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ACTA 2020/02 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia 20 de febrer de dos mil vint. Essent les vint-i-una hores, es 

reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública i 
ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà 
(Grup JxCAT-JUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Pere Garrofé Cirés  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Anna Maria Carné Baiget (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Rosalía Carnicé Farré  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Dolors Bargalló Vidal  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Ramon Teixidó Peraire  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Bernat Díaz Faya  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Raquel Pueyo Barberà  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 

Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 
Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 

 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 

Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 

 
 
01.- INCREMENT RETRIBUCIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS 2020. 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2020, amb 
el contingut següent: 

 
El Reial Decret-llei 2/2020, de 22 de gener, por el que se aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en el àmbit del sector públic, a l’article 3.Dos preveu per aquest any 
2020 un increment global de les retribucions del personal del sector públic que no podrà ser 
superior al 2% respecte de les retribucions vigents al 31 de desembre de 2019 en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal 
com a la seva antiguitat. 

 

A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 
arriba o supera el 2,5 por cent s’afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2020, un altre 1 por 
cent d’increment salarial. Per un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’ increment 
es reduirà proporcionalment en funció de la reducció que se hagi produït sobre dit 2,5 por 
cent, de manera que los increments globals resultants seran:  

 
PIB igual a 2,1: 2,20 %.  
PIB igual a 2,2: 2,40 %. 
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PIB igual a 2,3: 2,60 %. 
PIB igual a 2,4: 2,80 %. 
 

Segon. Que, en conseqüència els imports per retribució d’hores extres resulta el següent: 
Període gener – juny 2020 

 

 
 
 

  

GRUP 
HORA 

ORDINÀRIA 

HORA 
FESTIVA O 

NOCTURNA 

HORA 
FESTIVA I 

NOCTURNA 

 A1 15,19 17,72 20,26 
 A2 14,11 16,45 18,80 
 B 13,26 16,17 18,30 
 C1 13,03 15,19 17,37 
 C2 11,94 13,92 15,92 
 E 10,85 12,67 14,46 
 

      
    Escola de Música 

 

 - Personal col.laborador. Grup A1 18,71 

- Personal col.laborador. Grup A2 

 
15,37 

     Teatre l'Amistat: 

   - Personal col.laborador . Tècnics 

 
15,19 

- Personal col.laborador . Manteniment 9,30 

     Casal d'avis 

   - Personal col.laborador  

 
9,37 

     Policia local: 
   

     Hora extra. Diürna (en torn de servei)       15,19 

Hora extra. Nocturna i festiva                    17,72 

Hora extra. Fora de quadrant                     20,26 

Nits 

   
9,30 

Comlement cap de setmana 

 
12,89 

     Els imports estarien subjectes a l’increment del PIB, citat anteriorment. 
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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  
 
Per tot l’anterior, 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, pel període 
gener-juny 2020 citats anteriorment. 

 

Segon. Fer efectiva aquestes quanties a les hores realitzades des de 1 de gener de 2020. 
 
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: 
  
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=12.0&en
dsAt=77.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 

02.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 2020. 

 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2020, amb 
el contingut següent: 
 
Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2020, amb les seves Bases 
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en els 

articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL). 
 
En la tramitació dels pressupostos generals s'han seguit els requisits exigits per la legislació 
vigent, tant del pressupost de l’Ajuntament com de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, 
que l'integra. 

 
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme 

Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves 
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen; 
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents  

ACORDS: 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=12.0&endsAt=77.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=12.0&endsAt=77.0
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Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2020, el qual queda integrat 
pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per 
CAPÍTOLS: 

 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

    

  

PRESSUPOST PRESSUPOST TRANSF. ESTAT DE  

  

AJUNTAMENT PATRONAT INTERNES CONSOLIDACIÓ 

CAP DENOMINACIO         

I DESPESES DE PERSONAL 5.836.900,00 266.400,00   6.103.300,00 

II DESPESES CORRENTS I SERVEIS 6.497.824,00 378.210,00   6.876.034,00 

III DESPESES FINANCERES 129.840,00 3.210,00   133.050,00 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 392.700,00 0,00 227.000,00 165.700,00 

V FONS DE CONTINGÈNCIA 65.000,00 0,00   65.000,00 

VI INVERSIONS REALS 132.000,00 0,00   132.000,00 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00   0,00 

VIII ACTIUS FINANCERS 18.000,00 0,00   18.000,00 

IX PASSIUS FINANCERS 1.140.345,00 50.300,00   1.190.645,00 

 

T O T A L S . . . . . . . . . 14.212.609,00 698.120,00 227.000,00 14.683.729,00 

      

      ESTAT DE DESPESES 
 

    

  

PRESSUPOST PRESSUPOST TRANSF. ESTAT DE  

  

AJUNTAMENT PATRONAT INTERNES CONSOLIDACIÓ 

CAP DENOMINACIO         

I IMPOSTOS DIRECTES 6.030.000,00     6.030.000,00 
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II IMPOSTOS INDIRECTES 100.000,00     100.000,00 

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.711.420,00 590.120,00   3.301.540,00 

IV TRANSF. CORRENTS 4.565.056,00 380.000,00 227.000,00 4.718.056,00 

V INGRESSOS PATRIMONIALS 479.720,00     479.720,00 

VI ALIENACIÓ INVR.REALS 0,00     0,00 

VII TRANSF. DE CAPITAL 308.413,00     308.413,00 

VIII ACTIUS FINANCERS 18.000,00     18.000,00 

IX PASSIUS FINANCERS 0,00     0,00 

 

T O T A L S . . . . . . . . 14.212.609,00 970.120,00 227.000,00 14.955.729,00 

       
 
Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general. 
 

Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies 
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 

de la Corporació, a efectes de reclamacions. 
 
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions 
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2019, 
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article  112.3 de la Llei  7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals. 
 
Cinquè.  Aprovar la Plantilla de Personal per a l’exercici 2020, que compren tots els llocs de 
treball del personal funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració, i de 
l’OAM Fira de Mollerussa. 
 
En relació amb la plantilla de personal de l’exercici 2019, s’incorporen les modificacions 

següents: 
 
PLANTILLA DE PERSONAL COL·LABORADOR:  

 
1.INTEGRACIÓ A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL I A LA RLT 
 
Incorporar a la Plantilla de Personal Laboral i a la RLT, les places i llocs de treball de l’Annex 

de PERSONAL COL·LABORADOR, que gaudeixen de caràcter estructural i reuneixen les 
condicions següents: 
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- Places i llocs de treball ocupades per personal amb Contractes Laborals Indefinit No 
Fix (CLI-NF). 

- Places i llocs de treball ocupades per personal amb CLT, de durada superior a 

l’anualitat, inclosos en procediments de concurrència, llevat dels llocs de treball 
vinculats a programes ocupacionals, de foment de l’ocupació, de treball i formació i/o 
similars, o, en aquells supòsits en els quals la prestació del servei resti condicionada 
a l’obtenció per part de l’Ajuntament de Mollerussa del suport econòmic finalista 
(Plans d’Ocupació, Plans Específics i/o Programes Subvencionats). 

- Les places i llocs de treball reuneixen les següents característiques:  

o Estan dotades pressupostàriament 

o Tenen reconeguts tots els aspectes previstos a la RLT, i com a mínim: la 
categoria, grup, subgrup, complement de destí i si s’escau específic. 

 
Places a incorporar d’origen Grup II Personal adscrit a L’escola de música 
(CLI-NF) 

- 1 plaça professor grau superior Grup A1 llenguatge Musical  

- Retribucions: CD Nivell 22 CE índex 05 
 
Places a incorporar d’origen Grup V Personal adscrit a Serveis Diversos:  

 Àrea Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància [ASiC-CI] 
 
(LT) 

- 1 plaça Integrador/a Social del Servei Borsa de Mediació Lloguer Social: Tècnic Cicle 

Formatiu Grau Superior: B [1] 
 
Es proposa la integració de la Sra. GÒDIA CASTELLS, Esther, a la plantilla de PERSONAL 
LABORAL i assignar-li el número 238 de la RLT, Escala Administració Especial (2), Subescala 

Tècnica (2.1) Categoria Tècnica Cicle Formatiu Grau Superior. Grup B. Codificació 2.1.3 
(1) Procés de concurrència pública (aprovat per Decret de l’Alcaldia 191/2018, de 10 de maig 

i publicat al BOP de Lleida núm. 97, de 21/05/2018); la Comissió Tècnica d’Avaluació, en 
Acta lliurada el 16/07/2018, va efectuar avaluació final per Ordre de Puntuació i efectuada 
proposta de contractació.  
 
Resolució contractació: 

- Inicial: Decret de l’Alcaldia 332/2018 de 26 de juliol. 
- Vigent: Decret de l’Alcaldia RES 2019/156 de 8 d’abril. 

 
Criteris retributius: 

- Nivell Complement Destinació: 18 
- Índex Complement específic: --  

 
 Àrea Alcaldia 

 

(LT)  

 
- 1 plaça Adjunt ASIX Grup B Departament de secretaria ASIX B (1) 

 
Es proposa la integració del Sr. GALLEGO FERNÁNDEZ, Sergi, a la plantilla de PERSONAL 
LABORAL i assignar-li el número 239 de la RLT, Escala Administració Especial (2), Subescala 

Tècnica (2.1) Categoria Tècnica Cicle Formatiu Grau Superior. Grup B. Codificació 2.1.3 
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(1) Procés de concurrència pública (aprovat per Decret de l’Alcaldia 387/2017, de 24 de 
novembre i publicat al BOP de Lleida núm. 231, de 30/11/2017); la Comissió Tècnica 
d’Avaluació, en Acta lliurada el 31/01/2018, va efectuar avaluació final per Ordre de 

Puntuació i efectuada proposta de contractació.  
 
Resolució contractació: 

- Inicial: Decret de l’Alcaldia 046/2018, de 6 de febrer. 
- Vigent: Decret de l’Alcaldia RES 2019/59 de 8 de febrer. 

 

Criteris retributius: 

- Nivell Complement Destinació: 18 
- Índex Complement específic: --  

 
2. DOTACIÓ DE DUES PLACES A2, ADSCRITES A ÀREA ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA [ASIC-CI] 
  

Dotar pressupostàriament les següents places existents en la plantilla de personal 
col·laborador: 
 
Denominació                GRUP   SUBGRUP    CD     CE     Llocs de treball 
Tècnic/a Grau mitjà.  A A2  20   1 
 
Programes Benestar Social, Ciutadania i Infància  

 
Les Condicions de contractació fixades, són: 
 

 Titulació/formació acadèmica: Diplomatura o Grau en Treball Social, Educació Social 

o anàlogues.  
 Categoria laboral: Subgrup A2;  

 Dedicació: segons necessitats del servei 
 Durada: Obra o Servei Determinat 
 Objecte: Programes i/o accions de l’Àrea de ACCIÓ SOCIAL i COMUNITÀRIA, 

CIUTADANIA i INFÀNCIA 
 Retribucions: Assignació de retribucions corresponents al Subgrup A2, Nivell 

Complement Destinació 20. Gaudirà del dret a percebre la part proporcional de les 
pagues extraordinàries, dues anuals. 

 
Denominació                GRUP   SUBGRUP    CD     CE     Llocs de treball 
Tècnic/a Grau mitjà.  A A2  20   1 
 
PROJECTE NO ET QUEDIS A CASA [1] 
 
Les Condicions de contractació fixades, són:  

 Titulació/formació acadèmica: Diplomatura o Grau en Treball Social i/o Educació 

Social  
 Categoria laboral:  Subgrup A2;  
 Dedicació, jornada complerta (100%), 37,5 ut. hores/setmanals) 
 Durada: [2] 
 Objecte i Funcions: Les funcions seran les que es defineixen com a Amic de la Gent 

Gran en el projecte aprovat [No et quedis a casa]. Això no obstant, tenint en compte 
que per la pròpia interacció de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Benestar, Ciutadania i 
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Infància en l’àmbit de la cohesió social, les tasques s’estendran a les inherents en 
qualsevulla acció que es vinculi a la gestió comunitària. 

 Retribucions: Assignació de retribucions corresponents al Grup A2, Nivell 

Complement Destinació 20. Gaudirà del dret a percebre la part proporcional de les 
pagues extraordinàries, dues anuals. 

 
[*] El Projecte NO ET QUEDIS A CASA fou aprovat per Junta de Govern Local en sessió de 
27/07/2017. Desplegament: Decret de l’Alcaldia 303/2017, 14 de setembre.  
 

[*] La durada del contracte fou prevista des de la implantació de l’activitat (02/10/2017), i 

fins la finalització de l’avaluació (Fase IV) o de les accions que se’n derivin i, com a màxim, 
amb una durada de tres anys (01/10/2020). Això no obstant, atenent a l’aprovació per la 
Junta de Govern [sessió de 4 de desembre de 2019] del pla d’acció 2020-2023 del programa 
“no et quedis a casa” i autorització per a la implementació de les actuacions necessàries per 
a poder portar a terme el pla, implica que s’hauria d’adaptar la durada del contracte a la del 
desplegament del Programa. 

 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
 
A.- PLACES DE NOVA CREACIÓ: 
.../... 
 
B- FUNCIONARITZACIONS 

- 1 Plaça ADJUNT ASIX Grups/Subgrup B  
 
Es mantindria el número 239 de la RLT, integrat a la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI, 
Escala Administració Especial (C), Subescala Tècnica (C.2), Serveis i Sistemes Informàtics i 

Xarxes (C.2.5) Categoria Tècnica Cicle Formatiu Grau Superior. Grup B. Codificació C.2.5.3 
 

La modalitat d’adscripció seria mitjançant funcionarització de lloc de treball ASIX que ocupa 
el Sr. GALLEGO FERNÁNDEZ, Sergi. El nomenament ha de ser en règim de funcionari interí.    
 
Criteris retributius: 

- Nivell Complement Destinació: 18 
- Índex Complement específic: --  

 

C.- MODIFICACIONS RETRIBUTIVES: COMPLEMENTÀRIES  
 
C1.- COMPLEMENTS DE DESTINACIÓ 

- Assignar al lloc de treball  TAG intervenció, RLT 005, un Complement de destí nivell 
29  

 
C2.- COMPLEMENTS ESPECÍFIC 

- Assignar al lloc de treball  TAG intervenció, RLT 005, un Complement específic índex 

32  
 
D.- MODIFICACIONS UNITATS D’ADSCRIPCIÓ: 
 
.../... 

 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL: 
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A.- PLACES DE NOVA CREACIÓ: 
- 1 Plaça Tècnic SSTT Grup/Subgrup A2  [SSTT]. 

 Retribucions: CD Nivell 20  

 
Es proposa la seva integració a la plantilla de PERSONAL LABORAL i assignar-li el número 
240 de la RLT, Escala Administració Especial (2), Subescala Tècnica (2.1) Categoria Tècnica 
Diplomada. Grup A, Subgrup A2. Codificació 2.1.2 
 
Criteris retributius: 

- Nivell Complement Destinació: 20 

- Índex Complement específic:  
 
B.- LLOCS DE TREBALL OBJECTE DE REQUALIFICACIÓ:  
 
S’autoritza la reconversió i requalificació del lloc de treball inclòs en la plantilla de personal 
laboral, amb indicació del Grup i Subgrup que s’hi assigna: 

 
Núm. lloc de treball:   113  
 
Unitat:  Joventut  
 
Denominació del Lloc:  Tècnic/a de Joventut.   
 

Grup de catalogació del lloc de treball: A2 
 
Escala Administració Especial (2), Subescala Tècnica (2.1) Categoria Tècnica Diplomada. 
Grup A, Subgrup A2. Codificació 2.1.2 

 
La modalitat d’adscripció seria mitjançant la Requalificació del RLT 113 que ocupa em règim 

LABORAL INDEFINIT NO FIX la Sra. LLOVERA GOMÀ, Montserrat, i, alhora la modificació 
d’unitat d’adscripció que, de Cultura, passaria a Joventut.  
 
C.- MODIFICACIONS RETRIBUTIVES: COMPLEMENTÀRIES  
 
C1.- COMPLEMENTS DE DESTINACIÓ 
 

.../... 
 
C2.- COMPLEMENTS ESPECÍFIC 
 
Assignar al lloc de treball BOS SERVEIS DIVERSOS OFICIAL DE SEGONA, RLT 200, un 
Complement específic índex 20, en concepte de complement de disponibilitat horària per 
resoldre les urgències que es posin de manifest en diferents serveis que es presta per part 

de l’Ajuntament i per assumir funcions pròpies de sots cap de la brigada municipal. 

 
D.- MODIFICACIONS UNITATS D’ADSCRIPCIÓ: 
 

- Adscriure a la unitat de joventut, el RLT 113. 
 

Sisè: Correcció d’errades de l’acord de ple de 18 de desembre de 2018 
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Ates que en data 14 de desembre de 2018 es va emetre informe per part de Diana Solé 
Térmens, en el que  demana que es consolidi l’actual complement de productivitat que tenen 
Josep Miquel Varea Polo i Diana Solé Térmens com a complement específic per ‘Activitats de 

foment a la lectura i activitats culturals’.  
 
Vista la motivació expressada en l’esmentat informe, per acord de ple de 28 de desembre de 
2018, es va acordar assignar al RLT 097, un Complement Específic, Índex 17 i al RLT 081, un 
Complement Específic, Índex 17. 
 

No obstant, constat l’esmentat acord de Ple es detecta una errada, de forma que on hi diu 

índex 17 ha de dir índex 19 per compensar la consolidació del complement de productivitat 
per l’específic. 
 
Setè. L’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2020, serà objecte de publicació 
reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies. De no 
presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu sense 

necessitar d’ulteriors acords de la Corporació.  
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
  
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=77.0&en
dsAt=6467.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per nou (9) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon 

Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo i Raquel Pueyo i cinc (5) vots en contra  dels 

Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria 
Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan Simeón. 
 
03.- MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT 
ORIOL JUNQUERAS 
 

La Sra. Anna Maria Carné,  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa de Règim Intern  i Acció Social Ordinària en la 
sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2020, amb el contingut següent: 
 
“MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H. 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS 
 

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi 

sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de 
Catalunya. 
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 

determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte 
els motius de cessament del President del nostre país. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=77.0&endsAt=6467.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=77.0&endsAt=6467.0
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En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut 

recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó. 
 
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen 
a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part 
d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret 
d’autodeterminació de Catalunya. 

 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una 
solució política al procés. 
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la 
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva 
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
com el Reglament del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina 

que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A 
més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi 
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 
 

TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya 
el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i 

des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com 
dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. 
S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la 
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític. 
 

CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim el nostre 
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 

SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis 
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut 
d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin 

oportuns.” 
 



                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
  
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=6467.0&
endsAt=7190.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. 

Regidors/es, Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, 
Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia 

Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, dos (2) abstencions dels 
Srs./Sres. Regidors/es, Joel Bastons i Alonso Soria i un (1) vot en contra  del Sr. Regidor, 
Joan Simeón. 
 
 

04.- MOCIÓ PER DECLARAR MOLLERUSSA LLIURE DE RACISME 
 
El Sr. Engelbert Montalà dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa de Règim Intern  i Acció Social Ordinària en la 
sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2020, amb el contingut següent: 
 

“ENGELBERT MONTALA I PLA , com a portaveu del grup polític d’ERC a l’empara del que 
disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament 
d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeto a la 
consideració del Ple de l'Ajuntament de Mollerussa la següent moció. 
 
MOCIÓ PER DECLARAR MOLLERUSSA LLIURE DE RACISME 

 

Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que tenen un 
efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans. Aquest increment 
de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a diversos factors que afecten 
especialment a països de la Conca del Mediterrani, del continent Africà i de l’Orient Mitjà, 
com són el major nombre de conflictes bèl·lics, el continu ofec econòmic al qual el sistema 
capitalista sotmet a aquests països o les greus conseqüències que està reportant la crisi 
climàtica. Davant d’aquest context, els Països Catalans s’han erigit com a líders en l’acollida 

d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives com Volem 
Acollir o Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la nova 
ciutadania. L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de recursos, de la 
incapacitat de coordinació i cooperació entre administracions, de l’existència d’una Llei 
d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i llibertats de les persones migrades i, 
sobretot, de la manca de voluntat per part del Govern Espanyol i dels estats membres de la 
Unió Europea de treballar per cercar solucions efectives que permetin arreglar d’arrel els 

problemes que condueixen a aquestes persones a marxar de casa seva. A aquesta 
incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha d’afegir un factor 

més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió d’aquestes persones migrades: 
l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu discurs i els seus atacs dirigits cap a 
qualsevol mena de multiculturalitat, sinó l’assumpció per part d’altres forces polítiques del 
discurs i la narrativa xenòfoba que els partits neo- feixistes prediquen. Això, juntament amb 

la falta de voluntat per aïllar aquests tipus de partits a les institucions, està erigint més murs 
que dificulten enormement la relació d’aquestes persones en el teixit social dels Països 
Catalans. És necessari tenir en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva 
per garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu d’arribar a 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=6467.0&endsAt=7190.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=6467.0&endsAt=7190.0
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Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de gestionar a nivell 
psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les dificultats burocràtiques a les 
quals l’administració els sotmet, a les traves que es troben per integrar-se en la nova 

societat i amb les diferències que existeixen entre ells i la població nativa, agreujant-se 
encara més si parlem de joves migrats no acompanyats. Tot plegat requereix una assistència 
i una atenció pròxima, en la qual els municipis, els ajuntaments i el teixit social i associatiu 
local hi tenen un paper cabdal. Des del Jovent Republicà (i Esquerra Republicana) defensem 
que els Països Catalans han estat, són i seran punt de trobada de diferents cultures i terra 
d’acollida, i per això elaborem un document que garanteixi que a nivell municipal això sigui 

una realitat. Amb aquesta moció Mollerussa es declara municipi lliure de racisme, i el ple, 

l’ajuntament i el govern municipal accepta complir els següents acords 
 
1.- Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General  d’Atenció a la infància i 
l’Adolescència per garantir una acollida digna i integradora d’aquelles persones joves 
migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi. 
 

2.- Elaborar un pla d’acollida municipal, amb termini màxim a la fi del mandat present, que 
es focalitzi en l’adequada integració de les persones migrades en el teixit social del municipi. 
 
3.- Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, policia local i mossos d’esquadra, per 
combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen i estigmatitzen a les persones 
migrades. 
 

4.- Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major 
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen. 
 
5.- Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a no assumir 

els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar institucionalment a aquells 
partits polítics que representin a l’extrema dreta. 

 
6.- Traslladar aquest acord a les diverses instàncies. 
 
24 de gener de 2020 
 
 
Engelbert Montalà i Pla 

Portaveu del GM ERC Mollerussa” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
  
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=7190.0&
endsAt=8420.0 

 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 

05.- CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS PER LA LÍNIA DE 
FERROCARRIL R12 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=7190.0&endsAt=8420.0
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El Sr. Engelbert Montalà  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa de Règim Intern  i Acció Social Ordinària en la 
sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2020, amb el contingut següent: 

 
“ENGELBERT MONTALÀ I PLA, com a portaveu del grup polític d’ERC a l’empara del que 
disposa l’art. 97.3 em relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeto a 
la consideració del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa la següent moció. 
 

CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS PER LA LÍNIA DE FERROCARRIL R12 

 
La Generalitat de Catalunya té transferit el servei de ferrocarrils de rodalies des del 2010. 
Aquesta transferència de serveis consisteix en la regulació, gestió, coordinació, activitats, 
inspecció de serveis, i política tarifària. 
Al 2011 també va rebre la transferència de les competències en trens de mitja distància de la 
xarxa convencional. La Generalitat de Catalunya com a titular del servei, en pot establir 

horaris, qualitat, tarifes, freqüències i característiques del servei la realització dels quals 
actualment està contractada amb l’operador ferroviari RENFE. 
 
El 2013 la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento espanyol van acordar crear 
nuclis de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, aquest acord va rebre una dotació de 160 
milions d’euros. Com a conseqüència d’això, l’any 2014 es van millorar el serveis de rodalies 
de Tarragona i Girona, amb un increment considerable dels serveis ferroviaris en aquestes 

dues ciutats. Actualment Girona disposa de 31 circulacions per sentit en la línia Girona 
Figueres i Tarragona disposa de 28 circulacions per sentit en la línia 1 i 17 circulacions per 
sentit en la línia 2. Les rodalies de Lleida, incloses al pla, mai no van gaudir d’un increment 
de la circulació ferroviària i aquest fet ha creat un greuge important per a aquestes 

comarques i actualment Lleida només disposa de 6 circulacions per sentit a la línia R12 que 
són: 

 
Circulacions Lleida-Barcelona: 
1)Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 06:45 amb final de trajecte a Cervera a les 7:17 
hores. 
2)Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 08:50 amb arribada a Manresa a les 10:48 i final 
de trajecte a Sant Vicenç de Castellet a les 10:58 hores. 
3)Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 13:35 amb final de trajecte a Cervera a les 14:26 

hores. 
4)Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 16:07 amb arribada a Manresa a les 18:05 i final 
de trajecte a Sant Vicenç de Castellet a les 18:15 hores. 
5)Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 19:57 amb arribada a Manresa a les 21:55, 
arribada a Barcelona Plaça Catalunya a les 23:21 i final de trajecte a Hospitalet de Llobregat 
a les 23:33. 
6)Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 21:07 amb final de trajecte a Cervera a les 22:00. 

 

Circulacions Barcelona-Lleida: 
1)Sortida de l’estació de Cervera a les 06:55 amb final de trajecte a l’estació Lleida-Pirineus 
a les 07:47. 
2)Sortida de l’estació de Cervera a les 07:35 amb final de trajecte a l’estació Lleida-Pirineus 
a les 08:28. 

3)Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 07:54 amb arribada a l’estació de 
Barcelona-Plaça Catalunya a les 08:07, arribada a Manresa a les 09:26 amb final de trajecte 
a Lleida-Pirineus a les 11:23. 
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4)Sortida de l’estació de Cervera a les 14:45 amb final de trajecte a l’estació Lleida-Pirineus 
a les 15:35. 
5)Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 15:11 amb arribada a l’estació de 

Barcelona-Plaça Catalunya a les 15:24, arribada a Manresa a les 16:43 amb final de trajecte 
a Lleida-Pirineus a les 18:40. 
6)Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 19:01 amb arribada a l’estació de 
Barcelona-Plaça Catalunya a les 19:14, arribada a Manresa a les 20:33 amb final de trajecte 
a Lleida-Pirineus a les 22:30. 
 

Aquesta freqüència de circulació és del tot insuficient per poder garantir un servei adient a la 

gent de les poblacions per on passa la línia R12 i per gaudir d’un servei de transport 
ferroviari similar al que tenen les ciutats de Girona o Tarragona. Això obliga a utilitzar el 
transport per carretera, molt més contaminant i perillós que el transport ferroviari. CCOO 
Terres de Lleida va dur a terme una proposta de posada en funcionament del nucli de 
rodalies de Lleida que consisteix en: 
 

1.- La creació de línies de rodalies a Lleida acorda amb les necessitats actuals, aprofitant i 
optimitzant els corredors ferroviaris que actualment té la ciutat de Lleida que són: RL1 a 
Balaguer, RL2 a Tremp, R12 a Barcelona i Hospitalet de Llobregat via Manresa, R13 a 
Barcelona via Valls i R14 a Barcelona via Tarragona. 
 
2.- L’adequació dels vehicles i la rehabilitació de les estacions i baixadors per fer-los 
accessibles a persones amb mobilitat reduïda i dotar-les dels serveis adients de megafonia, 

enllumenat, o tele-indicadors que requereixin. 
 
3.-Integració tarifaria d’aquests serveis de rodalies de Lleida a l’Autoritat Territorial de la 
Mobilitat de Lleida (ATM) que és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari 

constituït per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de 
Lleida amb la finalitat El Consorci està constituït amb la finalitat de coordinar el sistema de 

transport públic de viatgers en l’àmbit territorial de Ponent. 
 
Tenint en compte aquesta informació, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
L’organització d’una plataforma de municipis afectats per la manca de serveis de la línia 
ferroviària R12 que lliurement s’hi vulguin adherir, amb l’objectiu d’elaborar un manifest 
unitari i emprendre totes aquelles accions polítiques i reivindicatives que permetin garantir 

un servei de rodalies i de circulació de trens regionals d’acord amb les necessitats reals de la 
població d’aquests municipis. Els municipis són: Lleida, Bell lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, 
Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant 
Martí Sesgueioles, Calaf, Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra, Rajadell, Manresa. 
 

4 de gener de 2020 

 
Engelbert Montalà i Pla 

Portaveu del GM ERC  Mollerussa” 
 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 

  
  
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=8420.0&

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817010e7b701703e6c0faa000c?startAt=8420.0&endsAt=9481
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endsAt=9481 

 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i trenta-vuit minuts, per Ordre 
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada 
pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
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