 
s’evita és que es puguin impugnar. 
 
El regidor Sr. Narcís Romà, diu que només corroboren el que han dit  a la part qualitativa, ja 
que tot requereix de més coneixement. Només que es tingui en compte i que hi hagi un 
tècnic amb estudis que l’avalin i pugui valorar-ho qualitativament. 
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L’alcalde Sr. Marc Solsona demana que no s’obsessionin massa amb això, perquè en el plec 
de clàusules de la recollida de la brossa diu que hi haurà 180 descàrregues a l’any amb una 
base de contenidors. Es pregunta si hi ha un seguiment i un control diari amb un tècnic de 
l’Ajuntament que controli. Respon que no, hi ha un servei del Consell Comarcal que deu tenir 
els seus filtres de control, que deu fer els seus seguiments de mostreig o de càrregues de 
quilos que té marcats i que deu servir per poder calcular que això sigui així. A la mesa de 
contractació el que es valorarà subjectivament serà el pla de treball i també pot posar-s’hi la 
que generi més confiança o més garantia per poder prestar millor el servei i el seu 
seguiment. 
El Sr. Alcalde exposa que els grups Socialista i Popular han presentat esmenes als plecs de 
clàusules administratives particulars i als plecs de prescripcions tècniques i informa que el 
secretari de l’Ajuntament ha emès informe jurídic respecte de les esmenes presentades, 
arribant a les següents conclusions: 
 
En quan a les esmenes presentades pel Grup socialista, d’acord amb l’exposat, es conclou el 
següent: 

a) Els criteris mediambientals es poden establir tant com a criteris de selecció com 
a criteris d’adjudicació 

b) No es pot tenir en compte un determinat col·lectiu de persones o empreses com 
a criteri d’adjudicació, ja que, això suposa una vulneració del principi de no 
discriminació, i aquest també es el criteri seguit en la guia per a la inclusió 
declàusules contractuals de caràcter social de la junta consultiva de contractació 
administrativa  

c) Es pot especificar una ponderació de valors diferents. El fet que es doni una 
ponderació superior a aquelles empreses que tinguin un major percentatge de 
persones incloses en algun dels col·lectius esmentats en els fonaments de drets, 
o subcontractant a les empreses esmentades, utilitzant una formula similar a la 
prevista, no comporta vulneració de la normativa contractual, sempre que es 
respecti la puntuació total, tenint en compte que les ponderacions haurien de 
esser les mateixes en el criteri D.2 que en el criteri D.3. Els percentatges en el 
punt D.3, sota el meu criteri haurien de esser els mateixos que en el punt D.2 
per no vulnerar el principi de no discriminació, atès que la finalitat que es 
persegueix es la mateixa, això es, fomentar la contractació dels mateixos 
col·lectius de persones, amb independència de si es fa mitjançant la contractació 
d’una empresa ( Criteri D.2), com si es fa amb personal propi en plantilla Criteri ( 
D.3) 

S’ha de procedir a la correcció dels errors aritmètics, materials o de fets posats de manifest 
pel grup del PP, en la forma prevista en els fonaments de Dret 

La resta de qüestions plantejades responen a qüestions d’oportunitat. 

Conseqüentment, s’accepta incorporar a la proposta d’acord presentada per l’Alcalde les 
següents prescripcions: 

El criteri D.2, queda redactat de la següent forma: 
 
D.2: S’atorgaran fins a 3 punts a les empreses licitadores que es comprometin a 
subcontractar un mínim del 20% i un màxim del 60% de l’import total de la seva proposició 
(IVA exclòs) amb un Centre Especial de Treball o amb una empresa d’inserció sociolaboral 
inscrits/tes en els corresponents registres del Departament d’Empresa i Ocupació, atorgant-
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se 3 punts a la que es comprometi a subcontractar el 60% de l’import total, i la resta de 
forma proporcional de conformitat amb la següent formula: 
 

% oferta que es presentax3/60% 
 

El criteri D.3, queda redactat de la següent forma: 
 
D.3: S’atorgaran fins a 3 punts a les empreses licitadores que en el moment d’acreditar la 
seva solvència tècnica o professional tinguin en plantilla un mínim d’un 20% de persones 
destinades a l’execució del contracte amb més de tres mesos d’antiguitat i a jornada 
completa o l’equivalent en jornades parcial, en risc d’exclusió social o en greu risc d’arribar-
hi, o que en el moment de contractar-les estiguessin desocupades, i que tinguin dificultats 
importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, i/o que estiguin incloses en 
algun dels col·lectius destinataris de la inserció sociolaboral segons la Llei 27/2002, de 20 de 
desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral: 
 
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció en el món laboral. 
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els 
requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció. 
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de 
menors. 
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació i reinserció social. 
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, 
persones en llibertat condicional i persones ex recloses. 
g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons 
el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. 
h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 
 
Els 3 punts s’atorgaran a les empreses que acreditin un 60% o més de personal que es trobi 
en alguna de les situacions esmentades, i la resta de forma proporcional de conformitat amb 
la següent formula: 

% oferta que es presentax3/60% 

3. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS. Queda redactat de 
la següent forma: 

1. Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
aquelles empreses que hagin obtingut més puntuació en l’apartat D.1.  
 
2. Si diverses empreses licitadores queden igualades en quan a la proposició més 
avantatjosa i, a més, acrediten haver obtingut la mateixa puntuació en l’apartat D.1, tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte aquelles que hagin obtingut més puntuació en 
l’apartat D.3  

3. Si diverses empreses licitadores queden igualades en quan a la proposició més 
avantatjosa i, a més, acrediten haver obtingut la mateixa puntuació en els apartats D.1. i 
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D.3, tindran preferència en l’adjudicació del contracte aquelles que hagin obtingut més 
puntuació en l’apartat D.2. 

4. En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es 
durà a terme en acte públic, prèvia la convocatòria preceptiva. 
 
Correccions d’errades 
 
On hi posa en la clàusula desena: 
 
- Import del contracte (4 anys) (IVA exclòs):  1.323.314,04 € 
 
Ha de dir  
 
- Import del contracte (4 anys) (IVA exclòs):  1.322.314,04 € 
 
On hi posa, en la clàusula 12: 
 
2. El contracte és susceptible de PRÒRROGA per mutu acord entre les parts mitjançant 
declaració de voluntat expressa d’any en any fins a un màxim de SIS (6) ANYS.  
 
Ha de dir  
 
- El contracte és susceptible de PRÒRROGA per mutu acord entre les parts mitjançant 
declaració de voluntat expressa d’any en any sense que la seva dura incloses les pròrrogues 
pugui excedir els SIS (6) ANYS.  
 
En els criteris d’adjudicació, en el criteri D.1, on hi posa 
 
Es puntuarà fins 6 punts l’empresa que ofereixi major compromís de noves contractacions 
per adscriure al contracte i que pertanyin als col·lectius relacionats i a la resta 
proporcionalment d’acord amb al següent fórmula: 

 
P= 6 x OF/OM 

Ha de dir: 
 
Es puntuarà fins 3 punts l’empresa que ofereixi major compromís de noves contractacions 
per adscriure al contracte i que pertanyin als col·lectius relacionats i a la resta 
proporcionalment d’acord amb al següent fórmula: 

 
P= 3 x OF/OM 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Joan Ramon 
Domingo, Immaculada Casanella i Bernat Diaz, Engelbert Montalà, Narcís Romà, Montse 
Garcia i i Joan Simeón i dues (2) abstencionsdels Srs./Sres. Regidors/es Regidors/es, 
Teresa Ginestà i Alonso Soria. 
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06.- PREUS HORES EXTRES 2017 PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT. 

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 24 de juliol de 2017, amb el 
contingut següent:  
 
“La Llei 03/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, 
preveu al seu article 18 Dos que “en l’any 2017, les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per els dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a la antiguitat dels mateixos”. 
Essent inaplicables els acords, convenis o pactes amb clàusules que s’oposin al mateix. 

Malgrat això el mateix article 18 Set LPGE, autoritza a efectuar “adequacions retributives 
que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de 
treball, per la variació del número de efectius assignats a cada programa o pel grau de 
consecució dels objectius fixats al mateix”. Es a dir, la possibilitat de retribuir els treballs 
realitzats fora de la jornada de treball (gratificació) o productivitats si es realitzen dins de la 
jornada laboral. 

Considerant oportú actualitzar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei 
de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de l’Interventor sobre l’existència de consignació pressupostària així com 
l’aplicació subjectiva d’aquestes retribucions, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei de 
l’Ajuntament de Mollerussa i del seu Organisme Autònom Patronat de Fires següents: 

GRUP HORA ORDINÀRIA HORA FESTIVA O NOCTURNA HORA FESTIVA I NOCTURNA 
 A1 14,28 16,65 19,05 
 A2 13,26 15,47 17,68 
 C1 12,24 14,28 16,32 
 C2 12,24 13,09 14,97 
 E 10,20 11,79 13,46 
 
Policia Local: 
 
Hora extra. Diürna (en torn de servei)        14,28 
Hora extra. Nocturna i festiva                    16,65 
Hora extra. Fora de quadrant                     19,05 
Nits                              8,75 
 
Personal col·laborador 
 
Escola de Música   
- Personal col·laborador . Grup A1 17,58 
- Personal col·laborador . Grup A2 14,44 
     
Teatre l'Amistat:    
- Personal col·laborador . Tècnics 14,28 
- Personal col·laborador . Manteniment   8,75 
     
Casal d'avis    
- Personal col·laborador   8,82 
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Segon. Fer efectiva aquestes quanties a les hores realitzades des de 1 de gener de 2017. 
 
Tercer. Aquests acords restaran condicionats a l’existència de consignació pressupostària. 
 
Quart.  Notificar aquests acords al servei d’Intervenció i als representants dels treballadors 
als efectes oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El Regidor Sr. Narcís Romà, del Grup ERC, manifesta que nosaltres entenem que toca anar 
actualitzant aquestes coses, també entenem, és a dir, que és pot ser més ràpid o menys i 
també hi ha moltes coses en un municipi, tot i que votem a favor, doncs també pot ser 
podríem esperar al pressupost de l’any que ve per actualitzar el que és les hores extres i ja 
també potser, dedicar aquests recursos per altres coses i ja està però, votem a favor. 
 
Sr. Alcalde diu que sí però, dir que són recursos previstos en el pressupost, el que passa que 
l’assignació del volum econòmic per assignar o sigui, és automàtic, l’1% en un lloc és de 
caràcter retributiu de la nòmina base i en llocs es complementari, nosaltres ho tenim 
pressupostat, dóna i preferim, diguem-n’hi, any a any, a mesura que vagin sortint i es van 
publicant els pressupostos fer l’increment que no fer increments diguem-n’hi més grossos 
perquè no els hem fet aquest any, podent-ho fer per la càrrega que ens suposa doncs 
creiem, i a més creiem que no té més i que és millor fer-ho i també donem resposta, ja els hi 
dic, a les diferents reunions i comissions peritaries que anem tenim, que anem bastant al dia 
amb els treballadors que també, doncs lògicament, ens ho reclamen. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
07.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2016 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2017, amb el 
contingut següent:  
 
“Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, 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 2016 es van sotmetre a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 29 de 
maig de 2017. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 105 d’1 de juny de 2017, pel període reglamentari, no se’n varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
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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 al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 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 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva.” 
 
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 avança que aquesta vegada el vot serà en 
contra. Afirma que s’ho ha replantejat fa una estona perquè té més informació de la que 
tenia dies abans. Exposa que hi ha dues partides en què una en especial és la conservació 
dels camins rurals. Encara hi ha pagesos i gent que van a la Serra i hi ha la pista d’atletisme 
a la qual s’accedeix per camí. Els pocs camins estan mal cuidats. La resta de municipis de la 
comarca els tenen molt millor. Ha comprovat que en les factures aplicades a la partida de 
conservació de camins i carreteres, unes 285 durant el 2016, no es va invertir un euro en 
camins. N’hi ha una de dubtosa de 500€ dels Àrids Romà però com que no hi posa el 
concepte, considera que seria d’un contenidor o quelcom semblant. Fa cinc anys que diu el 
mateix. Ha repassat factura per factura per comprovar si era certa la inversió i no ha estat 
així. Creia que a la Serra s’havia actuat en algun lloc, però no. Des de la Diputació li han fet 
arribar la partida i les subvencions, d’un 80% o un 90%, per conservació de camins. No s’ha 
presentat res ni es preveu que es presenti, per la qual cosa s’ha perdut la subvenció. Espera 
que en dos anys l’Ajuntament la pugui sol·licitar. El Sr. Simeón manifesta que ha repassat 
totes les factures relacionades amb esporga, sega, abonat i sembra. En total ha sumat 
150.000 o 153.000 euros pot ser a tot estirar  160.000 i tot i sumant el personal, queda molt 
per sota dels 400.000€.Sempre ha reiterat que aquesta partida ha estat una guardiola per 
l’Ajuntament cosa que ha fet que el paisatgisme quedi molt endarrerit. Opina que cal donar 
més importància en algunes coses que també són al pressupost de l’Ajuntament. El seu vot 
serà en contra.  
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La regidora Sra. Teresa Ginestà del Grup Socialista, afirma que, un any més, en el moment 
de l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior, hi ha moltes consideracions a fer però creu 
que són fruit d’una acció de Govern en què el PSC no hi ha participat. Avui és un Ple prou 
llarg i per tant, no entrarà a detallar partida per partida perquè ja ho ha fet abastament amb 
les diferents aprovacions de les modificacions de crèdit, i aquest any no entrarà en detalls. 
Ha repassat l’informe d’Intervenció, ha estudiat a fons el balanç de situació i, tot i ser una 
administració pública, considera que reflecteix la situació econòmica municipal. 
En les conclusions del mateix informe diu que es manifesta un desequilibri patrimonial, en 
què els actius no corrents no estan totalment finançats pels capitals permanents. Tot i així, 
es presenta un estalvi net de 2.164.000 euros, però sorprèn que manca la partida per 
l’amortització del 2016 de 1.193.000 euros. Per tant, el resultat d’estalvi net no és el real, 
sinó que hi ha més amortització que inversió i per tant pregunta perquè no s’ha aplicat 
l’amortització. 
Parla del tema de l’endeutament, s’ha reduït dràsticament un endeutament històric que 
s’arrossegava des de fa molts anys, que el PSC ja se’l va trobar i no va rebaixar, ni 
augmentar. En aquell període hi va haver inversions molt importants, i per tant no és el 
mateix quan l’endeutament ve d’una mala gestió, d’un descontrol en la despesa corrent, que 
quan ve d’una inversió finançada al 80% amb fons públics. 
Es dirigeix a l’alcalde manifestant que s’ha passat sis anys fent de ploramiques o de salvador 
de la situació, i només parla de la baixada de l’endeutament i no parla de la informació 
esbiaixada quant a la procedència d’aquest. Quan l’anàlisi es basa només en un sol 
paràmetre no es va en la direcció correcta, i es pregunta quina ha estat la conseqüència 
d’aquesta rebaixada d’endeutament.Com s’estaria ara si no s’hagués aplicat els plans 
Zapatero a la inversió d’adequar les instal·lacions que estaven en mal estat o  pendents 
d’execució sense pressupost disponible. Es pot parlar de l’arranjament de la piscina 
descoberta, del Pavelló Firal que ha representat un estalvi important de costos, de 
l’arranjament de l’edifici Sant Jordi, de l’execució de les obres de l’avinguda del Canal o de 
les actuacions en el canvi de fusteria exterior d’aquesta casa que, tot plegat, ha produït un 
estalvi important de despesa o perquè no del Pla de Barris que en aquests sis anys, tot i no 
haver executat les obres fins ara, en aquest moment ha representat més d’1.000.000 euros 
en despesa social sense comptar les subvencions a les quals s’ha pogut accedir de 
programes de promoció econòmica, ocupació, etc. 
Analitza quina ha estat la conseqüència d’aquesta rebaixa de l’endeutament per la ciutat. Fa 
referència a activitats culturals, projectes culturals de ciutat que es van perdre pel camí,com 
Som Cinema, Humoris, de la manca de programació cultural, de la pèrdua del cinema, que 
donaven prestigi i renom a la ciutat. Es refereix també a la mancança absoluta d’inversió de 
manteniment en els equipaments, cosa que es reflecteix en la situació de molts d’aquests i la 
imatge de deixadesa de la ciutat, poca neteja, poc manteniment de la jardineria, 
equipaments en estat de deixadesa, Centre Cultural, l’edifici de l’Amistat o les pròpies 
instal·lacions d’aquesta casa però, no tot és manca de fons, creu que també hi ha poc interès 
per part de l’equip de Govern. Ho compara amb municipis veïns, sobretot capitals de 
comarca que s’acullen als plans d’ocupació amb un volum important de persones. Diu que 
aquest Govern ha deixat passar les ocasions, i aquesta ha estat una bona manera d’estalviar, 
per exemple, en manteniments tals com la pintura, a la vegada de donar una oportunitat a 
les persones amb dificultats per trobar feina i, per altra banda, li sorprenen decisions com la 
inversió en la pista d’atletisme, que a la llarga ha de comportar una despesa de 2.000.000€, 
quan, creu,que calia prioritzar projectes de promoció econòmica a la ciutat com el Viver 
d’Empreses, el Pla de Barris, entre altres. Donada l’actual conjuntura econòmica, 
especialment per la ciutat, també s’han pres decisions com el trasllat del monument de 
l’Orfeó Renaixença ocasionant una despesa injustificada en lloc de dotar l’espai de l’avinguda 
del Canal del parc infantil, cosa que completaria aquesta important urbanització, o si es parla 
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de Cultura, s’ha deixat perdre el cinema a Mollerussa quan per una quantitat irrisòria de 
50.000€ es podia haver salvat com han fet molts municipis i que aportaria una activitat 
cultural i lúdica tots els caps de setmana. Mentrestant s’han tirat endavant projectes com la 
nova Fira E-Vents, en què s’han llançat 81.000 euros, sabent que no interessaria a ningú i 
que tot plegat va representar el dinamisme d’un sol dia. Era com repetir Disseny i Moda, que 
tants anys va portat dèficit, o la FashionWeek, els costos de la qual van rondar només en un 
any els vint milions de les antigues pessetes. El problema que hi veu és que s’actua sense 
planificació, no es fan propostes de despeses i per tant, no se saben quins seran els costos 
reals. Això es plasma en el JuliolFest, que justament a les vigílies encara no se sabia quin 
seria el cost, la qual cosa pot comprovar-se en les diferents modificacions de crèdit. 
Si s’analitzen per damunt les diferents partides es pot veure com es fan els pressupostos. 
Comenta alguns punts per no allargar massa. A l’Àrea d’Administració General apareix un 
pressupost inicial de 478.918€, hi ha una modificació a la baixa de 55.657€ i en canvi el 
resultat de les obligacions reconegudes puja el pressupost inicial. A l’Àrea d’Educació passa 
el mateix però amb la diferència que la modificació és de 506.000€ i les obligacions 
reconegudes pugen 100.000€ més que el pressupost i la modificació junts. En les partides de 
productivitat i gratificacions hi ha un pressupost de 145.000€ i una modificació de 17.000€ 
d’obligacions reconegudes, per tant pugen un 30% més que el pressupost inicial. La Sra. 
Ginestà afirma que ho ha repetit a bastament i ho ha vist en un pressupost que no es va fer 
real, com sobretot en les partides que esmentava el Sr. Simeón relatives al manteniment de 
vies i obres en què es va pressupostar a la baixa i s’ha anat disposant contínuament d’aquell 
pressupost que havia de ser per al projecte de jardineria. 
La regidora vol saber quin model de ciutat es busca, sense menystenir cap activitat i es 
pregunta què ofereix culturalment i comercialment la ciutat als ciutadans i visitants. Opina 
que només es basa en mercats, desfilades de moda o gastronomia. Es pregunta quin 
projecte cultural s’ofereix quan s’han deixat perdre els projectes que donaven més renom a 
la ciutat. La Sra. Ginestà creu que caldria replantejar-s’ho, i s’ofereix a fer-ho perquè 
Mollerussa no continuï perdent atractiu. Ara hi ha una oportunitat urbanística en la zona 
comercial gràcies al Pla de Barris, creu que valdria la pena que s’ompli de contingut. 
Per acabar la seva intervenció, parla de la partida de publicitat on no es mira prim. Opina 
que el sistema de finançament dels mitjans de comunicació és poc democràtic, no compleix 
amb la Llei de transparència, ni tant sols amb el Reglament que el Govern mateix va aprovar 
i s’ha tret la veu dels diferents grups de l’Ajuntament. Afegeix que és un servei per vendre  
la imatge del Govern. Es va dir que ara es feien uns convenis per cobrir tota la informació, 
cosa que en les diferents fires es continua pagant factures de publicitat per actuacions 
puntuals als mateixos mitjans, ja ni tant sols en aquest moment assisteixen a la majoria de 
plens i els plens municipals no contrasten cap opinió, sinó que senzillament copien el 
comunicat que es lliura des del departament de Premsa d’Alcaldia. El volum del cost és prou 
important quan l’activitat envers èpoques anteriors ha minvat considerablement tant pels 
esdeveniments firals com els culturals i l’últim exemple és Radio Ponent. Mollerussa és l’únic 
cap de comarca que no disposa de radio municipal en què tinguin veu els grups municipals i 
sobretot es produeixen espais de debat i d’opinió. El dèficit és de 80.000€ almenys fins al dia 
31 de desembre del 2016 i demana que s’ho pensin molt a l’hora de tornar a organitzar 
aquesta fira. Si aquest any els resultats del Patronat de Fires torna a ser negatiu, es 
pregunta quines conseqüències hi podria haver, si es podria intervenir. Dit això, manifesta 
que elseu vot serà d’abstenció en els comptes que l’equip de Govern presenta avui. 
 
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC afirma que el seu grup se sent orgullós  
d’haver contribuït a sortir del immobilisme que hi havia a la ciutat i d’haver aconseguit un 
acord amb el grup de CiU per, d’una vegada per totes, posar fil a l’agulla en un dels temes 
cabdals per a la ciutat i per al seu futur. 
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Comenta que la inversió necessària per canviar la cara del municipi i dotar-la d’un 
dinamisme decau si no s’hi inverteix i assegura que quan hi hagi punts d’acord seran sempre 
a la vora de l’equip de govern. La deixadesa i la paràlisi que anava en augment dia rere dia i 
que els ciutadans de Mollerussa podien comprovar en els carrers pel falta d’inversió era 
notable i el pas que es donarà serà de ben segur beneficiós per a tothom. Per això hi són i 
per això ho van proposar. Mollerussa va ser el que va ser i cal recuperar les posicions 
perdudes i aquí s’ha de ser clars perquè si no s’identifiquen els problemes i les mancances 
potser no es trobaran les possibles solucions. El Pla de Barris i la millora del centre urbà és 
només un primer pas que ha d’anar acompanyat d’inversió estratègica amb diferents sectors 
claus i no caure en errors de planificació, no cal mirar el passat i s’ha d’encarar el futur, 
invertir en criteri, invertir en excel·lència per no tornar a generar deutes i aquí tothom hi 
forma part. S’adreça a al grup de CiU i diu que han governat aquesta ciutat des del 1979 a 
excepció de dos anys i recorda a l’alcalde que al concloure aquesta legislatura sumarà 16 
anys en aquesta casa, molts d’aquest amb responsabilitats de Govern en èpoques que van 
generar deute,cal dir-ho tot. Ara hi ha una Llei que obliga a posar-se al dia amb els 
proveïdors i s’ha de complir i el grup ERC vol que es compleixi per tant doncs, cal encarar el 
repte i avança que no retrauran en un futur el deute que es generarà amb la millora del 
centre urbà, perquè li donen suport. Li recomana a l’alcalde que vigili altres àrees com la que 
recau a ell, la de promoció econòmica, i que la doti del gruix que li pertoca, que hi inverteixi i 
estigui amatent a coses que s’intueixen i que no acaben d’anar bé com la del veto. No sap si 
per manca d’informació o perquè no s’ha explicat com funciona o com deixa de funcionar, 
perquè no diuen quins resultats té o perquè no es veu la implementació. No hi votaran en 
contra però tampoc a favor perquè el consistori està configurat com està i pertoca a l’equip 
de Govern la tasca de gestionar-lo i administrar els comptes de cada any. 
 
L’alcalde dóna les gràcies per les aportacions i parla del compte general. Un compte general 
no es basa només en un indicador sinó que en els últims anys hi ha indicadors i fórmules que 
marquen si es compleix o no. Avui s’aprova un compte general que és el document tècnic 
que calcula les coses en base al que marca la norma. L’any 2016 es va amortitzar 
1.335.000€ i el que marca el compte general és complir amb la Llei d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i la ràtio de deute legal així com el  pagament mig a 
proveïdors. És un pressupost que tanca a zero, que està absolutament equilibrat, sense cap 
nota de reparament i sense cap factura amb càrrega per a l’any següent. L’Ajuntament de 
Mollerussa presenta un compte general que un any més compleix molt bé, sense 
incrementar en cap cas el deute, la càrrega o la pressió de cara a la gent. És el resultat del 
que es va dir que es faria a tots els nivells. L’alcalde explica que van presentar-se amb unes 
propostes de Govern, es van fixar uns objectius econòmics de cara a aquest mandat i s’han 
acomplert. El Pla de Barris no alterarà en cap cas l’objectiu marcat que és arribar al 2019 per 
sota del 75% sobre el 110% legal. Són uns bons número i diu que és normal que la resta de 
grups no comparteixin amb què s’han gastat els diners, perquè és el pressupost que aquest 
Govern vol desenvolupar en base a les propostes que ha fet i que és la ciutadania la que al 
final decidirà si s’ha acomplert o no amb el compromís que es va adquirir, no amb el que els 
altres grups voldrien que es fes. El Sr. Solsona expressa que si es miren les actes dels anys 
2015, 2014, 2013 i 2012 i potser fins i tot la del compte general del 2011 i segurament 
molta part de l’argumentació que ha fet la Sra. Ginestà és la mateixa que fa cada any, és a 
dir, no es parla de la situació actual dels números, es remet a situacions anteriors i com que 
ja s’ha fet, ara no té cap mèrit. L’alcalde es pregunta per què en el compte general del 2010 
es va tancar amb factures pendents a 31 de desembre de 7,3 milions d’euros i perquè sumat 
en el deute bancari, el curt més el llarg, va arribar amb una xifra de 20,8 milions d’euros 
d’obligacions bancàries i de proveïdors a l’Ajuntament de Mollerussa, i de cop i volta sense 
cap planificació i a l’atzar i sense cap mena previsió,  per art de màgia, l’Ajuntament de 
Mollerussa, aquest equip de Govern, tanca l’exercici 2016 amb 1.181 euros de factures 



 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
  ______ 

 

pendents de pagaments, que són 11 factures i no 4.417,un total de 10,5 milions d’euros. 
Això –manifesta- és fruit de la gestió, de fer un esforç en les regidories, de saber prioritzar, 
de fer no allò que es vol sinó allò que cal i intentar dimensionar l’Ajuntament de Mollerussa 
perquè es permeti fer actuacions que poden ser més visibles i que tinguin un impacte 
diferent. Aquests anys, es vulgui o no, han estat marcats per un tema econòmic i això cal 
dir-ho i per això s’ha fet el que s’ha fet i no s’ha pogut invertir en el centre de Mollerussa.  
A més, la inversió en camins o en esporga està fixada amb 65.000€ i en el centre de cost hi 
ha 75.000€, més la factura pendent que és de 21.000€. Això no suma 150 sinó uns 90.000€. 
L’alcalde diu que els números de l’Ajuntament, malgrat les dificultats, es compleixen i el 
desplegament del programa de govern, també. De 95 propostes estan en curs el 84% en dos 
anys i la resta que no estan en curs o acabades no depenen directament de la competència 
de l’Ajuntament sinó que tenen derivades en altres administracions. 
També va dir en el programa electoral que invertirien 1.000.000€ en els carrers, de cop i 
volta, en el Pla de Barris, passa a tres, però només es compta una vegada, no tres. Igual 
que es va dir que s’habilitarien dos parcs canins i només se n’ha fet un. Aquesta actuació no 
compta com a feta, està en curs. El Sr. Solsona explica que s’han exigit una manera d’auto 
avaluar-se com equip de governa nivell intern que permet portar aquest control i seguiment. 
De vegades no s’arriba a tot, passen coses per alt, no s’és prou ràpid ni àgil en allò que 
potser caldria fer però moltes vegades s’anticipen, intenten preveure els inconvenients i els 
problemes. Pot ser que algunes subvencions s’hagin perdut però altres per l’import que 
tenen estan incloses a vegades pel Consell Comarcal. L’alcalde no vol entrar en assumptes 
de donar informació esbiaixada o de ser ploramiques ja que considera que el temps posa a 
tothom al seu lloc i no vol tornar a parlar de temes que s’han tractat moltes vegades. Diu 
que cal mirar endavant perquè es pugui desplegar tot allò amb què s’han compromès i 
encara aquest punt amb satisfacció perquè no és fàcil tancar els pressupostos absolutament 
equilibrats i aconseguir durant tres anys seguits tancar a zero. Amb tot això diu que pot 
entendre que els diners es gastin en coses que no agradin a tothom però no es pot dir que 
es malgasten o que s’estira més el braç que la màniga. Els pressupostos estan subjectes a 
modificacions durant l’any, si aquestes modificacions no permetessin tancar bé els 
pressupostos, llavors hi hauria un problema. Aquest pressupostos permeten mirar el futur 
amb més optimisme i planificar i dur a terme accions a nivell de promoció econòmica que ja 
s’estan treballant, poder fer aquest impuls més cultural, poder fer tot el que s’està fent però 
aquí es va prioritzar que la societat civil organitzada no notés que l’Ajuntament no estava bé 
per tant, l’Ajuntament va passar a ser promotor cultural, a ser facilitador cultural de les 
entitats perquè no es notés aquesta mancança a la ciutat i s’ha aconseguit i s’ha fet i s’ha de 
reconèixer que gràcies a les entitats hi ha hagut programacions bones. Cal dir també que al 
2016 Mollerussa va ser Capital de la Sardana i això no s’ha dit quan s’ha parlat dels temes 
culturals i va tenir un impacte potent i en el qual tots van estar-hi d’acord. El Sr. Solsona diu 
a tots els regidors de l’oposició que també s’han de felicitar, com a membres d’aquesta 
corporació, pels resultat obtinguts. A partir d’aquí manifesta que està disposat a parlar i a 
comentar el que es consideri oportú. Recalca de nou que hi ha compromisos i execucions que 
s’han de fer i que es volen fer per potenciar allò que realment és beneficiós per a la ciutat i 
assumirà els riscos que calguin per fer actuacions per a la millora de la ciutat, malgrat que 
això comporti maldecaps, incomoditats o pagar algun peatge. S’adreça al Sr. Simeón i li 
comenta que si vol votar en contra per donar un toc d’atenció per més inversió, que ho faci. 
També veurà que s’ha arreglat el camí de la Serra i que hi haurà fórmules per arreglar els 
camins sense dependre d’una subvenció puntual de la Diputació. Quan a l’esporga, avui 
s’acaba de solucionar un tema.  A partir d’aquí, l’alcalde creu que les coses surten bastant 
correctes. 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, del Grup Popular manifesta que disposa de les factures aplicades 
a la partida d’esporga, les ha sumades i la diferència hi és. Manifesta que aquest tema el 
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deixa per tancat, perquè fa molts anys que reitera el mateix. Són partides petites però li sap 
molt greu i les valora perquè cadascú dóna importància a segons quines coses. Comenta que 
el grup ERC ha tingut una falta de criteri en la seva intervenció. Volen ser els protagonistes 
d’un pla d’actuació a carrers i places en què tots els grups hi han estat d’acord i que s’hi ha 
donat suport fins a l’últim moment. Es va signar un conveni davant dels mitjans i van deixar 
a part l’oficina de seguiment d’aquestes obres. Volen tenir un protagonisme que no han de 
tenir. En aquell moment –manifesta el Sr. Simeón- va expressar la seva disconformitat a 
l’alcalde de tal com s’havia actuat però no es pensava que es comentés novament en un Ple i 
creu que el grup ERC hauria de deixar un lloc on cabessin també el PP i el PSC . 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del Grup Socialista s’adreça a l’alcalde i li diu que no accepta 
que li diguin res. Cal que recordi el que deia el grup de CiU quan era a l’oposició sobre els 
comptes i la gestió. La regidora assegura que durant aquests anys ha callat molt, cosa que 
l’alcalde només parla de l’endeutament esbiaixant la informació com si tot vingués del 2010 
o 2011 quan l’endeutament d’aquest ajuntament ja ve d’abans del 2007. Hi havia el mateix 
volum d’endeutament en època de vaques grasses i el Sr. Solsona era el primer tinent 
d’Alcalde d’aquell equip de govern. El PSC mai no va dir res ni va fer cap escrit a la premsa i 
li recorda que no són ells qui parlen del passat contínuament sinó que és ell. Reconeix que 
s’ha fet un exercici de contenció important però obligat per les lleis i les prohibicions més que 
per la voluntat, perquè quan governava CiU anteriorment no era així. Li recorda que les 
factures pendents van ser per la impossibilitat d’aprovar un crèdit que CiU havia fet durant 
dues legislatures en el dos plans de sanejament incomplets. Tothom ho sap, però ara ja està 
passat, tot i que li recorda que la meitat d’aquest endeutament ve d’abans del 2007. 
Manifesta també que no és cert que no reconeguin activitats culturals com la Capital de la 
Sardana. Afirma que reconeix i no menysprea el que s’està fent però diu que s’ha de donar 
contingut perquè, tot i que s’ha aconseguit la Capitalitat de la Sardana i s’han fet uns actes i 
hi ha un esforç important d’un grup de gent -lamentablement més reduït del que hauria de 
ser l’Associació de Sardanes. També es pregunta què se n’ha fet de la cobla de Mollerussa. 
Expressa que, si bé aquesta cobla no era de Mollerussa, tant de bo un dia Mollerussa pugui 
ser realment ciutat de la Sardana perquè es tinguin unes cobles, unes colles sardanistes, 
etc., i reitera que, en cap moment, menysprea la important tasca que s’ha fet sobretot per 
part de l’Agrupació Sardanista durant molts anys. Es dirigeix a l’alcalde i diu que no ha parlat 
de l’amortització de l’immobilitzat, sinó del crèdit, cosa que –afirma- el seu equip de govern 
també va amortitzar aquestes quantitats i afegeix queli dol i li sap greu dir-ho, la demagògia 
del Grup ERC quan parla del Pla de Barris, que va ser presentat quan el PSC feia equip de 
Govern amb el grup ERC, i el grup ERC d’aquell moment ni tant sols hi va voler participar,ni 
fer-hi aportacions, més aviat se’n van riure dient que això és fer volar coloms. Comenta que 
el Grup de CIU va fer aportacions però també cal dir que quan ell governava la legislatura 
anterior, el grup de CIU no va creure en la zona comercial ni en el comerç de Mollerussa i el 
van plantejar al barri de les piscines, on no tocava perquè no reunia els paràmetres i el van 
perdre, van perdre 4 milions d’euros a Mollerussa que de ben segur, haurien ajudat a pagar 
la situació, que junt amb els plans Zapatero haurien sortit les obres a cost zero. Manifesta 
que ara l’equip de Govern ven que creuen en el comerç de Mollerussa, en el centre 
comercial, però afegeix que els únics que van creure en el centre comercial va ser el PSC. 
Comenta que el Pla de Barris i els carrers afectats estaven dibuixats i estava aprovat des de 
fa sis o set anys. Afegeix que durant sis o set anys no s’ha fet res i ara s’ha de fer de pressa 
i corrents perquè si no es perdrà. Es dirigeix a l’alcalde manifestant que ell és qui va decidir 
el pacte i curiosament va deixar al marge qui el va fer possible. Afegeix que no vol callar més 
perquè aquesta és la realitat i que el seu govern va fer més i va engegar un pla d’activació 
de la ciutadania molt important, en què hi van participar molts ciutadans, que en aquells 
moment, el PSC ja veia la necessitat de dinamitar la zona comercial i què s’havia de fer a la 
ciutat per no perdre l’embranzida. La Sra. Ginestà manifesta que ha callat molt però creu 
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que cal dir les coses com són i aquesta és la veritat. Li dol que se sigui tan poc honest per dir 
les coses com són i afirma que es fàcil posar-se les medalles dels altres. 
 
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC comenta, dirigint-se a la Sra. Ginestà, 
quedes d’ERC entenen què és un document tècnic i que és pot interpretar i és això el que 
fan, en tant que a partir de la seva interpretació és forma l’opinió política. Afegeix que ells 
saben que fan el que cal, però, com a grup aporta les seves aportacions en el compte 
general en funció de l’estratègia política que en aquest cas prioritza. El que intenten és 
aportar amb els seus criteris els punts que podrien assumir com a propis i li diu a la Sra. 
Ginestà que així com el PSC representa a qui els ha votat,ERC representa també a qui els ha 
votat, i vol deixar-li clar que aquests són els comptes del PSC i no els seus, a la vegada que 
li demana que respecti el fet que ERC es pot abstenir en això. 
En referència a algunes al·lusions, expressa que li agradaria el primer paràgraf que ha llegit 
anteriorment quan ha començat la seva intervenció per tal de calmar una mica els ànims al 
Sr. Simeón i a la Sra. Ginestà: “Ens sentim orgullosos d’haver contribuït a sortir del 
immobilisme que hi havia a la ciutat i d’haver aconseguit un acord amb el seu grup, en 
aquest cas el de Convergència i Unió, per tal d’una vegada per totes posar fil a l’agulla a 
temes cabdals de la ciutat”. Demana si se li pot explicar en quin punt ha estat un demagog i 
en quin punt s’ha ficat amb ells,en quin punt des d’ERC han d’utilitzar minuts del seu temps 
per dir que el PSC i el PP també hi eren. Els anima que ho diguin ells mateixos ja que també 
hi eren i manifesta que en cap moment ha dit que eren a la firma d’aquest acord. Comenta 
que des d’ERC se senten orgullosos d’haver-hi estat i torna a invitar al PSC i al PP perquè 
utilitzin el seu temps i diguin que se senten orgullosos d’haver-s’hi sumat, però reitera que 
no pot ser que tractin el seu grup de demagog, de tota una sèrie d’acusacions greus per 
sentir-se orgullosos d’haver firmat un acord per tirar endavant la ciutat. Diu  que és un 
assumpte amb què ells se senten bé, contents i no creu que això sigui animadversió cap al 
seu grup, a la vegada que afirma, dirigint-se a la Sra. Ginestà i al Sr. Simeón,que estan molt 
contents que ells també hi siguin i reitera que se sent molt content d’haver-hi estat, i si per 
això se’l considera un demagog espera que després se li expliqui, perquè el substantiu 
demana un aclariment. Per finalitzar la seva intervenció, els diu que si volen sentir-se 
tranquils, utilitzarà el temps i l’espai que li dóna l’Ajuntament per dir que se senten 
profundament orgullosos que el Partit Socialista de Catalunya i el Partit Popular hagin 
confirmat o es posin al costat de l’acord firmat amb el Grup del PDeCAT i si així se senten 
molt més bé, diu, que els regala aquest temps. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona vol anar tancant el tema. Expressa que potser no s’ha explicat 
prou bé i explica que el debat dels pressupostos, les aportacions, el del compte general és el 
debat de les avaluacions. Veure si allò que es va aprovar en el pressupost s’ha acomplert. 
Que algú voti en contra d’allò que havien dit que farien no deixa de ser un no, tot i que per a 
ell acaba sent un sí perquè avala realment la gestió que havien presentat. 
Quan al que ha dit la Sra. Ginestà, opina que ha dit la veritat però que és la seva veritat, ell 
no serà qui digui que no té raó. L’alcalde diu que la seva veritat i la seva realitat diuen unes 
altres coses i de la mateixa manera que respecta la de la Sra. Ginestà vol que se li respecti 
la seva. L’equip de Govern intenta fer una realitat o un discurs que no està basat en ficció ni 
en supòsits. El dia a dia malauradament obliga a no gestionar expectatives sinó a gestionar 
la realitat i la realitat ha portat aquest números. Una cosa és que, adreçant-se a la Sra. 
Ginestà, no li agradin els números que han sortit i l’altra que els titlli de deshonestos. 
L’alcalde només fa un apunt i diu que de vegades es dóna per entès el que un dirà i potser 
no s’acaba d’escoltar bé el que es diu, això pot portar a confusió, però en cap cas es va dir 
que es crearia la cobla de Mollerussa, sinó que s’aprofitaria l’impuls de la capitalitat de la 
sardana per poder generar una cobla a través de l’Escola de Música. Per la qual cosa es fan 
afegir uns instruments de cobla a l’escola com la tenora, el tible i d’altres que s’han ofert 
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durant aquest exercici i que es tornen a oferir per poder formar una cantera amb l’ajuda de 
l’Agrupació Sardanista.  
Pel que fa a l’acord amb ERC, manifesta que si el primer grup de l’oposició demana que es 
pugui signar un acord per consensuar l’organització d’aquesta oficina tècnica i ho demanen 
de manera pro activa i sense que ningú els obligui, l’equip de Govern, sense cap mena de 
dubte, atén la consideració, la proposta i la fa efectiva. Això no vol dir que ERC tingués 
presència política en cap dels actes ni reunions que es fessin, això s’ha dit sobradament. A 
dia d’avui, allò que es va signar, s’ha respectat, però és més a nivell tècnic que de 
compromís polític. Això el que es va fer i es va dir i creu que de moment s’avança tal com es 
pensava, una mica més lent, però s’intentaran complir els acords. 
Per acabar, l’alcalde manifesta que el punt de l’avaluació de l’estat comptable de l’exercici 
2016, ha quedat sobradament explicat. Són uns bons números, es tanca l’any 2016 molt bé, 
És un bon indicador per poder accedir a diners per poder fer més coses. L’acció comptable 
promoguda per l’equip de Govern quadra bé. Podia haver passat que, tot i tenint la previsió, 
no s’hagués acomplert la finalitat, però en aquest cas tot ha anat bé i tots plegats se 
n’alegren i ara cal intentar el repte del 2017. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per vuit (8) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Joan Ramon 
Domingo, Immaculada Casanella i Bernat Diaz, cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Engelbert Montalà, Narcís Romà, Montse Garcia, Teresa Ginestà i Alonso Soria i 
un (1) vot en contra, del Regidor Sr. i Joan Simeón. 
 
URGÈNCIA 
 
08. SOL·LICITUD DE LA SRA. TORRES GUTIÉRREZ, Sílvia, DE COMPATIBILITAT PER 
UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT. 
 
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 24 de juliol de 2017, amb el 
contingut següent:  
 
“Atesa la petició formulada per la Sra. TORRES GUTIÉRREZ, Sílvia, integrant de la Plantilla 
de Personal Laboral d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa en la 
unitat Serveis Tècnics, (Ref. RLT 070), per a l’exercici d’una segona activitat al sector privat, 
consistent en l’exercici de prestació de serveis a l’entitat/empresa CAPO SAN VITO SL (NIF: 
B-25827791), com a ajudant de cambrera. 
 
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada 
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que desenvolupa la peticionària a l’Ajuntament de 
Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a 
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora 
de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD 
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior. 
 
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Secretaria; atès el que 
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar la Sra. TORRES GUTIÉRREZ, Sílvia, la compatibilitat per a 
desenvolupar una segona activitat al sector privat, següent:  
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- Entitat:  CAPO SAN VITO SL (NIF: B-25827791) 
- Tipus relació:  Contracte laboral a temps parcial i duració determinada 
- Dedicació:  06 hores setmanals [16,00%] – Dissabtes (3 hores) i diumenges (3 

hores) 
- Activitat:  Ajudant de  cambrera. 

 
Segon. L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents: 
 

• Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni 
l'horari de la persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de 
Mollerussa.  

• L'autorització de compatibilitat està condicionada al compliment estricte de la 
jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic.  

• La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc 
de treball. 

• No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat 
professional. 

 
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- MOCIONS  
 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de cinc Mocions, que 
són les següents: 
 
1.- MOCIÓ PERQUÈ MOLLERUISSA S’ADHEREIXI AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS 
PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS 
SOCIALS, presentada pel Grup Municipal ERC. 
 
2.- MOCIÓ PERQUÈ MOLLERUSSA S’ADHEREIXI AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS 
PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS 
SOCIALS, presentada pel Grup Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates). 
 
3.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA, 
presentada pel Grup Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates). 
 
4.- MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET) I PEL RETORN DELS 
DRETS LABORALS A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, presentada pel Grup Municipal 
Socialista 
 
5.- MOCIÓ DEMANANT LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI I 
ARQUEOLOGIA, presentada pel Grup Municipal ERC. 
 
ESMENA, presentada del Grup Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates). 
 
Atès que la Moció 1 i la Moció 2 presentades pel Grup Municipal ERC i pel Grup Municipal CiU 
(PDeCAT-Demòcrates) són les mateixes, en conseqüència és presentaran de manera 
conjunta. 
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Seguidament es dona lectura a les distintes Mocions, procedint-se al seu debat i votació: 
 
09.1. i 09.2.- MOCIÓ PERQUÈ MOLLERUSSA S’ADHEREIXI AL PROGRAMA 
D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ 
DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS 
 
El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura a la Moció, en els termes següents: 
 
“MOCIÓ PERQUÈ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA S’ADHEREIXI AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ 
DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma part del Pla de 
Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de 
l’Administració tributària del segle XXI, amb un model d’administració més propera  i una relació de 
confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes 
que li han de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les 
seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del 
sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al 
Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni 
en el futur el gran gruix de la protecció social que sigui competència de la  Generalitat de Catalunya en 
cada moment. 
 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda catalana i de 
l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació per adaptar-la als nous reptes 
i requeriments a què ha de fer front una administració moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una estratègia 
d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs 
estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques de Catalunya han de satisfer a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en 
base al component tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat 
mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de 
juliol de 2017. 
 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li corresponent 
a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per 
qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent. 
 
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les cotitzacions 
socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada correspon a la Direcció General 
de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració de 
l’administració tributària del Govern de la Generalitat i el conjunt de les administracions locals del nostre 
país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt 
de les administracions tributàries catalanes. 
 
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i 
les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat de l’Estat permet l’adhesió 
voluntària de tots els ens locals i les entitats del sector públic que en vulguin formar part. 
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Per tot aquests motius es proposa d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Mollerussa subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el Conveni 
que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
dels tributs que ingressa els sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària. 
 
Segon. Que l’Ajuntament de Mollerussa subscrigui amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens 
públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens per impulsar la 
subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials 
locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia 
que formi part del sector públic d’aquest Ajuntament. 
 
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria General de 
Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i 
Associació de Municipis per la Independència) l’aprovació de la present moció. 
 

ANNEX I 
 
CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I ........................ PER A LA 
HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS 
TRIBUTS QUE INGRESSA EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE 
CATALUNYA A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA  
 
Barcelona, ........... de 2017.  
 

REUNITS  
 

El senyor Eduard Vilà, en la seva condició de Director de l’Agència Tributària de Catalunya en virtut del 
nomenament establert al Decret 300/2016 de 27 de setembre.  
 
El/La senyor/a ...................................  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i en 
conseqüència,  

MANIFESTEN  
I.- Que ........................................................... en endavant ....................................... és un 
....................................... que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, disposa d’autonomia 
administrativa i financera, i de plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions i per al 
compliment de les seves finalitats, d’acord amb .......................................................  
 
II.- Que l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, l’ATC) és un ens amb personalitat jurídica 
pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions que té atribuïdes per l’article 2 
de la Llei 7/2007, de 17 de juliol.  
 
III.- Que l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 2017, pel qual es crea el Programa d’homogeneïtzació 
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat, complementat per l’Acord de Govern de data 11 de juliol de 
2017, estableix que el programa és d’aplicació als Ens locals territorials de Catalunya i a les Entitats de 
seu sector públic: Organismes Autònoms Locals, Entitats Públiques Empresarials Locals, Societats 
Mercantils Locals, i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del 
seu sector públic, que s’adhereixin al mateix.  
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IV.- Que d’acord amb l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li 
corresponen les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per 
qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent.  
 

CLÀUSULES  
 

Primera.- Objecte i finalitat del Conveni  
 
Aquest conveni té per objecte donar compliment a l’Acord del Govern de data 25 d’abril de 2017, 
complementat per l’Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017, i establir un marc general de 
col·laboració que articuli les relacions entre l’ATC i l’....................................................., amb la 
finalitat d’aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació telemàtica de les declaracions i autoliquidacions d’impostos estatals gestionats per l’Estat i 
de pagament de les quantitats a ingressar que en puguin resultar, així com la presentació de 
declaracions informatives i la realització d’altres tràmits tributaris que 
l’.................................................... ha d’efectuar davant l’Agencia Estatal de l’Administració 
Tributària (en endavant, AEAT). Aquests tràmits s’han de centralitzar en l’ATC.  
 
Segona.- Àmbit objectiu del Conveni  
 
2.1.- Dins del marc general de col·laboració esmentat en la clàusula anterior, l’ATC ha de prestar a 
l’......................... els serveis d’assessorament operatiu en matèria tributària que resultin necessaris.  
 
2.2.- L’ATC, en representació d’..........................................................................., assumeix les 
funcions de presentació i pagament telemàtic de les declaracions, autoliquidacions i de les declaracions 
informatives especificades en l’annex 1 d’aquest Conveni, així com la realització dels altres tràmits 
tributaris relatius a tributs gestionats per l’AEAT.  
 
Tercera.- Obligacions de les parts i règim de responsabilitat.  
 
3.1. Aquest conveni obliga les parts signants a prestar-se l’adequada col·laboració per assolir les 
finalitats establertes i es regeix pel principi de bona fe en les relacions entre l’ ....................... i l’ATC.  
 
3.2.- L’................................... ha d’atorgar l’apoderament a l’ATC, en el termini màxim de 10 dies a 
comptar des de la signatura del present conveni, pels canals electrònics i en els termes i condicions 
establerts per la normativa pròpia de l’AEAT, perquè pugui actuar en la seva representació per realitzar 
els tràmits o actuacions relacionats en l’article 46.2 de la Llei 58/2003, General Tributària.  
 
3.3.- L’.................................................. ha de subministrar a l’ATC, amb una antelació mínima de 
cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini normativament establert per a la presentació de les 
declaracions i autoliquidacions tributàries i de les declaracions informatives, les dades necessàries 
perquè es duguin a terme aquestes funcions segons el procediment establert a la clàusula 4.1 del 
present conveni.  
 
L’................................... respon de l’exactitud de les dades que faciliti a l’ATC per a l’exercici de les 
funcions estipulades en el present Conveni. L’ATC, en l’exercici de les funcions establertes a la clàusula 
2.2 no podrà modificar les dades facilitades per l’........................................... sense l’autorització 
d’aquesta entitat.  
 
3.4.- L’....................................... ha de dur a terme, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils 
anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament, l’ingrés de l’import de les quotes resultants 
de les declaracions i autoliquidacions objecte d’aquest conveni, al compte que indiqui l’ATC, a través dels 
mitjans de pagament reconeguts i acceptats per l’ATC.  
 
3.5.- Inicialment els terminis establerts als punts 3 i 4 d’aquesta clàusula s’estableixen en cinc dies 
hàbils. Tanmateix, l’ATC, en vista de l’experiència assolida, valorarà la possibilitat de reduir aquest 
termini, circumstància que, en el seu cas, es comunicarà a les entitats.  
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3.6.- L’incompliment per part de l’...................................... de les obligacions establertes en els 
apartats 3 i 4 d’aquesta clàusula, que comporti que l’ATC no pugui dur a terme, en el termini legalment 
establert, les funcions que s’especifiquen en l’apartat 2.2 de la clàusula segona d’aquest conveni, no 
comportarà cap responsabilitat a l’ATC i les conseqüències que se’n derivin seran assumides per l’ 
.....................  
 
Quarta.- Aspectes del procediment i règim de funcionament  
 
4.1.- L’............................. ha de facilitar i carregar a la seu electrònica de l’ATC els fitxers que 
continguin les autoliquidacions i les declaracions a presentar en el mateix format i amb les mateixes 
validacions que requereix l’AEAT. En cas que l’............................. no disposi de sistemes informàtics 
que li permetin fer la transferència d’aquests fitxers, les dades es facilitaran a través dels formularis que 
l’ATC posi a disposició a la seva seu electrònica.  
 
4.2.- L’ATC ha de tramitar la presentació telemàtica de les declaracions, autoliquidacions i declaracions 
informatives establertes en l’annex I d’aquest Conveni i que l’....................................... està 
obligat/da a presentar, en els termes i condicions previstos en la normativa tributària.  
 
4.3.- L’ATC ha d’ingressar als comptes del Tresor estatal i abans de la finalització del termini voluntari 
d’ingrés les quotes corresponents a les declaracions i autoliquidacions objecte de presentació.  
 
4.4.- L’ATC ha de remetre a l’............................................. el justificant de presentació i pagament 
de declaracions i autoliquidacions relacionades en l’annex I d’aquest Conveni.  
 
4.5.- Quan l’. .................................... hagi complert amb les seves obligacions, d’acord amb els 
apartats 3.3 i 3.4 d’aquest conveni, si l’ATC incompleix les obligacions establertes a les clàusules 4.2 i 
4.3 d’aquest conveni no comportarà cap responsabilitat per l’................................. que en qualsevol 
cas serà rescabalat/da de les conseqüències que se’n puguin derivar.  
 
Cinquena. Aspectes del procediment i funcionament de caràcter transitori  
 
Mentre l’ATC no acabi de desenvolupar una plataforma informàtica que permeti la tramitació massiva 
dels tributs i que habiliti la plena operativitat de l’objecte del present conveni, prevista per l’últim 
trimestre del 2017, el procediment a seguir serà el següent:  
 
• Tramitació telemàtica o L’...................................ha de presentar les autoliquidacions a l’AEAT, en els 

terminis normativament establerts. En el cas que la quota resultant sigui positiva, l’.................... ha 
de presentar l’autoliquidació amb l’opció de domiciliació de pagament, i indicant el número de 
compte assenyalat a la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a .................................  

 
o L’....................................................... ha d’accedir a la seu electrònica de l’ATC i mitjançant el 

model corresponent de dipòsits, realitzar el pagament de la quota resultant de la declaració o 
autoliquidació presentada a l’AEAT, el pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit o càrrec en 
compte corrent, segons indica la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a 
......................................................................... Aquesta tramitació s’ha de realitzar amb una 
antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament de 
les autoliquidacions tributàries perquè l’ATC pugui realitzar l’ingrés corresponent en temps i forma a 
l’AEAT.  

 
• Tramitació no telemàtica o L’.................... ha de presentar les autoliquidacions a l’AEAT, en els 

terminis normativament establerts. En el cas que la quota resultant sigui positiva, l’.............. ha de 
presentar l’autoliquidació amb l’opció de domiciliació de pagament, i indicant el número de compte 
assenyalat a la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a ....................................................  

o L’........................................................... ha d’accedir a la seu electrònica de l’ATC per descarregar 
la sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu corresponent i emplenar-lo segons indica la guia 
operativa que l’ATC ha de facilitar a .......................................................  
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o L’....................... ha d’ingressar al compte de dipòsits de l’ATC, amb una antelació mínima de cinc 
dies hàbils anteriors a la finalització del termini voluntari de pagament de les autoliquidacions 
tributàries, l’import de la quota de les autoliquidacions que s’han presentat a l’AEAT segons el 
procediment que indica la guia operativa que l’ATC ha de facilitar a l’..........................................  

 
o L’...................................... ha de portar, per duplicat, a les oficines de l’ATC els documents 

següents:  Imprès de la sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu  
 
 Rebut conforme s’ha realitzat l’ingrés a l’ATC  
 Model de l’impost presentat a l’ATC  

 
o L’ATC ha de registrar la documentació facilitada per l’. ............................. i facilitar-li una de les 

còpies segellades.  
 
o L’ATC ha de realitzar l’ingrés corresponent a l’AEAT.  
 
Una vegada estiguin habilitats els sistemes informàtics, l’ATC ho comunicarà a 
..................................... a fi d’aplicar el procediment previst en la clàusula quarta. 
 
Sisena. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades  
 
6.1.- Les parts signants es comprometen a aplicar les mesures necessàries per agilitzar i aconseguir 
l’efectivitat de la realització dels tràmits tributaris que són objecte d’aquest conveni i a col·laborar en la 
introducció de les actuacions correctores que es considerin convenients per al millor compliment de les 
finalitats d’aquest Conveni.  
 
6.2.- Les parts signants acorden compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats als tràmits que 
són objecte d’aquest conveni i promoure la col·laboració tecnològica en la implementació dels 
desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels acords especificats en aquest 
conveni, amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia en la gestió dels processos objecte del Conveni.  
 
6.3.- Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques, així com les comunicacions d’incidències 
en el procés de transmissió de dades, es tramitaran de manera centralitzada (per part de l’ATC). Amb 
aquesta finalitat, les parts han de designar una persona de contacte i una adreça de correu electrònic, i 
comunicar puntualment aquesta designació a l’altra part.  
 
Setena.- Seguiment del Conveni  
 
7.1.- Les parts signants del Conveni es comprometen a mantenir, de manera periòdica, reunions amb la 
finalitat de facilitar la relació i la col·laboració mútua, així com per resoldre les qüestions que pugui 
originar l’execució d’aquest conveni i impulsar la materialització del seu contingut.  
 
7.2.- Ambdues parts establiran els mecanismes de coordinació i d’interlocució que considerin adients.  
 
Vuitena.- Tractament i protecció de les dades  
 
8.1.- Les dades de caràcter personal que siguin transmeses per l’...................................... a l’ATC per 
donar compliment a l’objecte d’aquest conveni i realitzar les funcions que s’hi preveuen seran tractades 
de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Les dades esmentades tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzades i tractades per a 
la finalitat prevista a la clàusula primera, sense que puguin ser comunicades a tercers llevat dels casos 
en que la llei ho permeti.  
 
8.2.- Durant la vigència del conveni, s’habilita l’ATC, encarregat del tractament, per tractar per compte 
d’........................................., responsable del tractament, les dades necessàries per al compliment de 
l’objecte d’aquest conveni. A l’annex II del present conveni es recullen les condicions per a l’execució de 
l’esmentat encàrrec de tractament.  
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Novena.- Naturalesa jurídica  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, segons el 
que disposa el seu article 4.1.c.  
 
En la interpretació i desenvolupament d’aquest conveni regeix l'ordenament jurídic administratiu, sense 
perjudici que s’apliquin els principis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb 
el que disposa el seu article 4.2.  
 
Desena.- Ampliació del contingut del conveni  
 
L’àmbit objectiu d’aquest conveni, establert a la clàusula segona i a l’annex I del present conveni, es pot 
ampliar quan hi hagi mutu acord entre ambdues parts i s’ha de formalitzar mitjançant addenda.  
 
Onzena.- Vigència, eficàcia i revisió  
 
11.1.- Aquest conveni obliga les parts signants des del dia següent a la seva signatura, d’acord amb el 
que estableix l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, sense perjudici del que es preveu a la 
clàusula cinquena.  
 
11.2.- La vigència d’aquest conveni expirarà el dia 31 de maig de 2020, coincidint amb la finalització de 
la vigència de l’Acord de govern de data 25 d’abril de 2017 pel qual es crea el Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. 
 
11.3.- Sense perjudici del que preveu la clàusula desena i onzena punt 1, transcorreguts 6 mesos de 
l’entrada en vigor del present conveni, a la vista de l’experiència assolida, les parts podran acordar les 
modificacions que considerin adients. 
 
11.4.- Aquest Conveni es pot també revisar o modificar de comú acord quan circumstàncies legals o 
objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si escau, per ser adaptat al Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general e protecció de dades), d’aplicació a partir 
del 25 de maig de 2018.  
 
Dotzena.- Causes de resolució  
 
Aquest conveni s’extingirà per les causes següents:  

a) El decurs del termini de la seva vigència.  
b) L’acord d’ambdues parts.  
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts.  
 

Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat signen aquest conveni en dos 
exemplars, i a un sol efecte, en la data indicada.  
 
El director de l’Agència Tributària de Catalunya  
Eduard Vilà Marhuenda 
 

ANNEX II 
 

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT 
DE ..................................................... PER A L'HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I  
MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DE LES COTITZACIONS SOCIALS QUE INGRESSA EL 
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA A LA 
TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 
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Barcelona, ............................... de 2017.  
 
Dades de l'ens local 
Nom de l'ens local 
Nom de l'ens local (en endavant) 
Tipus d'ens 

 
REUNITS  

 
D'una banda, el senyor Joan Ramon Ruiz Nogueras, en la seva condició de director general de Protecció 
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en 
representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en ús de les atribucions conferides pel 
Decret 95/2016, de 19 de gener, de nomenament; la Resolució de la consellera de 12 de juliol 
d'autorització de signatura; el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament 
de Benestar Social i Família. 
 
I de l'altra, el/la senyor/a................................. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i en 
conseqüència, 

MANIFESTEN 
  

I. Que l'Ajuntament de ... (en endavant, l'Ajuntament de ...) és  un Ajuntament que gaudeix de 
personalitat jurídica pròpia, disposa d'autonomia administrativa i financera, i de plena capacitat d'obrar 
en l'exercici de les seves funcions i per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb 
 
II. Que la Direcció General de Protecció Social (en endavant, la DGPS) és una unitat directiva del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d'acord amb el que estableix el Decret 289/2016, de 30 
d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
III. Que l'Acord del Govern, de 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector 
públic de la Generalitat a l'Estat, estableix que el Programa és d'aplicació a les entitats locals territorials 
de Catalunya i al sector públic que s'hi adhereixin.  
 
IV. Que, d'acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de 
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'article 
3.11 estableix que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té, entre d'altres, les competències 
que li atribueixin les lleis i altres disposicions, i que segons l'apartat 8 de l'Acord del Govern, de 25 
d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa d'homogeneïtzació, se centralitza en la Direcció General de 
Protecció Social la presentació de les liquidacions i l'ingrés de les quotes corresponents, així com altres 
tràmits relatius a cotitzacions socials, com l'assessorament, la informació i el suport a la tramitació de 
les sol·licituds de pensions i prestacions de les persones al servei del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, i també de les administracions locals i universitats públiques de Catalunya que s'adhereixin al 
Programa. 

CLÀUSULES  
Primera. Objecte i finalitat 

 
Aquest Conveni té per objecte donar compliment a l'Acord del Govern, de 25 d'abril de 2017, i establir 
un marc general de col·laboració que articuli les relacions entre la DGPS i l'Ajuntament de ..., amb la 
finalitat d'aplicar una estratègia d'optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació telemàtica de les cotitzacions socials a l'Estat i de pagament de les quantitats a ingressar 
que en puguin resultar, que l'Ajuntament de ... ha d'efectuar davant la Tresoreria General de la 
Seguretat Social (en endavant, TGSS). El tràmit d'aquestes gestions s'ha de centralitzar en la DGPS. 

 
Segona. Àmbit objectiu 
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2.1. Dins del marc general de col·laboració esmentat a la clàusula anterior, la DGPS ha de prestar a 
l'Ajuntament de ... els serveis d'assessorament operatiu en matèria de cotitzacions i prestacions 
socials que acordin ambdues parts. 

 
2.2. L'Ajuntament de ... segueix assumint les actuals funcions de presentació telemàtica de les 

afiliacions i cotitzacions socials mitjançant els tràmits gestionats per la TGSS. 
 

2.3. La DGPS, en representació de l'Ajuntament de ... i d'acord amb l'article 17 del Reial decret 
1415/2004, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, assumeix la funció de validació i pagament electrònic dels rebuts de liquidació de les 
cotitzacions, que resulten de tràmits gestionats per l'Ajuntament de ... amb la TGSS. 

 
Tercera. Obligacions de les parts i règim de responsabilitat. 

 
3.1. Aquest Conveni obliga les parts signants a prestar-se l'adequada col·laboració per assolir les 

finalitats establertes i es regeix pel principi de bona fe en les relacions entre l'Ajuntament de ... i la 
DGPS. 

 
3.2. L'Ajuntament de ... ha d'establir, si escau, el pagament electrònic com la seva modalitat de 

pagament del rebut de liquidació de les cotitzacions que gestiona amb la TGSS. L'Ajuntament de ... 
i la DGPS acordaran la data de canvi de la modalitat de pagament en funció del calendari 
d'implantació del procediment objecte d'aquest Conveni. 

 
3.3. L'Ajuntament de ... ha d'autoritzar les persones designades per la DGPS, en el termini de 10 dies 

des de la signatura d'aquest Conveni, pels canals electrònics i en els termes i condicions que 
estableix la normativa pròpia de la TGSS, perquè siguin autoritzats secundaris de l'autorització del 
Sistema RED. 

 
3.4. L'Ajuntament de ... ha de subministrar a la DGPS, fins al dia 20 de cada mes, els rebuts de 

liquidació definitius de les cotitzacions (RLC) i els fitxers addicionals indicats a l'annex 1 del present 
Conveni, perquè la DGPS dugui a terme la validació i el pagament que en resulten. L'Ajuntament de 
... respon de l'exactitud de les dades que faciliti a la DGPS per a l'exercici de les funcions 
estipulades en el present Conveni. La DGPS, en exercici de les seves funcions no pot modificar les 
dades facilitades per l'Ajuntament de ... sense autorització d'aquesta entitat. 

 
3.5. L'Ajuntament de ... ha de dur a terme, fins al dia 20 de cada mes, l'ingrés de l'import de les quotes 

que resulten dels rebuts de liquidació definitius de les cotitzacions (RLC), objecte d'aquest Conveni, 
al compte que indiqui la DGPS, a través dels mitjans de pagament reconeguts i acceptats. 

 
3.6. Inicialment, els terminis que regulen els punts 4 i 5 d'aquesta clàusula s'estableixen fins al dia 20 

de cada mes. Tanmateix, la DGPS, en vista de l'experiència assolida, valorarà la possibilitat de 
reduir aquest termini, una circumstància que, si escau, es comunicarà a les entitats. 

 
3.7. La DGPS ha de revisar i validar la informació rebuda, i gestionar i ingressar als comptes de la TGSS, 

abans de la finalització del termini voluntari d'ingrés, els imports corresponents als rebuts de 
liquidació definitius de les cotitzacions conciliades amb la TGSS, i ha de confirmar aquest ingrés 
amb l'enviament d'un justificant. 

 
3.8. L'incompliment per part de l'Ajuntament de ... de les obligacions que estableixen els apartats 2, 3, 4 

i 5 d'aquesta clàusula 3, que comporti que la DGPS no pugui dur a terme, en el termini legalment 
previst, les funcions que s'especifiquen en l'apartat 3 de la clàusula 2 d'aquest Conveni, no 
comporta cap responsabilitat a la DGPS i les conseqüències que se'n derivin seran assumides per 
l'Ajuntament de ... 

 
3.9. Quan l'Ajuntament de ... hagi complert les seves obligacions, d'acord amb els apartats 2, 3, 4 i 5 

d'aquesta clàusula 3 del Conveni, si la DGPS incompleix les obligacions que estableix l'apartat 7 
d'aquesta mateixa clàusula, no comportarà cap responsabilitat per l'Ajuntament de ..., que en 
qualsevol cas serà rescabalat de les conseqüències que se'n puguin derivar. 
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Quarta. Aspectes del procediment i règim de funcionament 

 
4.1. L'Ajuntament de ..., en el cas que no ho tingui establert així, cal que modifiqui la modalitat de 

pagament del rebut de liquidació de les cotitzacions i l'estableixi com a pagament electrònic.  
 
4.2. L'Ajuntament de ... ha de seguir presentant i gestionant les afiliacions i les cotitzacions socials 

mitjançant els fitxers corresponents que es carregaran a la seu electrònica de la TGSS, en les 
mateixes condicions en què ho realitza actualment, i en els termes i condicions que preveu la 
normativa de la Seguretat Social estatal. 

 
4.3. L'Ajuntament de ..., un cop conciliades les cotitzacions amb la TGSS, ha de facilitar a la DGPS els 

rebuts de liquidació definitius de les cotitzacions dels diferents codis de cotització social, necessaris 
per dur a terme la funció de pagament que preveu aquest Conveni. En el moment de la implantació 
del Conveni, la DGPS proporcionarà un canal segur per trametre aquests fitxers. 

 
4.4. L'Ajuntament de ..., un cop conciliades les cotitzacions amb la TGSS, ha de dur a terme l'ingrés, a 

la DGPS, de l'import de les quotes que resulten dels rebuts de liquidació definitius de les 
cotitzacions (RLC), objecte d'aquest Conveni 

 
4.5. La DGPS ha de revisar i validar la informació facilitada, i gestionar l'ingrés als comptes de la TGSS, 

abans de la finalització del termini voluntari d'ingrés, dels imports corresponents als rebuts de 
liquidació definitius de les cotitzacions de l'Ajuntament de ... conciliades amb la TGSS. 

 
4.6. La DGPS ha de remetre a l'Ajuntament de ... el justificant de pagament dels rebuts de liquidació 

definitius de les cotitzacions dels codis de comptes de cotització relacionats en l'annex I d'aquest 
Conveni. 

 
Cinquena. Agilitació, efectivitat i control de les actuacions realitzades 

 
5.1. Les parts signants es comprometen a aplicar les mesures necessàries per agilitzar i aconseguir 

l'efectivitat de la realització dels tràmits de cotitzacions socials que són objecte d'aquest Conveni i a 
col·laborar en la introducció de les actuacions correctores que es considerin convenients per al 
millor compliment de les finalitats d'aquest Conveni. 

 
5.2. Les parts signants acorden compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats als tràmits que són 

objecte d'aquest Conveni i promoure la col·laboració tecnològica en la implementació dels 
desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels acords especificats en 
aquest Conveni, amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia en la gestió dels processos objecte del 
Conveni. 

 
5.3. Les consultes sobre qüestions tècniques i tecnològiques, així com les comunicacions d'incidències en 

el procés de transmissió de les dades objecte d'aquest Conveni, es tramitaran de manera 
centralitzada (per part de la DGPS). Amb aquesta finalitat, les parts han de designar una persona 
de contacte i una adreça de correu electrònic, i comunicar puntualment aquesta designació a l'altra 
part. 

 
Sisena. Seguiment del Conveni 

 
6.1. Les parts signants del Conveni es comprometen a mantenir reunions, de manera periòdica, amb la 

finalitat de facilitar la relació i la col·laboració mútua, així com a resoldre les qüestions que pugui 
originar l'execució d'aquest Conveni i impulsar-ne la materialització del contingut. 

 
6.2. Ambdues parts establiran els mecanismes de coordinació i d'interlocució que considerin adients. 

 
Setena. Tractament i protecció de les dades personals 
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7.1. Les dades de caràcter personal que siguin trameses per l'Ajuntament de ... a la DGPS per donar 
compliment a l'objecte d'aquest Conveni i fer les funcions que s'hi preveuen, seran tractades de 
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Les dades esmentades tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzades i tractades 
per a la finalitat que preveu la clàusula 1, sense que puguin ser comunicades a tercers, llevat dels 
casos en què la llei ho permeti. 

 
7.2. Durant la vigència del Conveni, s'habilita la DGPS, encarregada del tractament, per tractar per 

compte de l'Ajuntament de ..., responsable del tractament, les dades necessàries per al 
compliment de l'objecte d'aquest Conveni. A l'annex II del present Conveni es recullen les 
condicions per a l'execució de l'esmentat encàrrec de tractament. 

 
Vuitena. Naturalesa jurídica 

 
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l'àmbit d'aplicació del text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, segons el 
que disposa l'article 4.1.c. 
 
En la interpretació i el desenvolupament d'aquest Conveni regeix l'ordenament jurídic administratiu, sens 
perjudici que s'apliquin els principis del text refós de la Llei de contractes del sector públic, d'acord amb 
el que disposa l'article 4.2. 
 
Novena. Ampliació del contingut del Conveni 

 
L'àmbit objectiu d'aquest Conveni, que estableixen la clàusula 2 i l'annex I del present Conveni, es pot 
ampliar quan hi hagi mutu acord entre ambdues parts i s'ha de formalitzar mitjançant addenda.  
 
Desena. Vigència, eficàcia i revisió 

 
10.1. Aquest Conveni obliga les parts signants des de l'endemà de la seva signatura, d'acord amb el que 

estableix l'article 112.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost. 
 
10.2. La vigència d'aquest Conveni expirarà el 31 de maig de 2020, que coincideix amb la finalització de 

la vigència de l'Acord del Govern, de 25 d'abril de 2017, pel qual es crea el Programa 
d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat. 

 
10.3. Sens perjudici del que preveuen les clàusules 9 i 10.1, transcorreguts 6 mesos de l'entrada en 

vigor del present Conveni, en vista de l'experiència assolida, les parts podran acordar les 
modificacions que considerin adients. 

 
10.4. Aquest Conveni es pot també revisar o modificar de comú acord quan circumstàncies legals o 

objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si escau, per ser adaptat al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de  protecció de 
dades), d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018. 

 
Onzena. Causes de resolució 

 
Aquest Conveni s'extingirà per les causes següents: 

 
a) El decurs del termini de la seva vigència. 
b) L'acord d'ambdues parts. 
c) L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per alguna de les parts. 

 
Les parts accepten les clàusules precedents i, com a prova de conformitat, signen aquest Conveni en 
tres exemplars, i a un sol efecte, en la data indicada. 
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Per autorització de la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
El director general de Protecció Social 
Resolució de 12 de juliol de 2017 
 
 
Joan Ramon Ruiz Nogueras 

 
ANNEX I 

 
ÀMBIT OBJECTIU DEL CONVENI 
 
Aquest Conveni es refereix a la gestió del pagament de les cotitzacions per pagament electrònic en nom 
de l'Ajuntament de ..., respecte dels codis de compte de cotització següents: 
 
Codi de compte de cotització 
 
Per cadascun d'aquests codis de comptes de cotització, l'Ajuntament de ... ha de remetre a la DGPS el 
rebut de liquidació de cotització i els fitxers addicionals següents: 
 
· Informe de dades de cotització (IDC). 
· Relació nominal de treballadors (RNT). 
· Vida laboral d'empresa (VILE) 

 
ANNEX II 

 
ACORD D'ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1. Objecte de l'encàrrec de tractament 
 
Mitjançant les presents clàusules, s'habilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en 
endavant DTSF), mitjançant la Direcció General de Protecció Social (en endavant, DGPS), encarregada 
del tractament, per tractar, per compte de l'Ajuntament de ..., responsable del tractament, les dades de 
caràcter personal necessàries per prestar el servei d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació de les cotitzacions socials i assessorament en prestacions socials, que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
El tractament consisteix en: 

X    Accés a les dades 
□ Elaboració de còpies 
□ Recollida 
□ Conservació 
□ Elaboració 
□ Modificació 
□ Bloqueig 
□ Comunicació 

 
2. Identificació dels fitxers afectats 
 
Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, 
l'entitat/òrgan Ajuntament de ..., responsable del fitxer i del tractament, posa a disposició del DTSF, 
encarregat del tractament, dades dels fitxers que es detallen a continuació, inscrits al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya: 
 
Fitxer: 
Dades de caràcter personal a les quals pot accedir la DGPS: 
Nivell de seguretat del fitxer: 
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3. Durada 
 
El present Acord té la mateixa durada que el conveni que l'habilita. 
 
4. Obligacions de l'encarregat del tractament 
 
L'encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de dades, en 
especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, quan sigui 
d'aplicació, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades), i, de forma específica, a les condicions següents: 
 
a. Utilitzar les dades que formen part d'aquests fitxers, o les que reculli per ser-hi incloses, 

només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. 
 
b. Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
 
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per conservar-les, llevat que tingui 

l'autorització expressa del responsable del fitxer o tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, 
expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui compatible. 

 
d. Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar el 

compliment de les seves obligacions com a encarregat de tractament. Així mateix, ha de permetre i 
col·laborar en la realització d'auditories i inspeccions, tant per part del responsable com d'un auditor 
extern autoritzat pel responsable del tractament. 

 
e. S'autoritza l'encarregat per subcontractar les prestacions que comportin els tractaments autoritzats a 

la clàusula 1 d'aquest Acord amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI), amb altres empreses o amb empreses subcontractades pel CTTI. En aquests dos últims 
supòsits, l'encarregat ho ha de comunicar per escrit al responsable, i indicar el nom i les dades de 
contacte de les empreses subcontractades. 

 
Els subcontractistes, que també tenen la condició d'encarregats del tractament, estan obligats 
igualment a complir les obligacions que estableix aquest document per a l'encarregat del tractament i 
a les instruccions que dicti el responsable. 
 

f.  Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin tingut 
accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar-ne l'objecte. 

 
g. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats d'aquest 

encàrrec. 
 
h. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen als 

seus treballadors afectats. 
 
i. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat de cadascun dels fitxers 

que enumera la clàusula 2 del present Acord, segons el que estableix el Reglament de desplegament 
de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, d'acord amb les especificacions següents: 

 
1) El sistema de gestió de la informació utilitzat serà el següent: 

· Servei de tramesa de fitxers. 
2) Les dades es tractaran als locals de l'encarregat. 
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3) En el cas que les dades s'hagin d'incorporar a dispositius portàtils, o s'hagin de tractar fora dels 
locals de l'encarregat, es garantirà el nivell de seguretat corresponent. 

4) L'encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat i el perfil 
professional al responsable del fitxer. 

5) L'encarregat ha d'anotar les incidències al Registre d'incidències i ha de posar en coneixement del 
responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi 
durant l'execució del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de 
caràcter personal tractades. 

 
j. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat 

aplicables. 
 

k. Destruir les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la 
prestació. Alternativament i, a requeriment del responsable, es retornaran a la persona que aquest 
designi. 

 
El retorn ha de comportar l'esborrat total de les dades existents als equips informàtics de 
l'encarregat utilitzats i acreditar-ho mitjançant un certificat. 

 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 
mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació. 

 
5. Obligacions del responsable del tractament 
 
Correspon al responsable del tractament: 
 
a. Permetre l'accés de l'encarregat a les dades a què es refereix la clàusula 2 d'aquest Acord. 
 
b. Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia a l'encarregat del 

tractament. 
 
c. Vetllar perquè l'encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat exigibles, i la resta 

d'obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de dades. 
 
6. Exercici de drets 
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació i cancel·lació davant l'encarregat 
del tractament, l'encarregat ha de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça que indiqui el 
responsable. La comunicació s'ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable 
següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les altres informacions que puguin ser 
rellevants per resoldre la sol·licitud.” 

------------------- 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, del Grup Popular manifesta que aquesta moció es volia 
presentar a la Diputació però es va retirar. Assegura que l’única preocupació del Govern de 
la Generalitat de Catalunya és avançar la creació de les anomenades eines d’Estat, 
aprovisionant-se de totes les dades dels ciutadans de Catalunya i crear organismes de 
dubtosa utilitat. Aquesta Moció que presenten té un títol molt atractiu “homogeneïtzació”  i 
dóna la sensació que la proposta que es farà haurà de ser d’una gran utilitat per 
l’Ajuntament i pels ajuntaments del territori però no és així. Amb la subscripció dels convenis 
que es proposen l’únic que obtindrà l’Ajuntament és un intermediari alhora de complir amb 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Actualment l’Ajuntament ha de liquidar 
els impostos estatals via telemàtica amb l’Agència Estatal d’Administració Tributarà en un 
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termini determinat de pagament voluntari, el procediment és clar, no cal fer cues, és 
immediat i directe. Amb l’Agència Tributària de Catalunya, que actuaria com una 
intermediària, en un termini inferior de cinc dies, el procediment potser també seria clar, 
tampoc no caldria fer cues però no seria immediat ni directe ni es tindria la certesa d’haver 
complert amb les obligacions, creant un dubte, i el mateix passa amb les cotitzacions socials, 
enlloc d’ingressar directament a la tresoreria de la Seguretat Social volen fer-ho mitjançant 
la Direcció de Protecció Social amb els mateixos convenis expressats cinc dies menys de 
termini i la incertesa d’haver complert les obligacions una altra vegada. Signar aquests 
convenis es contractar un intermediari amb l’inconvenient que n’hi ha un per a cada cosa. No 
hi veu cap benefici per l’Ajuntament i no serà el seu grup qui faciliti la creació d’organismes 
que restin aportacions al conjunt de la ciutadania de Catalunya, per tant, el vot serà en 
contra. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del Grup Socialista manifesta que l’Agència Tributària de 
Catalunya es va crear al Parlament l’any 2007 com a instrument per a la gestió dels 
impostos cedits i propis de la Generalitat de Catalunya, justament durant el govern 
d’esquerres. El Govern de la Generalitat des del 2015 ha decidit desenvolupar l’Agència 
Catalana fins al límit de les seves competències, i ara a partir de l’1 de setembre gestionar o 
pretendre gestionar el pagament dels impostos estatals a través de l’Agència Catalana i de 
totes aquelles entitats del sector públic que depenen de la Generalitat per això, ara es 
presenta  aquesta Moció per l’aprovació del conveni que encarregui a l’Agència Catalana el 
pagament dels impostos estatals que seguidament, traspassarà a l’Agència Estatal. 
Des del PSC no podem acceptar la signatura d’aquests convenis per diferents motius: perquè 
l’Agència Catalana no té competències sobre els impostos estatals, no creu que estigui 
preparada per gestionar el pagament d’aquest volum d’impostos, no es poden posar les 
institucions en el risc d’incórrer en retards o impagaments donat que l’Agència Catalana de 
protecció de dades ja ha advertit a l’Agència de Tributs Catalans que no pot emprar dades 
d’impostos que no li són propis. Això seria il·legal. La Sra. Ginestà pregunta com es pensa 
garantir el bon ús de les  dades, per exemple, les de  treballadors amb la Seguretat Social o 
l’IRPF. Considera que no es pot actuar a corre-cuita amb un tema tan important. El que cal 
és millorar la gestió dels recursos propis i dedicar recursos extraordinaris a la lluita contra el 
frau i l’evasió fiscal per fer de l’Agència un veritable instrument de gestió dels impostos 
pròsper i eficient. En tot cas, caldria engegar un procés sense precipitació arribant a una 
entesa amb el Govern espanyol que és qui en té les competències en base al marc legal 
vigent, un acord entre administracions, no fer-ho a la brava ja que això l’únic que genera és 
inseguretat jurídica i pot representar un greu perjudici per les administracions, en aquest cas 
pels ajuntaments, despeses innecessàries, escurçaments de terminis, etc. Pregunta si 
l’ingrés de l’IVA s’haurà de fer el dia 15 en comptes del 20, perquè –diu- caldrà enviar-lo a 
Madrid. La regidora diu que el del PSC defensa l’Agència Catalana perquè la va crear però 
està en desacord amb la metodologia, amb la forma i té seriosos dubtes. Considera que està 
abocada al fracàs, per aquest motiu no poden votar aquesta Moció. 
 
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC manifesta que ben aviat cal començar a ser i 
aquesta premissa s’hauria de tenir molt clara. S’adreça al Sr. Simeón i li pregunta si ha 
seguit el Ple i la intervenció del vicepresident Junqueras. Si les coses les fan els altres es 
poden equivocar i quan s’equivoquen en el càlcul de bestretes suposen 1.800.000€. Si es fa 
aquí, potser no hi haurà equivocacions. Això també implica que al ciutadà li serà més fàcil 
anar-se a queixar, hi serà més a prop. El Sr. Montalà creu que aquí és pot fer bé. S’adreça a 
la Sra. Ginestà i li assegura que s’està preparat per fer-ho, que es tenen totes les eines i 
espera que es faci al més aviat possible, perquè està segur que el dia 20 es pagarà l’IVA i no 
caldrà pagar-lo a Madrid. 
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L’alcalde Sr. Marc Solsona manifesta que l’Ajuntament de Mollerussa prefereix pagar els seus 
tributs a l’Agència Tributària Catalana i no a l’espanyola. L’opció hi és perquè ja hi ha l’eina 
generada de poder-ho fer a l’agència catalana. Després aquest òrgan de gestió de tributs 
farà el que calgui fer legalment i pel que fa a la protecció de dades, ja està resolt. Ara el que 
es pretén és no incórrer a cap tipus d’il·legalitat. La decisió política d’aquest Ajuntament i de 
tots els grups municipals és que l’Ajuntament de Mollerussa, 14 dels seus 17 regidors 
decideixen de manera democràtica, canviar el model de gestió de tributs a l’Ajuntament i 
passar-ho a l’Agència Tributària Catalana. Amb el grup ERC ja hi havia la voluntat de 
presentar i fer aquesta Moció. Es va demanar a l’interventor municipal que fes un informe. 
No és res precipitat, això ve de lluny i tal com diu la Sra. Ginestà des del 2015 s’està fent el 
desplegament del nou programa i ja s’ha presentat i tot. Serà efectiu l’1 de setembre, amb la 
formació i amb la diferent composició i eliminació de les oficines liquidadores. Ara un cop es 
té un informe jurídic, ja hi ha un marc que ho permet i no només és un tema de voluntat 
política. L’Ajuntament de Mollerussa ho fa per continuar gestionant igual de bé i no tenir cap 
problema. Suposant que no funcionés, caldrà replantejar-ho però en qualsevol cas, a dia 
d’avui, creu que és una bona eina i que funcionarà. L’Ajuntament de Mollerussa, amb majoria 
àmplia, 14 de 17, decideix aprovar aquesta Moció per poder subscriure els convenis 
pertinents i avalats per l’informe jurídic, cosa que fan moltes altres institucions del país. Cal 
emprendre aquest canvi en el model d’ús intern de la gestió dels tributs del municipi i també 
del país. 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, pregunta si es va demanar un informe a 
Intervenció i en resum què hi deia. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona respon afirmativament. A trets generals explica que l’informe 
constata un fet. Ara ja és una voluntat política i hi ha el marc jurídic i l’eina adequada per 
desenvolupar-ho.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del Grup Socialista, reitera que ha dit allò que havia de dir. 
És cert que el secretari d’Hisenda de la Generalitat ha reconegut les dificultats per la gestió 
dels tributs propis, per tant ja es veurà si n’hi ha o no, el temps ho dirà. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona pregunta al Sr. Montalà i hi ha alguna intervenció més, i aquest 
respon que no. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
Moció i l’Esmena 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, 
Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Engelbert Montalà, Montse 
Garcia i Narcís Romà i tres (3) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta, 
Alonso Soria i Joan Simeón. 
 
09.3.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A 
CATALUNYA  
 
El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura a la Moció, en els termes següents: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA  
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els canvis 
organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitat de les persones que les utilitzen, 
han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les 
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Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de 
vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser 
instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que doni 
resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent 
de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l’accés, la prestació i la 
millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en 
l’existència de les necessitats infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar servei 
al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una 
societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions 
Públiques, la ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt de les 
Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre 
diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 
d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es comprometen a 
treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin 
afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
 

- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions 
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les 
empreses de Catalunya. 
 

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies 
digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració 
més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot 
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer 
de Catalunya un SmartRegion de referència internacional. 

 
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la 

protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital. 
 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la 
disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la 
demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de la seva corporació l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre de 
2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la 
Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis 
de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la 
implementació dels objectius d’aquest Pacte. 
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.” 

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



 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, del Grup Popular manifesta que senzillament votarem a favor. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del Grup Socialista manifesta que no acaba d’entendre el 
perquè vostès presenten aquesta Moció. Certament, el desenvolupament de les tecnologies a 
l’Administració, l’avenç cap a una societat digital, el desplegament o l’impuls en definitiva ja 
fa temps que s’està duent a terme per part de totes les Administracions i Governs, vostès 
mateixos en aquesta Moció fan referència al Pacte Nacional per una Societat Digital a 
Catalunya que per cert, va ser signat al mes d’octubre passat entre el Govern de la 
Generalitat, les quatre Diputacions, les dues associacions de municipis i LOCALRET; per tant, 
per tothom, amb un acord unànime independentment del color polític i per tant, des de 
l’Ajuntament jo crec que el que cal fer és sumar-nos-hi i tirar endavant i adaptar la nostra 
Administració. Vostès ara ens proposen donar suport al pacte; si les entitats que ens 
representen ja ho van fer, no té cap sentit ara fer arribar aquest suport, o és que vostès 
consideren que no s’està desplegant o es que el Govern no està complint a allò acordat. Si 
és així, el que caldria, i vostè és del Partit que governa, és fer complir l’acord i que instéssim 
en aquesta Moció al Govern i les parts signants a complir-lo. No sé si és aquest el problema 
però en tot cas, clar que no hi podem estar en contra ni molt menys, però la veiem com una 
Moció oportunista per un tema que ja està acordat i que no té cap sentit. El que hem de fer 
com Administració és sumar-nos-hi i tirar endavant amb la digitalització del nostre municipi. 
 
El regidor, Sr. Narcís Romà, del Grup ERC, exposa que des del seu grup ens hi sumarem i 
alhora ens alegrem que es presenti perquè crèiem que com a Societat aquest és un repte 
molt important que tenim: el desplegament de les TIC, de l’estat digital, a tots els nivells;  
per tant, portar-ho aquí, és prendre’n consciència i sumar-nos-hi és el que toca. 
 
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona exposa que es passa aquesta Moció i no es oportunista perquè si 
es va aprovar l’acord a l’octubre del 2016, diguem que el que fem és uns quants mesos tard 
a nivell municipal. Perquè fem tard? Fem tard o aprofitem ara aquest Ple per poder-ho 
passar perquè si vostès recorden, vam fer una jornada aquí a Mollerussa, que va venir el 
Secretari de Telecomunicacions de la Generalitat i de noves tecnologies en la qual, com que 
Mollerussa està dins del Programa de Smartlab i estem desplegant diferents programes de 
Smartcity, ens va recomanar que estaria bé poder fer una adhesió unipersonal com 
Ajuntament de Mollerussa ja que estem en el mapa del concepte de les ciutats que tenen 
voluntat real i efectiva de transformació digital; per tant, el que fem és el següent: passem 
aquesta Moció per poder comunicar formalment que  nosaltres ja hi estem treballant; ja que 
ens ho van demanar, nosaltres ho passem i celebro doncs que tothom hi estigui d’acord. La 
motivació no es altra que evidenciar aquesta singularitat en el suport de Mollerussa a aquest 
pacte nacional com a ciutat que està activa en aquest terreny. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
Moció i l’Esmena presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.4.-MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET) I PEL 
RETORN DELS DRETS LABORALS A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció 
següent: 
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“MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET) I PEL RETORN DELS DRETS LABORALS 
A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Atès que com a municipi inclusiu tenim com a objectiu treballar per assolir l’autonomia personal i una 
vida independent de les persones amb discapacitat. 
 
Atès que cal garantir una cartera de serveis socials amb ajuts i suports tècnics per donar màxima 
autonomia, potenciar la promoció de l’autonomia personal i els serveis de suport psicosocials i educatius. 
 
Atès que cal una atenció preferent a les persones amb discapacitat en tots els programes, projectes i 
accions d’integració laboral que promogui el municipi. 
 
Atès que cal desenvolupar un pla de suport, amb programes específics, que contempli les necessitats per 
a l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb especials dificultats, concretament les persones 
amb problemes de salut mental i les persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
Atès que s’ha d’impulsar fórmules de treball protegit i de formació per a persones amb discapacitat i/o 
amb malalties mentals greus, així com la contractació preferent de Centres Especials de Treball (CET), 
centres ocupacionals i empreses d’inserció per desenvolupar projectes sostenibles i d’interès per al 
municipi, sempre segons uns estàndards de qualitat i uns objectiu definits. 
 
Atès que són empreses que tenen la missió d’oferir llocs de treball de qualitat a persones amb 
discapacitat igual o superior al 33 per cent amb discapacitat, o bé que no poden integrar-se a l’empresa 
convencional. 
 
Atès que a Catalunya hi ha més de 210 CTEs , que actuen en molt diversos sectors productius i ocupen 
més de quinze mil persones amb discapacitat. 
 
Atès que aquests CET actuen com a qualsevol organització en l’àmbit de l’economia social i per això han 
d’assolir un doble objectiu: social i econòmic. 
 
Atès que els CET són, per tant, una peça clau de l’economia social, sostenible, competitiva i solidària del 
nostre país. Són empreses molt arrelades al nostre territori i amb un gran impacte també de la seva 
tasca en la nostra població. 
 
Atès que gràcies als CET podem conèixer millor les capacitats dels seus treballadors i treballadores i ens 
permet trencar amb els estereotips existents sobres les capacitats de les persones. 
 
Atès que els CET són la principal via d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat que existeix 
al nostre país, tal com confirmen diversos informes de les organitzacions sindicals. 
 
Atès que l’actual Govern de la Generalitat planteja presentar una nova ordre que podria deixar 2.700 
treballadors i treballadores amb discapacitat a l’atur, i posar en perill també la sostenibilitat de més de 
seixanta CET al nostre país. 
 
Atès que els col·lectius i entitats representatives tant del sector de les persones amb discapacitat física 
com intel·lectual, han expressat públicament el seu posicionament contrari a aquesta nova ordre de la 
Generalitat. 
 
Atesa la lentitud a l’hora de fer aquesta ordre provoca que els CET tinguin una tenxió de tresoreria 
insuportable, a causa dels 26 milions d’euros en concepte de subvenció dels salari mínim 
interprofessional que el Govern de la Generalitat no transfereix. 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista, creiem que les necessitats dels i les conciutadans i 
conciutadanes amb discapacitat i, per tant, les polítiques socials que garanteixen els drets de ciutadania 
han de posar-se al centre de l’agenda política, proposem al Ple de l’Ajuntament de Mollerussa els 
acords següents: 
 



 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
  ______ 

 

1. Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris per garantir la subvenció 
del 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels Centres Especials de Treball de Catalunya, i el 75% del Salari Mínim 
Interprofessional per al col·lectiu d’especials dificultats, respectant o millorant en tots els seus 
termes el que es garantia a les bases vigents en finalitzar l’any 2010. 
 

2. Instar al Govern de la Generalitat a que la convocatòria corresponent a les Unitats de Suport a 
l’Activitat Professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les 
persones amb discapacitat en els centres especials de treball mantingui les bases de 
l’exercici2010, actualitzant els imports per treballador atesos els costos salarials de la ràtio de 
suport exigit per aquestes unitats de servei. 
 

3. Instar al Govern de la Generalitat a eliminar els topalls establerts des del 2010, que deixin fora 
de subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional les noves contractacions dels Centres 
Especials de Treball. 
 

4. Instar al Govern de la Generalitat que inclogui en els pressupostos de la Generalitat del 2018, 
d’un fons de rescabalament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció 
de l’SMI i USAPS als Centres Especials de Treball sempre que l’Ordre de la Generalitat surti amb 
posterioritat a l’1 de maig de l’any en curs, per assegurar els drets dels treballadors i evitar la 
tensió de tresoreria dels Centres Especials de Treball. 
 

5. Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb discapacitat que 
es tradueixi en un model Treball Protegit a Catalunya, que compti amb el màxim consens de les 
entitats representatives del sector, asseguri el compliment dels drets de totes les persones amb 
discapacitat i inclogui criteris de discriminació positiva cap al col·lectiu d’especials dificultats. 
 

6. Treballar, durant el 2017 i 2018, paral·lelament a la taula de treball protegit, un Pla Específic 
adreçat a fomentar la inserció a l’empresa ordinària i a l’ocupació de qualitat per a les persones 
amb discapacitat, que discrimini positivament aquelles persones amb especials dificultats en 
relació a la seva discapacitat i garanteixi els suports necessaris per desenvolupar la seva 
activitat productiva amb normalitat. 
 

7. Potenciar els Centres Especials de Treball d’economia social i cooperativa del nostre municipi, 
per a la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat i les d’especial 
dificultats, reforçant els aspectes relacionats amb la reconversió d’activitats obsoletes, la 
democràcia interna, el suport a la inversió i reinversió dels beneficis, i el treball en xarxa que 
permeti oferir nous serveis i productes amb valor afegir. 
 

8. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, a l’entitat per a la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya (DINCAT), al Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), a la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, i a les entitats socials del municipi que treballen amb i per a 
les persones amb discapacitat.” 

------------------- 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona fa constar que el Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) ha 
presentat esmenes per aquesta Moció: 
 

1. Donar ple suport i vetllar per al compliment de l’acord signat el passat 14 de juliol de 
2017, ACORD MARC DE LÍNIES DE SUPORT A LES PERSONES AMB 
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DISCAPACITAT AMB ESPECIALS DIFICULTATS EN CENTRES ESPECIALS DE 
TREBALL. 

 
Aquest acord neix de la voluntat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies i de les 
Federacions DINCAT, AMMFEINA SMC, AEES DINCAT i FÒRUM SALUT MENTAL, de fer 
efectives, durant un període transitori que abasta els exercicis 2017 i 2018, un seguit 
d’ordres de bases reguladores, -i les seves corresponents convocatòries-, pel suport i ajuts a 
les persones amb discapacitat amb especials dificultats, així com també d’altres actuacions 
complementàries. En síntesi, estem davant d’un acord de mínims que haurà d’anar 
incorporant noves propostes i millores al seu contingut, fruit del treball conjunt i participat 
entre els signants. 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, del Grup Popular manifesta que hi votarà a favor perquè s’ha 
d’avançar amb la inserció de persones amb discapacitats i garantir els drets, tant socials com 
laborals. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona comenta que no es gaire habitual que hi hagi esmenes, i potser 
primer s’hauria de saber si s’accepta o no per votar a favor de l’acceptació o de la  Moció del 
PSC. Diu que si s’accepta l’esmena es votarà la moció amb l’esmena. Si no s’accepta es 
votarà tal qual el text del grup Socialista. 
 
El Sr. Simeón volia abstenir-se perquè  el Govern de la Generalitat ja va proposar un acord 
de mínims fa pocs dies per garantir una renda mínima, però creu que és poc i considera que 
cal avançar, per tant s’absté amb l’esmena i vota a favor de la Moció del PSC. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona afirma que l’esmena no es vota si no s’accepta. 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, diu que no l’accepta. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona li respon que l’ha d’acceptar la Sra. Ginestà que és qui ha 
proposat la moció. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista respon que no estan acostumats a les 
esmenes. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona considera que és una manera d’aportació per a debatre i que és 
una mostra de respecte que indica que s’ho ha mirat. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà diu que no la podem acceptar per diferents motius; perquè 
han de defensar allò que es va aprovar al Parlament i aquest acord no dóna sortida al que 
realment es va aprovar, tampoc no contempla una partida important del col·lectiu de 
discapacitats, aquells que tenen més dificultats i ni tant sols, sobretot les entitats que han 
signat aquest acord, ni tant sols gestionen centres de treball. Cal dir que aquest acord no 
s’ha pactat amb les grans federacions que són les que representen a més persones afectades 
i diria que s’ha dut a terme a l’esquena del sector, disfressant-lo com un gran acord de cara 
a l’opinió pública, però realment és un acord de mínims i així ho han denunciat les entitats 
representants dels centres especials de treball. Han denunciat aquesta retallada encoberta 
de recursos econòmics per part del Departament i a més el retard en el pagament posa en 
risc la sostenibilitat d’aquests centres i per tant, la continuïtat d’aquests llocs de treball. És 
per tot això doncs que, no poden acceptar l’esmena i per tant, continuen amb la Moció. 
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El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC diu que li agrada molt que la Sra. Ginestà 
s’hagi apuntat al carro de portar mocions en els plens municipals que van més enllà d’allò 
que és estrictament municipal. Creu que és una Moció que ja es va debatre en el Parlament i 
li ho agraeix, perquè ells també ho fan. Quan al vot, és remeten al que va votar el seu partit 
al Parlament. No poden votar a favor per diverses coses. ERC té per objectiu treballar per 
assolir una societat inclusiva en què es garanteixin els drets de les persones amb 
discapacitat. En aquest sentit l’accés a un lloc de treball és fonamental per garantir 
l’autonomia de les persones i la seva independència econòmica. Cal reduir l’atur entre les 
persones amb discapacitat. Tenen una taxa més elevada que la població general, un 32%, 
quan al 2016 es va tancar amb un 17%. El mapa que existeix de centres especials de treball 
a Catalunya és de 216 repartits territorialment amb una distribució de 158 a Barcelona, 20 a 
Girona, 18 a Tarragona i 15 a Lleida i 5 a les Terres de l’Ebre. A Catalunya els CET són 
petites i mitjanes empreses sovint sorgides de les mateixes famílies, lligades al territori i que 
donen feina a 15.000 persones. Creu que s’ha de construir un nou model català que endegui 
una renovació de les estructures per augmentar la competitivitat dels centres especials de 
treball i que augmenti la relació amb les administracions locals. I per acabar, el finançament 
que rep a través de la conferència sectorial ha disminuït i per això la Generalitat ha hagut de 
fer un esforç econòmic amb fons propis per mantenir l’aportació al CET amb 68 milions 
d’euros. Enguany el Departament de Treball hi ha destinat 80 milions d’euros, amb 35 
milions d’euros de fons propis, un esforç que no fa cap altra comunitat autònoma. No hi ha 
cap altra comunitat autònoma que destini fons propis per donar suport als CET. Per totes 
aquestes raons el grup ERC no votarà votar a favor de la proposta.  
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona diu que va presentar aquesta esmena bàsicament per no caure 
amb un relat polític molt reduccionista i molt simple, que és que l’Ajuntament de Mollerussa 
ha votat en contra que es pugui dotar o millorar el Centre Especial de Treball, a tots els drets 
laborals de les persones amb especial dificultat i tota la cobertura i xarxa de serveis i suport 
que se’n pugui fer. Bàsicament, presenten l’esmena perquè aquest acord marc, que pot ser 
considerat de mínims, que no satisfà al 100% les entitats, però que és un acord suficient en 
el CET de proximitat, en la Federació que l’engloba, hi ha una voluntat d’acord de secundar-
lo. L’alcalde explica que ho han plantejat així perquè no es pugui dir que s’ha votat en contra 
de donar-hi suport. Espera que l’acord caduqui al més aviat possible i que no es deixi de 
treballar per dotar-lo més ràpidament en els retards que pugui haver-hi, que hi hagi aquesta 
disponibilitat econòmica que necessiten urgentment els centres especials de treball perquè 
tenen uns retards que s’han de complir. Amb independència de la capçalera que porti, sigui 
d’un o altre grup, és un tema de país. Així està expressat, així ho ha expressat la mateixa 
consellera i les diferents direccions generals en les seves reunions.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC només es remet a defensar el que es va 
aprovar al Parlament i no és un grup polític qui ho diu, hi ha unes entitats que el 25 de juliol 
han fet un comunicat en què denuncien un tracte no equitatiu. La Sra. Ginestà només insta 
que es compleixi l’acord del Parlament. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
Moció i és DESESTIMADA per onze (11) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es,  Marc 
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Joan Ramon 
Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís 
Romà i tres (3) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan 
Simeón. 
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09.5.- MOCIÓ DEMANANT LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI 
I ARQUEOLOGIA 
 
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent: 
 
“MOCIÓ DEMANANT LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI I ARQUEOLOGIA  
 
Antecedents: 
 
Atès que últimament hi ha diverses casuístiques que fan que els tècnics de la casa s’hagin de pronunciar 
sobre temes d’àmbit cultural i social com en el cas de l’edifici de la Farinera i per tal de dotar de 
l’Ajuntament de Mollerussa d’una eina que ens permeti discernir i opinar sobre si és aconsellable o no 
tirar a terra element que conforma un llegat històric per la nostra ciutat. 
 
Atès que creiem que una ciutat com Mollerussa no pot ser que no tingui una comissió patrimonial i 
entenen que una població com la nostra ha de fer tot el possible per tal de conservar eles bens 
catalogats i inventariats. 
 
En l’enteniment que la conservació i protecció del patrimoni passa necessàriament per uns fets 
d’intervenció complexos i sotmesos a un procés cultural dinàmic, que fan impossibles d’afinar 
exhaustivament des d’una òptica purament ordenancista, es constituirà la “Comissió Municipal del 
Patrimoni” per obtenir un control àgil, obert i correcte de les actuacions. 
 
La “Comissió Municipal del Patrimoni Cultural” s’entén com un orgue de caràcter tècnic que té com a 
missió el control de les actuacions en els elements del Catàleg i els inventaris, i en els seus entorns 
definits, vetllant per l’adequat acompliment de l’esperit, directius i objectius de la normativa d’aquest 
pla. Aquesta tasca de la comissió ho és en el sentit d’assessorament a la corporació municipal en els 
termes expressats anteriorment. 
 
El grup municipal d’ERC Mollerussa insten a l’ajuntament de Mollerussa a l’adopció dels següents punts 
 
1. Constituir la Comissió Municipal de Patrimoni 
 
2. La comissió actuarà preceptivament en els següents casos: 
 

- Informes previs a la concessió de llicència d’obres en els elements del Catàleg i els seus entorns 
definits. També s’entén l’informe previ en les actuacions d’iniciativa pública en els termes abans 
esmentats. 

- Observació de l’adequació de les obres executades a l’objecte de la concessió de llicència als 
projectes aprovats. 

- Informes sobre noves catalogacions i inventariat d’elements. 
- Informes sobres totes aquelles qüestions que afectin als elements del Catàleg. 
- Actuacions en matèria de protecció del patrimoni arqueològic. 
- Actuacions en matèria de protecció del paisatge urbà. 
- Actuacions en matèria de protecció del medi ambient. 

 
3. La Comissió Municipal del Patrimoni assessorarà el procés de control de l’adequació de les actuacions 

executades sobre els elements, per això tindrà a la seva disposició el Servei d’Inspecció Municipal. 
Aquesta tasca s’efectuarà sota la direcció de la regidoria d’Urbanisme, i de l’administració competent 
en els casos de Bens Culturals d’Interès Nacional. 

 
4. La composició de la Comissió Municipal de patrimoni estarà formada per: 
 

- L’alcalde de Mollerussa 
- L’Arquitecte municipal 
- Els portaveus dels grups municipals 
- L’arxiver de l’arxiu comarcal 
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- El tècnic anomenat per la direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat. 
- 1 membre designat pel Centre de recerques del Pla d’Urgell Mascançà. 

 
5. La comissió podrà sol·licitar la col·laboració de les entitats ciutadanes o persones relacionades amb 

els diversos camps, ja siguin de l’art, història, arqueologia, agricultura, biologia i qualsevol altre que 
pugui tenir relació amb els temes objecte d’informe, per tal de dur a terme la seva tasca amb la 
màxima eficàcia. En cas de produir-se l’esmentada col·laboració, aquestes entitats o persones seran 
considerades membres de la Comissió Municipal del Patrimoni a tots els efectes en els temes objecte 
de la col·laboració. El càrrec de membre permanent de la Comissió Municipal del Patrimoni, implicarà 
la incompatibilitat professional dels encàrrecs privats d’intervencions en els elements del catàleg. Els 
acords de la Comissió Municipal de Patrimoni es produiran per majoria simple dels seus membres. 

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

 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les 
intervencions següents: 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona fa constar que el Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) ha 
presentat una esmena de modificació de tota la Moció. Llegeix els tres punts: 
 
1. Instar a l’Ajuntament de Mollerussa a constituir la Comissió Municipal de Patrimoni. 
2. Que aquesta comissió tingui en compte la representació dels grups municipals del 

consistori així com també la de professionals i entitats de la ciutat i de la comarca 
dedicades a la recerca i investigació històrica. 

3. Que l’Ajuntament presenti abans del proper Ple ordinari la composició i funcions de la 
comissió, així com també la periodicitat i la conseqüent modificació del cartipàs 
municipal si s’escau. 

 
Conseqüentment, es conclou incorporar les esmenes presentades a la Moció. 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP votarà a favor de la Moció perquè entén que ha 
de ser així. El Sr. Simeón no està personalment d’acord amb el criteri de preservar la 
farinera, perquè hi ha hagut tantes modificacions que poca cosa se’n pot aprofitar, però veu 
bé que sigui un punt de partida.  Un altre lloc emblemàtic de Mollerussa, que molts no han 
pogut visitar, és la part del pati de darrera i les quadres de Can Jaques. Allí es va poder fer 
una permuta amb NUFRI i considera que ell li va donar suport fins al final. Creu que està 
molt millor en mans de l’Ajuntament per poder preservar-la que en mans d’un particular. Pel 
que fa a la farinera, no ho veu igual, però està d’acord que s’hi actuï tal com ho proposen. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, manifesta que també hi votaran a favor. 
Crear una comissió sempre ajuda a prendre millor les decisions. Tot i així creu que al nou 
POUM ja es va acotar catalogar més edificis o elements per preservar. Remarca que és 
important la participació de tècnics, tant per valorar realment l’interès cultural com la 
conveniència per a la seva preservació. En alguns casos es parla de l’estat de l’edifici;en 
altres, de preservar-ne la maquinària pel que representa històricament... etc. Pensa que de 
vegades, no n’hi ha prou en deixar-se portar per l’estimació a la història sinó que, a més de 
la valoració política i cultural, és important la participació de tècnics que  diguin realment 
l’estat d’aquell bé d’interès cultural. En qualsevol cas, hi ha temps per parlar-ne i per saber 
què cal fer. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona explica que ha presentat aquesta esmena perquè entén que cal 
consensuar les diferents casuístiques però no accepta comentaris que diuen que els que fan 
és tirar pel dret o que es té poca cintura, que no se sap administrar...S’adreça a la Sra. 
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Ginestà i diu que al seu moment el grup del PSC va ser corresponsable de l’aprovació del 
POUM, i a més el grup ERC ostentava  la Regidoria d’Urbanisme. El tema que avui es parla  
no tira pel dret sinó que dóna tràmit administratiu a una petició d’un particular. Veu certa 
intencionalitat política en alguns tuïts on es diu que l’Ajuntament de Mollerussa, el PDeCAT, 
enderroca la farinera. Això no és així, sembla que es qüestioni una falta de sensibilitat 
patrimonial i no està bé. Només cal llegir el manifest del Centre de Recerques Mascançà en el 
qual es diu que lamenta que s’hagi de dur aquesta actuació però també reconeix que aquest 
consistori ha tingut diferents actuacions pro actives perquè ha pogut salvar béns 
patrimonials. Per tant sembla que de cop i volta aquest Ajuntament no és capaç de mantenir 
Cal Castelló i ha de lamentar el que va passar amb el Castelló del vi, i que es voti en contra 
que l’Ajuntament pugui quedar-se els darreres de Can Jaques. S’ha volgut tractar 
l’Ajuntament com poc sensible ala realitat històrica. Potser la farinera servirà per intentar 
forjar algun mecanismes des de l’Ajuntament per protegir i catalogar algunes edificacions. 
L’alcalde afirma que no ha tirat mai pel dret, ni els ha faltat mai cintura quan ha convingut. 
Només pot veure que més enllà de la voluntat de presentar aquesta Moció es pretengui fer 
veure que hi ha un rerefons ideològic o polític en aquesta actuació. Demana més arguments i 
corresponsabilitat. 
 
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC troba que les paraules de l’alcalde tenen una 
tendència a donar la  culpa a ERC en l’enderroc de la farinera. Tal com parla qui ha fet un 
exercici de responsabilitat és l’equip de Govern. Qui governa és el grup de CiU amb majoria 
absoluta, no ERC, i per tant són ells qui tenen les eines perquè no s’enderroqui, però no se 
sap si les volen utilitzar o no. N’hi ha una que és molt fàcil, que és inventariar i catalogar tal 
com s’ha fet amb Cal Castelló. Assegura que cap dels tres regidors del grup ERC d’aquest 
consistori ha format part d’anteriors consistoris, per tant no es pot dir coses que no han fet. 
Si es mira endarrere, es pot prendre mal. El Sr. Montalà no vol retraure res del passat, del 
Sr. Bosch o del Sr. Grau, equips en els qual els Sr. Solsona formava part. No entén ara per 
què diu que els regidors d’ERC formaven part d’aquell POUM i els en dóna la culpa. Ells són 
tres regidors que formen part d’un consistori i d’un grup d’ERC que es planteja d’una manera 
diferent a l’anterior mandat certes coses. Afirma que són sensibles als elements 
arquitectònics de la ciutat de la mateixa manera que entenen que l’alcalde també ho és. El 
que passa és que aquest cas es valora de manera diferent. Segurament que no ho haguessin 
tirat a terra i haguessin utilitzat aquelles eines que l’alcalde diu que no hi són i creu que això 
és manca de cintura, ja que es tracta de voluntat política i no de voluntat tècnica. Ara cal 
mirar endavant i no fer recaure en els tècnics de la casa decisions que puguin estar 
englobades en àmbits que superen les seves competències com són decisions 
arqueològiques, històriques o culturals i per això es crea aquesta Comissió perquè si no 
existeix aquesta Comissió al final qui fa l’informe és el tècnic de la casa, que és el que ha 
passat aquí. El Sr. Montalà diu que cal mirar endavant i construir entre tots aquesta eina i 
que en propers assumptes que afectin a béns patrimonials, tots hi puguin posar un gra de 
sorra i no només la voluntat del propietari com s’ha donat en aquest cas. Quan hi haurà la 
comissió es podrà valorar tot amb més amplitud. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona assegura que estarà amatent per articular aquesta nova eina 
perquè sigui útil i afegeix que de vegades hi ha desconeixement del tràmit i dels terminis que 
tot això suposa. Quan hi ha a l’aprovació d’un POUM i hi ha unes afectacions en unes 
parcel·les es generen unes expectatives i el que s’està valorant no és només inventariar o 
catalogar, per tant no és pot simplificar una solució quan no és simple. El Sr. Solsona ha dit 
que l’equip que el Sr. Montalà representa, en el seu moment, també ho hagués pogut fer 
però també entén que és un acte de corresponsabilitat i que això no vol dir que sigui culpa 
de ningú. L’alcalde diu que hi ha ciutats amb béns patrimonials importants com Tortosa que 
no tenen comissió de patrimoni però com que aquest equip de govern té vocació d’obertura i 
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de diàleg considera correcte que hi sigui, però que no vol dir que es dubti dels tècnics. Es fa 
per intentar que ningú no es precipiti ni en el temps i en la forma i que se sàpiga com actuar.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
Moció i l’Esmena presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
10.- 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, 52,2a), 
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 22 de maig i 17 de juliol de 2017, i que es corresponent als números 
158/2017 a 223/2017, següents: 
 
Decret Núm. 158/2017, 22 de maig. 
Assumpte: Provisió per concurs intern d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu amb caràcter 
provisional a l’àrea de gestió tributària i recaptació per procediment d’urgència. Nomenament funcionari 
interí. 
 
Decret Núm. 159/2017, 22 de maig. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 160/2017, 25 de maig. 
Assumpte: Bestreta Escuderia. 
 
Decret Núm. 161/2017, 25 de maig. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici de C/Arnaldo 
Ciril·li, 4-6 cantonada amb C/Pompeu Fabra de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 162/2017, 26 de maig. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 163/2017, 26 de maig. 
Assumpte:Aprovació nòmina mes de maig. 
 
Decret Núm. 164/2017, 29 de maig. 
Assumpte: EMC-011/2017. 
 
Decret Núm. 165/2017, 31 de maig. 
Assumpte: Renúncia voluntària el Sr. Gràcia Camats, Enric, als Contractes Laborals autoritzats per 
Decret de l’Alcaldia Núm. 567/2015, de 20 d’octubre i Decret de l’Alcaldia Núm. 093/2017, de 29 de 
març. 
 
Decret Núm. 166/2017, 31 de maig. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Joventut: Activitats diverses. Oficina Jove del 
Pla d’Urgell: Auxiliar Tècnic. 
 
Decret Núm. 167/2017, 31 de maig. 
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de maig de 2017. 
 
Decret Núm. 168/2017, 1 de juny. 
Assumpte: Decret d’Alcaldia de conformitat de l’acumulació de la plaça de secretaria de l’Ajuntament de 
Mollerussa amb la plaça de secretaria intervenció de l’agrupació de secretaria de classe tercera de 
Rocafort de Queralt. 
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Decret Núm. 169/2017, 1 de juny. 
Assumpte: EMC-009/2017.  
 
Decret Núm. 170/2017, 2 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 171/2017, 5 de juny. 
Assumpte: EMc-013/2017. 
 
Decret Núm. 172/2017, 6 de juny. 
Assumpte: EMc-006/2017. 
 
Decret Núm. 173/2017, 6 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 174/2017, 7 de juny. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del solar situat al carrer 
de Sant Roc, 36 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Sol·licitud d’ampliació del termini. 
 
Decret Núm. 175/2017, 7 de juny. 
Assumpte: EMC-014/2017 
 
Decret Núm. 176/2017, 8 de juny. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 177/2017, 12 de juny. 
Assumpte: EMC-010/2017. 
 
Decret Núm. 178/2017, 12 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments.   
 
Decret Núm. 179/2017, 12 de juny. 
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/ Socorristes de Natació. Personal laboral temporal. Piscina 
Municipal Coberta temporada 2016-2017. 
 
Decret Núm. 180/2017, 12 de juny. 
Assumpte: Modificació dedicació Socorrista Aquàtic. Personal laboral indefinit NO FIX. Piscines Estiu 
2017. 
 
Decret Núm. 181/2017, 13 de juny. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Mesures urgents preventives i de seguretat 
per evitar danys a les persones. Grup Sant Isidori de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 182/2017, 13 de juny. 
Assumpte: EMC-012/2017. 
 
Decret Núm. 183/2017, 13 de juny. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 184/2017, 13 de juny. 
Assumpte: Piscina d’estiu, temporada, 2017. Contractació de dos llocs de treball de Personal de control 
d’accés. 
 
Decret Núm. 185/2017, 13 de juny. 
Assumpte: EMC-015/2017. 
 
Decret Núm. 186/2017, 13 de juny. 
Assumpte: EMC-016/2017. 
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Decret Núm. 187/2017, 14 de juny. 
Assumpte: Piscina d’estiu, temporada, 2017. Contractació de Socorristes aquàtics.  
 
Decret Núm. 188/2017, 14 de juny. 
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Manyosa Alcaraz, Núria. 
 
Decret Núm. 189/2017, 15 de juny. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 10/2017) 
 
Decret Núm. 190/2017, 15 de juny. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultural. Personal comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 191/2017, 16 de juny. 
Assumpte: Autorització per a la selecció d’un/a candidat/a per a ocupar el Lloc de Treball de Tècnic/a 
Educació Social i/o Treballa Social en l’Àrea  de Benestar Social, Ciutadania i Infància mitjançant pel 
procediment especial de demandes d’ocupació del consorci públic GLOBALleida. 
 
Decret Núm. 192/2017, 19 de juny. 
Assumpte: Execució de les actuacions amb caràcter d’emergència, següents: mesures de seguretat i 
salubritat al bloc d’habitatges ubicat al C. Balmes 16 de 25230 Mollerussa. Reintegrament de les 
despeses d’execució subsidiària. 
 
Decret Núm. 193/2017, 19 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 194/2017, 19 de juny. 
Assumpte: Nomenament Tresorera accidental, durant el període de vacances 2017 
 
Decret Núm. 195/2017, 19 de juny. 
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes de juny. 
 
Decret Núm. 196/2017, 22 de juny. 
Assumpte: Piscina d’estiu, temporada 2017. Contractació de Monitors de Natació, Monitors de Natació / 
Socorristes aquàtics i Socorristes aquàtics. 
 
Decret Núm. 197/2017, 22 de juny. 
Assumpte: Aprovació padrons fiscals, exercici 2017, de les taxes d’escombraries, clavegueram, entrades 
i guals, i cementiri. 
 
Decret Núm. 198/2017, 23 de juny. 
Assumpte: Subvenció reutilització de residus. 
 
Decret Núm. 199/2017, 28 de juny.  
Assumpte:Contractació de personal col·laborador àrea de BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA: 
Lloc de Treball de Tècnic/a Educació Social i/o Treball Social.   
 
Decret Núm. 200/2017, 28 de juny. 
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit. Piscines 
d’Estiu 2017. 
 
Decret Núm. 201/2017, 28 de juny. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 202/2017, 28 de juny. 
Assumpte: Relació Devolucions ingressos indeguts 6/2017 
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Decret Núm. 203/2017, 14 de juny. 
Assumpte: Programa de col·laboració social, Campanya Agrària 2017. Expedient CS/2017/018/T4201. 
 
Decret Núm. 204/2017, 28 de juny. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador àrea de Joventut: Lloc de treball Auxiliar Tècnic de 
Joventut. 
 
Decret Núm. 205/2017, 28 de juny. 
Assumpte: Sol·licitud del Partit Demòcrates de Catalunya, en què demanen autorització per utilitzar la 
sala 5 de l’Amistat el dia 28 de juny de 2017. 
 
Decret Núm. 206/2017, 28 de juny. 
Assumpte: Centre Obert “La Banqueta”. Estiu 2017. Modificació contracte Sra. Sánchez Parra, Alexandra 
i Sra. Tuxans Quintana, Aurembiaix. 
 
Decret Núm. 207/2017, 29 de juny. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses e la 
Sala Teatre de l’amistat. 
 
Decret Núm. 208/2017, 23 de juny. 
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret Núm. 209/2017, 30 de juny. 
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juny de 2017. 
 
Decret Núm. 210/2017, 3 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 211/2017, 5 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 212/2017, 5 de juliol. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 11/2017) 
 
Decret Núm. 213/2017, 5 de juliol. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 12/2017 
 
Decret Núm. 214/2017, 5 de juliol.  
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar tècnic de 
Joventut de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 215/2017, 5 de juliol. 
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: Substitució de la coberta de fibrociment de 
l’edifici de l’antiga discoteca Musicland de Mollerussa. Exp. 01/2017. 
 
Decret Núm. 216/2017, 6 de juliol.  
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: activitats 
diverses. Projecte treball als barris 2016. Programa de programes d’experimentació laboral. Acció 
projecte: DX-04. “Fem polítiques d’igualtat. Fase II” Número d’expedient: LTB-086/16. 
 
Decret Núm. 217/2017, 10 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 218/2017, 10 de juliol.  
Assumpte: deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici del C/Arnaldo 
Ciril·li, 4-6 cantonada amb C/ Pompeu Fabra de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de 
l’expedient. 
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Decret Núm. 219/2017, 10 de juliol.  
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. 220/2017, 10 de juliol.  
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. 
Àrea d’atenció externa i serveis municipals. 
 
Decret Núm. 221/2017, 12 de juliol.  
Assumpte: Sol·licitud Sra. Montserrat Sans, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de 
l’Amistat el dia 12 de juliol de 2017 
 
Decret Núm. 222/2017, 14 de juliol.  
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. BOURASS, Mohammed, al Contracte Laboral autoritzat per Decret 
de l’Alcaldia Núm. 022/2017, de 27 de gener. 
 
Decret Núm. 223/2017, 17 de juliol.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 

--------------------- 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El regidor, Sr. Joan Simeón, del Grup del Popular, planteja el següent prec: 
 

• Demana que aquest any s’arrangin els camins. 
 

• Que es retirin els llucs que hi ha al pas de zebra de davant de la Creu Roja perquè 
tapa la visibilitat dels vianants. 

 
• Demana que es netegin els contenidors més sovint ja que els dies en què les 

temperatures van pujar de 35º a 40º la mala olor era insuportable. S’hauria de 
pactar amb el Consell Comarcal que la neteja dels contenidors es faci més sovint 
quan fa tanta calor.  
 

• Demana que es repassin les voreres dels carrers i les rotondes perquè en poc temps 
neix molta herba entre vorera i calçada i recomana canviar l’herbicida. Diu que això 
dóna mala imatge a la ciutat ja que sembla més un poble de muntanya. També ha 
rebut queixes dels veïns del camí del Palau perquè davant els números 11 i 13 no 
està asfaltat i caldria rascar-ho i passar-hi la refinadora. 
 

La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista planteja el següent prec: 
 

• Considera que es fan pagaments de productivitat i gratificacions als treballadors de 
manera indiscriminada i sense planificació. No qüestiona que els treballadors no s’ho 
mereixin però caldria regular-ho perquè aquesta no és manera de fer-ho.  
 

El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC planteja un prec: 
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• Demana més atenció a l’ús que es fa de les targetes des discapacitats. Els ha arribat 
alguna queixa ciutadana en què es diu que s’utilitzen les targetes per persones que 
no són discapacitades i per tràmits familiars. Demana que es vigili aquesta picaresca.  

 
La regidora, Sra. Montse Garcia, del grup ERC planteja els següents precs. 
 

• Exposa una altra queixa ciutadana sobre el servei que dóna l’Ajuntament a les 
piscines de Mollerussa. No és un servei de qualitat. La gent es queixa que les 
piscines estan brutes, sobretot els vestidors. Cal veure que moltes persones de 
Mollerussa van a les piscines de Fondarella, Golmés, Miralcamp, quan les de 
Mollerussa abans eren un reclam. 

 
• Un altre prec és la neteja general de la ciutat. Denota deixadesa. 

 
PREGUNTES 
 
El regidor, Sr Alonso Soria, del Grup Socialista, formula la següent pregunta: 
 

• A la pregunta que anteriorment ha plantejat la Sra. Ginestà en referència als 
comptes generals i de l’amortització l’any 2016, l’alcalde ha respost que s’ha fet una 
amortització d’1.335.315,04€. Diu que hi ha hagut un malentès, perquè  l’informe 
d’intervenció municipal, en l’apartat 2.3,literalment diu que el resultat econòmic 
patrimonial de l’exercici 2016 és de 2.164.197,82€”, la qual cosa no és real ja que la 
Sra. Ginestà havia demanat l’amortització d’immobilitzat i aquesta el 2014 va ser 
1.000.300€; el 2015, 1.000.287€ i el 2016, diu el Sr. Soria que va ser de zero euros. 

 
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC formula la següent pregunta: 
 

• Des del Grup ERC de Mollerussa es creu que s’han perdut certes oportunitats per 
afavorir un procés per reactivar l’economia de les empreses i comerços i crear 
ocupació per millorar la competitivitat de la ciutat. Atès que en aquests moments el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya està obrint en breu convocatòries per a la 
promoció econòmica i desenvolupament territorial dirigides a entitats públiques, 
voldria saber si  l’Ajuntament té previst presentar-se a alguna línia de subvenció per 
a treball de barris, programa de suport, acompanyament a planificació estratègica, 
projectes innovadors i experimentals, contractacions en pràctiques de persones 
beneficiaries de la garantia juvenil, programes singulars integrals i oportunitats, 
programes d’acció i orientació,acompanyament i inserció, programa forma, programa 
a 30 plus. Pregunta en quins projectes s’està treballant i en cas que l’Ajuntament no 
pugui presentar-se en solitari, si hi ha prevista alguna aliança amb altres ens locals o 
vols incidir perquè ho faci el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

 
La regidora Sra. Montse Garcia, del grup ERC, formula la següent pregunta: 
 

• A l’acta de la Junta de Govern del 13 de juliol hi ha l’aprovació d’un contracte a una 
empresa externa perquè faci tres infografies, que són uns plànols en perspectiva del 
resultat de les obres dels carrers de Santa Cristina, Onze de Setembre i Ciutat de 
Lleida per un valor de 2.000€. Entén que aquests plànols són els que es van 
presentar als veïns quan se’ls va fer l’explicació de les obres. El que no s’entén és per 
què es fa el contracte d’una cosa que ja està executada, per què el contracte és 
posterior i per què no es feien els plànols des dels serveis tècnics municipals o que 
els fessin els arquitectes contractats per fer el projecte i la direcció de l’obra. 
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Pregunta per què s’han gastat aquests 2.000€. Vol saber si aquesta despesa es farà 
per totes les actuacions de les obres del Pla de Barris, i quin cost suposarà. 

 
• Saber quina actuació hi ha prevista per a la piscina que està buida, si es pensa obrir-

la per augmentar la zona de bany o destinar-la a un altre ús. 
 

El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC formula una última pregunta: 
 

• En el programa de CiU hi ha prevista l’obertura de l’Oficina del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya a Mollerussa. Pregunta quins passos s’han realitzat, amb 
qui s’han reunit, si han començat a buscar local i què és el que hi ha previst.  
 

Als precs plantejats, l’alcalde respon: 
 

• En referència al prec que ha fet el Sr. Simeón d’arreglar carrers, els llucs del pas de 
zebra de la Creu Roja i del tema dels contenidors, ho tornarà a fer mirar. 
Pel que fa al pas de vianants, ho farà arreglar, no hi ha d’haver més problema. 

 
• Pel que fa als contenidors, quan ha calgut fer una acció correctiva del contracte s’ha 

parlat amb el Consell Comarcal. L’alcalde demana que aquestes incidències es 
comuniquin a l’Ajuntament tal com es fa avui en aquest Ple. 

 
• Quant al tema del  camí del Palau, ja s’està tirant endavant. 

 
• Respecte a l’augment de despeses de personal i el tema de les gratificacions 

assegura que tan bon punt es pugui, s’inclouran aquestes productivitats a la nòmina 
dels treballadors. Ara no pot ser perquè hi ha uns topalls pel que fa al Capítol I que 
no es poden traspassar. El mateix treballador se sent incòmode que cada any s’hagin 
de renovar les productivitats.  
 

• En referència al tema de les targetes per a discapacitats, caldrà estar al cas. Al seu 
moment ja es va haver de canviar el sistema perquè no es poguessin fotocopiar. Ara 
caldrà veure quines mesures es poder adoptar. L’alcalde demana que si se sap 
d’algun cas o se sospita d’alguna cosa, ho poden comunicar aquí.  
 

• Pel que fa al prec de la Sra. Garcia referent a la neteja general i de les piscines, 
procurarà que es pugui millorar i revisarà el conveni de neteja. També s’ha comentat 
aspectes amb el responsable de la piscina perquè es puguin millorar.  

 
A les preguntes formulades, l’alcalde respon: 
 

• En referència al compte general, no li diu cap mentida quan diu que amortitzen 
1.300.000€. Diu el que hi posa a l’informe. Emplaça al regidor a parlar amb 
l’interventor perquè li doni una resposta tècnica.  
 

• Quan a la creació d’ocupació es presentaran a subvencions del SOC que encaixin i 
vagin sortint. 

 
• En resposta a les infografies, es va considerar en una reunió informativa amb 

l’arquitecte que, per visualitzar millor l’actuació era generar aquestes infografies, 
cosa que els tècnics de la casa no podien realitzar. En un futur, mirarà d’incorporar-
ho perquè pugui ser. 
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• A la pregunta de la piscina, respon que no es pot omplir perquè té les comunicacions 

tallades. Caldrà trobar una via de finançament que permeti millorar el recinte i on es 
fa també el Saló de l’Automòbil. De moment no hi cap projecte redactat, s’està a 
l’espera de trobar una oportunitat que encaixi econòmicament.  
 

• En referència a l’oficina del SOC diu que és al programa i forma part del 16% 
d’actuacions que no s’han fet, però que estan en curs. S’ha parlat amb la consellera 
Bassa i el Departament de Treball està pagant un lloguer d’un local a Mollerussa 
mentre espera l’autorització del ZETA, que és la part del SOC espanyola. El ZETA no 
reconeix l’acord que en el seu moment hi va haver amb la Generalitat i ara es mira 
de desencallar-ho ja que no té sentit obrir una oficina sense totes les funcions. Per al 
ZETA no és prioritària. La voluntat de l’Ajuntament és instal·lar l’oficina a Mollerussa. 

 

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


