AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2012/02
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta de març de dos mil dotze. Essent les onze hores i
trenta minuts, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament,
en sessió pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde,
Marc Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
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Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Teresa Grañó i Costa,
Jordi Pérez i Ruiz
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Immaculada Casamella Miró
Pere Gatnau i Roca,
Concepció Garnica Rovira
Teresa Ginestà Riera
Josep Antoni Ajates Atero
Miquel Martin i Martin
Joan Simeón Morera
M. del Carme Sabater Brunet
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Socialista)
Socialista)
Socialista)
Socialista)
ERC)
Popular)
Plataforma per Catalunya)

Excusa l’assistència la regidora Sra. Paquita Brau i Codony
(Grup CiU).
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per
Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2012, (NÚMERO 01/2012).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
01/2012 celebrada el dia 26 de gener de 2012.
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres
presents sense introduir-hi cap esmena.
2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS
PENDENTS DE PAGAMENT, CONFORME L’ARTICLE 3.2 DEL REIAL DECRET LLEI
4/2012, DE 24 DE FEBRER.
El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació
i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als
proveïdors de les entitats locals, té com a objecte “habilitar les condicions necessàries per
permetre la cancel·lació per entitats locals de les seves obligacions pendents de pagament
amb els seus proveïdors, derivades de la contractació d'obres, subministraments o serveis”.
En aquest sentit, per a que la seva aplicabilitat sigui possible, les obligacions pendents de
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pagament als contractistes, d'obres, subministraments o serveis, han de reunir tots els
requisits següents:
a) Han de ser obligacions vençudes, líquides i exigibles.
b) Que la recepció, en el registre administratiu de l'entitat local, de la corresponent
factura, factura rectificativa si s'escau, o sol·licitud de pagament equivalent hagi
tingut lloc abans del dia 1 de gener de 2012.
c) Que es tracti de contractes d'obres, serveis o subministraments inclosos en 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.
Resten excloses, per imperatiu legal, les obligacions contretes per les Entitats Locals amb
l'Administració General de l'Estat, amb l'Administració de les Comunitats Autònomes (en
ambdós casos també amb qualsevol dels seus organismes i entitats dependents), amb altres
Entitats Locals i amb la Seguretat Social.
La pròpia norma determina l’abast del concepte Entitat Local (totes les entitats esmentades
en l'article tres de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i tots
els seus organismes i entitats dependents que pertanyin íntegrament a les entitats locals);
també la pròpia norma indica el que entén com a contractista, concepte que inclou tant a
l'adjudicatari del contracte com al cessionari a qui li hagi transmès el seu dret de cobrament.
En conseqüència, l’àmbit subjectiu d’aplicació del RDL 4/2012, abasta l’Ajuntament de
Mollerussa en sentit estricte i a la Fira de Mollerussa, atesa la seva condició d’organisme
autònom.
El compliment d’aquesta norma és obligatòria per les entitats locals incloses en el seu àmbit
d’aplicació. Així, de manera expressa a l’article 3, apartats 1 i 2, s’especifica la obligació de
l’Interventor de confeccionar i remetre a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) una relació certificada de totes les obligacions pendents
de pagament que reuneixin els requisits indicats anteriorment; aquesta relació, que s’ha de
remetre per via telemàtica, ha de comprendre la informació següent:
a) Identificació del contractista (codi o NIF, denominació social i domicili social).
b) Import del principal de l'obligació pendent de pagament i IVA (sense inclusió
d'interessos, costes judicials o qualssevol altres despeses accessòries).
c) Data d'entrada en el registre administratiu de la factura, factura rectificativa si
s'escau, o sol·licitud de pagament equivalent anterior al dia 1 de gener de 2012.
d) Expressió de si s'ha instat pel contractista l'exigibilitat davant els Tribunals de
Justícia abans del dia 1 de gener de 2012.
La data límit per a la tramesa és el 15 de març de 2012, i d’aquesta relació, preceptivament,
l’Interventor n’ha d’informar al Ple de la Corporació.
Així mateix, la tramesa de la relació certificada és requisit imprescindible per a la posterior
elaboració d’un Pla d’Ajust, en els termes que es preveu en el propi RDL 4/2012 (article 7) i
en el RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments
a proveïdors. La Disposició addicional Tercera d’aquest darrer precepte, que regula
l’aplicaciódel mecanismede finançamentper al pagamenta proveïdorsde les entitatslocals
indica que “el plad'ajust regulata l'article 7 del Reialdecret llei4/2012, de 24 de febrer,
s'elaboraràper
les
respectivescorporacionslocals,
d'acordamb
la
sevapotestatd'autoorganització, ies presentarà, ambinforme de l'interventor, per a ser
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aprovatpel Plede la Corporació Local”.
En conseqüència, atès que la relació certificada de les obligacions pendents de pagament ha
estat efectivament confeccionada i tramesa, i a fi i efecte de donar compliment a les
disposicions esmentades, per part del Sr. Alcalde, a la vista de la documentació
confeccionada pel Sr. Interventor de Fons, informa al Ple de la Corporació dels extrems
següents:
Primer.- La relació certificada de les obligacions pendents de pagament que reuneixen els
requisits indicats en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, lliurada per la Intervenció
de Fons, és la següent:
Ajuntament de Mollerussa:
•
•

Número de factures:
2.941
import €:
4.547.275,85

OAM Fira de Mollerussa:
•
•

Número de factures:
340
import €:
217.749,31

Segon.- Aquesta relació certificada ha estat tramesa a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) el dia 14 de març de 2012. Es fa constar,
als efectes legals oportuns, que a l’expedient s’hi adjunta la següent documentació:
•
Relació certificada de les obligacions, en suport paper.
•
Comprovants de la transmissió telemàtica al MINHAP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar que de la relació certificada se’n ha donat compte a la Comissió Informativa
General celebrada el dia 26 de març de 2012.
El Ple se’n dóna per assabentat.
3.- PLA D’AJUST. ARTICLE 7 RDL 4/2012, DE 24 FEBRER.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012,
amb el contingut següent:
“L’Ajuntament de Mollerussa es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments
necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les
entitats locals.
Una vegada tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la relació certificada
de les obligacions pendents de pagament, en els termes previstos al RDL 4/2012 i que son
de 4.547.275,85 € per l’Ajuntament i 217.749,31 € pel Patronat de Fires, correspon elaborar
un pla d’ajust que amb un horitzó temporal de 10 anys.
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El RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per a la finançament dels pagaments
a proveïdors, dona una nova redacció a l’apartat 5 del citat article 7 RDL 4/2012, establint
que el pla d’ajust “serà elaborat per les respectives corporacions locals, d’acord amb la seva
potestat d’autoorganització, i es presentarà, amb informe de l’Interventor, per a la seva
aprovació pel Ple de la Corporació Local”, abans de 31 de març de 2012.
El Pla d’ajust s’ha confeccionat d’acord amb el model establer a l’Ordre HAP/537/2012, de 9
de març i amb les instruccions per a la complementació i tramesa del pla elaborades per la
Secretaria General de Coordinació autonòmica i local del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
En el supòsit d’aprovació del Pla d’ajust, s’haurà de trametre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i, si ho valora favorablement, permetrà l’operació d’endeutament
pel finançament de les obligacions pendents de pagament a proveïdors citades.
Vist l’informe FAVORABLE de l’Interventor.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Aprovar el pla d’ajust a que fa referència l’article 7 del RDL 4/2012) que s’adjunta a
l’expedient.
Segon. Aprovar de forma expressa el compromís d’adoptar les mesures previstes en el pla
d’ajust per garantir l’estabilitat pressupostària, els límits d’endeutament i terminis de
pagament a proveïdors, per un període coincident amb el de l’amortització de l’operació
d’endeutament que es prevé concertar en el marc del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, que serà com a màxim de 10 anys de duració.
Tercer. Aprovar de forma expressa el compromís d’aplicar les mesures previstes en el pla
d’ajust.
Quart. Aprovar de forma expressa el compromís de remetre tota la informació que el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques consideri necessària per al seguiment del
compliment d’aquest pla d’ajust, així com qualsevol altra informació addicional que es
consideri necessària per garantir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària,
els límits de deute públic i les obligacions de pagament a proveïdors.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), qüestiona
que fer tot això amb un termini a deu anys vista, són molts anys, i té dubtes que realment
s’hi pugui fer front, ja que considera que els ingressos també haurien de ser suficients per la
despesa ordinària o despesa corrent. Tanmateix, creu que no cal assessorament extern ja
que nosaltres som suficients per fer-ho des del mateix consistori. Fa constar que el seu vot
serà favorable.
El Regidor Sr. Joan Simón, del Grup Popular, exposa que votarà a favor d’aquest punt
perquè creiem que es totalment necessari. Manifesta que hem arribat aquí després de vuit
anys de portar un model de despesa i que hem creat amb el capítol de personal falses
expectatives de feina a una sèrie de persones i ara, en aquest moment tant difícil per
incorporar-se a un nou lloc de treball, ho tindran més difícil que mai; hem viscut per damunt

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

de les nostres possibilitats com a Ajuntament, i estima que no s’hauria d’haver ampliat la
plantilla fins aquest punt. Demana que en el cas d’una reducció de personal, es faci amb
total imparcialitat i respectant tothom.
Finalment considera que cal fer ressò del plantejament del govern actual de possibilitar
l’avançament de diners per pagar proveïdors i donar-li la importància que es mereix.
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, considera que el dia d’avui, més que un dia de
festa, més aviat és un dia de preocupació. Estem parlant de 4.765.000 €, que suposen, ni
més ni menys que 3.201 factures.
El Sr. Martin fa esmentat a les següents qüestions dins la proposta d’acord, en concret al
punt segon “.. aprovar de forma expressa el compromís d’adoptar les mesures previstes en
el pla d’ajust per garantir l’estabilitat pressupostària”, el tercer “aprovar de forma expressa
el compromís d’aplicar les mesures previstes al pla d’ajust” i el quart “aprovar de forma
expressa el compromís per remetre la total informació al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques”.
Manifesta que a la vida s’han de prendre decisions, a vegades amb el cap, com hauria de
ser, i a vegades amb el cor; i jo avui estic dividit: hauré de prendre una decisió favorable,
perquè estic votant amb el cor no pas amb el cap. I voto amb el cor perquè entenc que hi ha
centenars de proveïdors, molts d’ells conciutadans nostres, que no tenen la culpa de la
incompetència dels polítics que tenen o dels tècnics que han tingut. Alguns ho hem vingut
denunciant fa anys, que aquesta marxa i aquesta manera de fer no podia continuar, que ens
estàvem enganyant i els estàvem enganyant. Per tant, des d’un punt de vista del cor, votaré
a favor, des d’un punt de vista racional he de dir que hi ha infinitats de motius per oposarnos-hi
Un primer motiu suposa, al nostre entendre, la intromissió inadmissible de l’estat, ja que
l’autonomia de la Comunitat Autònoma i la de les Corporacions Locals queda pràcticament
sostreta. Fins ara ens dirigíem a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
de Catalunya, i ara ens dirigim al “Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas”. En
aquests moments, aquest plantejament de l’Estat és, per nosaltres, un autèntic concurs de
creditors; un torpede a la línia flotació de l’autonomia municipal i autonòmica; per tant, no
podem estar d’acord per aquest motiu.
Segon motiu: estem convençuts o almenys alguns ho estem un cop analitzant amb
profunditat, que darrera d’aquesta decisió, molt meditada, hi ha la voluntat de tenir-nos
collats durant deu anys; és a dir, qualsevol plantejament de pacte fiscal o concert econòmic,
és inviable; mirem-ho com ho vulguem mirar, la realitat és que ens han segrestat.
Tercer motiu: l’aprovació comporta uns compromisos, unes decisions de caire tècnic i de
caire polític que comportaran com molt bé deia el Sr. Simeón unes repercussions en temes
de personal. Tenim tristes experiències en aquesta casa de decisions en matèria de personal
que s’han pres de forma gens racional. Hem plantejat més d’un cop que es faci una auditoria
laboral, externa, que determini quins són els efectius i els llocs de treball necessaris per dur
a terme els serveis que prestem als ciutadans i així poder prendre decisions de forma
racional. Fer-ho amb presses es una cosa i fer-ho de manera racional n’és una altra. S’ha
d’evitar que les decisions es prenguin de forma arbitraria i el que proposem no es altra cosa
que algú ens digui quins foren els llocs necessaris per portar a terme la nostra tasca i de la
manera més eficient possible; i no estic dient persones, estic dient llocs de treball.
Finalment, el Sr. Martin fa esment a la roda de premsa del Sr. Alcalde el passat dimarts,
quan deia que, a nivell econòmic es farà tornar al consistori als números de fa 10 anys.
Exposa que es podrà dir més alt, però no més clar. I això és la ratificació i la confirmació
què ens hem estat enganyant des del 2003 fins ara; que hem enganyat els ciutadans amb
els números que publicàvem i que hem enganyat a la Generalitat quan demanàvem si ens
deixava endeutar. Ens aquest punt el Sr. Martin fa esmenat als distints percentatges
d’endeutament que s’han dit i posat de manifest en els anys anteriors, i que són del tot
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qüestionables, tant en dades absolutes (imports i ràtios) com en la forma d’expressar les
obligacions contretes (ja que no s’han considerat ni els lísings ni els arrendaments financers
en immobles –Cal Duch, Banc de Santander- per exemple ..)
A 31 de desembre de 2012, segons els números que vostès ens han facilitat, l’endeutament
respecte els ingressos ordinaris es centren al 160,32%. Si es ratifiquen les xifres que s’han
donat, és a dir que el 2009 els ingressos han estat de 9.614.000 €, i el 2010 de 9.638.000
€, dades que alguns ja dèiem ara fa justament un any que eren els ingressos reals, els
felicito què ho reconeguin: hem de tornar ni més ni menys que a l’any 2003. Que hem fet
doncs durant aquest anys? tots som corresponsables d’aquesta situació, (excusa als nous
grups); la resta, tots en som corresponsables d’aquesta situació. Per tant, es hora de que
fem les coses, d’una vegada per a totes, ben fetes.
El Sr. Martin reitera la petició al Sr. Alcalde que faci les coses ben fetes i insisteix en la
necessitat de fer una auditoria del personal. Exposa que ignora si les mesures aprovades per
la Generalitat respecte del seu personal com ara la reducció del temps de treball i del sou en
un 15%, als que tenen el caràcter d’interins, són aplicables al personal laboral i funcionari
dels ajuntaments. Exposa que ara per ara no sap si hi ha algun interí en aquest ajuntament
o no i demana que quan es presentin els pressupostos del 2012, amb la relació de personal,
s’informi quantes persones són funcionaris, quines són funcionàries interines i qui no ho és.
Finalment, i com a resum, el Sr. Martin expressa que aquesta solució a la què ens ha obligat
el Govern del PP, per una part resol un tema i donen tranquil·litat als Ajuntaments respecte
als seus proveïdors. Per altra part, algun dia s’haurà d’explicar quants centenars de milers
d’euros pagarem en concepte d’interessos de demora com a conseqüència del que hem
vingut fent fins ara. El que necessitem ara és dotar-nos de recursos; però en tot cas, els
demano que exerceixin responsablement l’administració, cosa que fins ara no s’ha fet;
esperem que a partir d’ara les coses es facin d’una altra manera.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta respecte la intervenció del Sr.
Simeón i l’al·lusió al tema d’ampliació de plantilla, que en el mandat del Grup Socialista la
ampliació es va fer només en l’àmbit de la Brigada d’Obres i Serveis i el motiu pel qual es
dugué a terme aquesta ampliació fou per la experiència que hi havia hagut en els governs
anteriors, pels costos que havia tingut amb les empreses externes; per aquesta raó vam
introduir el sistema d’una plantilla directa, autònoma dins el propi Ajuntament i amb la qual
si que vam veure una reducció de despeses; per tant, entenem que la gestió va ser força
correcta. En relació amb les intervencions del Sr. Martin, quan feia menció al tema de
l’assessoria externa respecte el personal, nosaltres, al nostre programa electoral, ja
introduíem la implantació d’una assessoria externa en quan al tema de gestió; ara bé,
valorar si cal fer-la abans de dur a terme la regulació de plantilla o posteriorment, nosaltres
entenem que possiblement sigui millor dur-la a terme posteriorment, de tal manera que
aquesta assessoria ho pugui gestionar amb el personal que ja tenim.
Entrant ja amb la intervenció al punt de l’ordre del dia, el Sr. Gatnau exposa que
l’endeutament, en l’Ajuntament de Mollerussa, es un tema recurrent des de fa temps.
Nosaltres l’any 2010 ja vàrem demanar a l’oposició que ens donés el seu suport a la
contractació d’un crèdit de 4.200.000€; en aquell moment no es va aprovar i posteriorment,
amb el canvi de l’equip de govern es va aprovar per Ple la contractació d’un crèdit de
5.100.000€. El 2010 nosaltres el crèdit de 4.200.000€ el teníem emparaulat amb els bancs
que hi participaven, lògicament no es va poder fer la petició perquè no va ser aprovat pel
propi ple i aquesta evolució ha sigut amb perjudici dels proveïdors, que són la gent que està
afectada realment. En aquell moment, la proposta de crèdit era al 2%,; el de 5.100.000€ ha
estat al 5%. Nosaltres ja vam esmentar en aquell moment que al no haver aprovat el crèdit
de 4.200.000€, aquest fet ens portaria a un increment d’interessos sobre el que s’havia
plantejat inicialment, de l’odre de 400.000€. Ara amb aquest Pla d’Ajust que ens ve des del
govern central, estem parlant d’un crèdit de 4.500.000€ i d’uns interessos al 5%; per tant,
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entenem que quan es va proposar un crèdit de 4,2 M€ s’estava anant a una bona línia, i el
que sí que cal dir que si el sobre cost era de 400.000€ en interessos, amb el crèdit que ara
estem parlant el sobre cost és de gairebé 700.000€.
Quan l’anterior alcaldessa els va demanar suport amb al crèdit de 4.200.000€, vostè
(referint-se al Sr. Alcalde) li va contestar que tenia o que hi havia uns altres interessos en
aquell moment, veiem que sí que efectivament, hi havia uns altres interessos, 700.000 €
d’interessos: algú al seu moment hauria de donar compte d’això. Així mateix, amb
declaració de premsa, vostè ha dit aquestes darreres setmanes que aquest Pla es una
ingerència i una intervenció pura i dura enfront l’autonomia municipal; nosaltres li direm que
tan de bo aquest pla d’ajustament per part de l’Administració Central, s’hagués dut a terme
fa 8, 10 ó12 anys, ja que avui no estaríem parlant del que estem parlant. A més, aquest pla
ens permetrà fer el retorn en 10 anys, cosa que fins ara, tal hi com estava evolucionant
l’aprovació del crèdit dels 5.100.000€ i veient que no es podria dur a terme la seva
concertació, ens donarà un marge i una pilota d’oxigen per poder tirar endavant.
Dit tot això, el nostre vot serà d’abstenció; no serà positiu perquè nosaltres no hem
participat en l’elaboració d’aquest pla i lògicament, votar-hi en contra no té sentit perquè
aquí el que ha de ser prioritari es que es pugui anar endavant i que beneficií als proveïdors
perquè puguin cobrar els seus deutes que ja fa prou temps que arrosseguen i que són els
grans perjudicats d’aquesta situació.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, expressa que està content que tots els grups de l’ajuntament
puguem presentar un pla d’ajust sense cap vot en contra, això dóna un valor intangible
important en tot aquest procés; i que és important que en prenguem consciència de que
hem d’anar en aquesta línea, com ja es va fer el dia 7 de juliol de 2011.
Penso que hem de tenir la perspectiva suficient; i aquest pla d’ajust, es fruit, i la
extrapolació del Pla de Sanejament aprovat en el que ja es marcava uns volums d’ingressos
i despeses què havíem de complir; alguns el definien de poc ambiciós; altres de complicat
assoliment; i al final, fruit de la gestió del dia a dia, s’ha pogut anar complint.
Darrera del pla de sanejament també hi havia, igual que avui, unes accions, unes mesures,
un llocs de treball, unes persones, uns serveis que es podien, també lògicament fruit de
l’aprovació dels números i fruit de la revisió, aprimar; sobretot allò que podíem reduir de
despesa nosaltres mateixos des de l’Ajuntament sense repercutir a nivell d’increment
impositiu en els ciutadans; el dia a dia ens ha servit per veure la capacitat de gestionar i el
que es podia fer. Aquest el pla d’ajust, no és un pla que promou l’Ajuntament de Mollerussa
sinó que es un pla d’ajust que ens ve obligat per l’Estat Espanyol, perquè nosaltres, amb el
nostre pla de sanejament, amb les pautes que teníem i amb les autoritzacions que teníem,
ja anàvem assolint els compromisos i els deures que vam dir que assumirem en el seu
moment. Això es pot considerar com a intromissió que perjudica directament a la capacitat
dels ajuntaments d’auto organitzar-se. Però tinguem en compte que aquí no estem parlant
d’autoorganització municipal; aquí estem parlant només de l’assumpció d’una crèdit per
poder pagar proveïdors; crèdit que s’ha de tornar en deu anys, (amb dos anys de carència)
però amb una assumpció directa de l’obligació.
A un Ajuntament com el de Mollerussa, si a les operacions contretes amb el pla de
sanejament aprovat li sumem els diners del pla d’ajust, arribem al màxim topall i se supera
l’autorització de l’operació financera que teníem de la Generalitat de Catalunya, ho hem de
dir i es així; per tant els volums canvien i canvien amb aquesta injecció directa. Nosaltres
aquí preveiem 4.100.000€, i l’accés al crèdit es voluntari; entenc que tothom al qui se li deu
diners, anirà a cobrar però en qualsevol cas, el desplegament de tot això es voluntari.
Si s’han llegit el Reial Decret Llei, allí hi posa coses que esvaeixen els dubtes, és a dir, els
proveïdors que s’acullin la pagament, llevat que estiguin en un procés de reclamació judicial
prèvia, perden els interessos, perquè nosaltres presentem factures, no presentem factures
més interessos.
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El proveïdor que ha actuat de bona fe, que no ens ha reclamat els interessos en el temps i
que ha aguantat la factura, aquella gent la cobrarà; els que no han volgut aguantar-la i que
ens l’ha reclamada judicialment, aquet, ja han cobrat i ho faran amb les particularitats que
tenia en el moment que va fer la demanda. Puc posar un exemple: el Sr. Enric Vicente. va
presentar deu contenciosos contra l’Ajuntament Mollerussa per deu factures diferents i poder
cobrar la factura, interessos i les costes dels 10 processos, quan en un sol contenciós
hagués pogut ser possible; en canvi Constructora de Calaf no n’ha presentat cap i
segurament acabarà perdent més de 100.000 € per temes d’interessos. Per tant, en funció
de la tipologia i del proveïdor s’han donat diferents supòsits; aquí es va donar la opció a
proveïdors per a poder utilitzar les formules que es van aprovar arran del pla de
sanejament.
Hem contret uns 2.000.000€ d’obligacions creditícies, directes o a través dels bancs amb els
diferents proveïdors.
Per tant, amb la situació actual diríem que, el pla d’ajust ve a contemplar la filosofia del pla
de sanejament on es diu “que ajustarem la despesa al màxim en tot allò que depèn de
nosaltres, la despesa corrent, i en el diferencial que no hi puguem arribar, hi farem front
reduint el capítol I de personal. I les possibilitats són diverses i aquí nosaltres, des del
primer dia vam començar dient que “no cobriríem jubilacions, que no cobriríem les vacants,
que no pagaríem hores o les reduiríem al màxim...”; això fa temps que s’està aplicant, i
fruit d’això s’ha reduït la despesa corrent prop de 2.000.000€. I alguna cosa hi tindrà a
veure el que s’ha en el tema de negociació de contractes, en el tema de subministraments i
amb moltes altres coses.
Vostès saben el que és el Sistema Comptable Europeu? El sistema Comptable Europeu és
allò que estem intentant aplicar amb carn filosòfica a l’Ajuntament de Mollerussa, i en funció
d’aquesta; va en base dels números reals, amb base a recaptació que tens a final d’any.
Només si treballem en aquesta clau sobre els números reals, podem planificar realment la
despesa que podem fer perquè sinó ens estem enganyant, i estem dient si anem sobre drets
reconeguts o sobre obligacions, i estem en uns volums que al final a fallarem. Perquè a més,
aquest decret diu dues coses: una pagar a proveïdors i dos posar-te a pagar a 30 dies a
partir de l’1 de gener del 2013; per tant no només es la capacitat que tens de tornar els
diners, sinó la capacitat que tens de generar tresoreria suficient, que en l’ajuntament de
Mollerussa vol dir entre 700.000€ i 800.000€ a caixa mensuals, per poder pagar a 30 dies.
Això ens obliga a un esforç: no és només tornar els 4.100.000€, més els dos que hem
contret en el pla de sanejament, més els que tenim contrets històricament, el tema és que
de cop i volta no només s’ha de tornar, sinó que t’has de provisionar per poder pagar a 30
dies als proveïdors, a partir del dia 1 de gener.
El Sistema Comptable Europeu et diu que en funció del que s’ingressi es planifiqui la
despesa i no podem fer més perquè sinó ens estem enganyant. Doncs ho estem fent, i per
això amb un acte de responsabilitat i en els documents Excel i s’hi indican els drets
reconeguts, i a més hi hem posat també allò, tot allò que sosté la realitat. Això ens auto
obliga a fer un esforç a nivell d’ingressos i a nivell de despesa, però a l’igual que ens obliga,
ens dóna un marge de maniobra per poder-ho millorar; Per tant, pel que fa a la despesa,
hem d’intentar ajustar-la encara més respecte d’allò que vam dir que ajustaríem en funció
del que hem ingressat perquè només així podrem finalment tenir aquesta capacitat real què
permeti sortir-nos-en, que aquesta al final és la voluntat.
Es va dir que no es podria complir el pla de sanejament i ja s’ha complert en el seu primer
any; serà difícil de complir aquest pla d’ajust, però estic convençut que també el
complirem;, per molts motius, ja que, en cas d’incompliment, el propi RDL ens posa unes
mesures correctives i no només a l’ajuntament com a ens, sinó també a les persones que
estem dirigint les corporacions locals. S’ha d’executar amb absoluta transparència,
diligència, i tenint molt clar les responsabilitats i riscos que ens toca assumir en qualsevol
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cas, i intentar explicar a la gent els números que tenim i com els estem treballant, es un
tema d’absolut rigor del dia a dia.
Respecte el 10 anys als que ha al·ludit la Sra. Sabater, i si és suficient? Jo diria, tant de bo
en fossin 20; al moment de tornar diners com major termini tinguem per tornar-los millor i
estic d’acord amb vostè en que no ens cal l’assessorament extern; nosaltres hem d’assumir
personalment i política la responsabilitat de les nostres accions, entenc que ens l’hem de
derivar i auto imposar-nos-el.
El Reial Decret Llei deia una cosa al principi (primera redacció) que al final s’ha canviat;
inicialment responsabilitzava a l’Interventor, dient que sigui aquest qui elevi el pla d’ajust i
aprova-ho el Ple; per tant, derivava en un tècnic l’elaboració de les mesures que s’havien de
prendre. Però, si ens atenem a la filosofia que s’havia comentat, de fet era un macro procés
concursal amb el qual es designava com administrador l’interventor de fons de cada
ajuntament. Això s’ha canviat això, i ara serán les corporacions locals les que elaboraran el
pla d’ajuste i aquests requerirán informe, positiu o negatiu de l’interventor municipal.
Per tant, aquí s’ha volgut assumir la responsabilitat política d’elaborar el pla d’ajust, i això e
es important perquè dóna sentit al debat sobre el que farem i deixarem de fer i no ens
haguem d’acomodar amb un informe tècnic. Per tant ja que hem d’assumir nosaltres les
conseqüències derivades de les nostres decisions, doncs posem-les nosaltres, perquè fa
massa temps que estem aquí la casa, perquè fa temps que coneixem com està tot,
coneixem, analitzem tots els departaments i em sembla que a nivell de organització interna i
externa podem donar la resposta al que creiem nosaltres que es assumible en aquest pla
d’ajust.
En relació a la intervenció del Sr. Simeón, indica que aquest Reial Decret li causa una
sensació agredolça; per una part no caldria, ja que teníem una línea marcada suficientment
coherent i que podries anar a una determinada velocitat; ara hem d’adoptar molts acords
de forma immediata; en obliga a una rapidesa de les accions i adoptar i a executar molt
ràpid determinades coses; amb més temps i considerant altres variables, no ens caldria
córrer.
Respecte la intervenció del Sr. Martin, indica que més o menys ja ho hem comentat, i que
és dur tenir haver de tornar a nivells de l’any 2003. Les coses eren diferent fa deu anys, les
estructures dels Ajuntaments eren diferents fa deu anys, les estructures corporatives
empresarials eren diferents fa deu anys, el món del negoci, del mercat, del sentit de la vida
canviava absolutament, ara que ha passat? Ara ens toca, de cop i volta, un dia per l’altre,
tot i ser-ne conscient des de fa uns anys, què això no podia continuar, ara toca visualitzar-lo
amb allò que afecta realment a la vida dels ciutadans, que és el pressupost del seu
Ajuntament, que s’ha de dimensionar només amb allò que porta a damunt la crua realitat.
Podríem fer dues coses: presentar un balanç de despesa i d’ingressos igual a la liquidació als
drets reconeguts, igual que l’any 2011, i acabar de reorganitzar i passar-hi cantant. Jo no
em vull trobar com Alcalde de Mollerussa, en el supòsit què en el descompte dels
4.700.000€ i no poder provisionar els diners per poder pagar. Les conseqüències són
gravíssimes, i llavors, allò que no volíem que era derivar tècnicament a algú que prengués
les decisions automàticament quedarà derivadíssim i amb un procés important.
Si fem un balanç cost –ingressos dels serveis, podem qüestionar-nos si hi ha o no molta
gent treballant o podem posar un valor els serveis que prestem i com els posem o en aquells
que en són propis o no. És a dir, aquells que les persones, de manera voluntària hi
accedeixen i
tenint en compte que n’hi ha alguns que tenen un component social més
intens que d’altres, (el Sr. Alcalde cita com a exemples varis, la piscina Coberta, l’Escola de
Música o les Escoles Bressol). Si el que plantegem és un decrement del cost del servei, amb
quin criteri ho fem? Amb el criteri de mesurar5 què en alguns casos el dèficit sigui molt
inferior del que tenim ara? i si és així, ho fet tot de cop? fer-ho de manera progressiva
perquè així comenci a comptar i amb un termini de, diguem, dos anys es pugui tenir la cosa
més o menys ordenada?. Ho fem de manera unilateral perquè volem?
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No, des de fa tres mesos estem parlant amb els equips directius, mirant de com re formular
i buscar un nou model que ens encaixi la necessitat econòmica de reduir el dèficit amb la
voluntat política de quadrar els números; per tant en segons quins serveis, trobaria inclús
falta de respecte el fet què ens vingués algú a dir com ho hem de fer, quan ja el mateix
procediment dels mateixos departaments suposa que s’estan reorganitzant i dimensionant
en aquelles directrius que se’ls està manant des de les diferents àrees i els diferents
departaments.
Respecte la obtenció de majors recursos propis, l’únic impost que s’incrementa
obligatòriament és l’IBI, que suposa per l’Ajuntament de Mollerussa 180.000€ més a partir
de la seva aplicació que es automàtica, però no et permet justificar el teu compliment de
retorn de diners amb l’increment impositiu; per tant no et deixa derivar al ciutadà; t’obliga a
ajustar-te a tu i un cop t’has ajustat, si queda marge impositiu ja el repercutiràs quan toqui.
Dir que els Ajuntament no contrauran crèdit fins al 2015, és una mentida ja que no podem
contraure’n fins al 2022; estem obligats a no endeutar-nos més del que tenim, per tant de
vegades es diu com a grans noticia el què no contraurem crèdit fins al 2015, però la realitat
és que no ho pots fer perquè la llei no t’ho permet:
Hem de dir les coses realment com són perquè ens hi juguem massa; i ara, que fem? a
nivell d’ingressos i a nivell de despeses, preveiem que a partir del 2015 una partida
d’inversió de 400.000€ i això perquè hem de continuar preveient , construir i fer inversió.
Potser haurem de fer més mesures de manteniment però ens sortirà alguna mesura
correctiva important en alguna instal·lació per tant, hem de poder preveure que tindrem
aquestes puntes a partir d’aquests deu anys i si preveiem poca construcció, poc equipament
nou, el que si que tindrem és un deteriorament de les instal·lacions existents i si que
haurem de fer una forta incidència amb els temes correctius; i no només preventius, com
fins ara; per tant, preveiem aquest diferencial d’inversió que el gastarem o no el gastarem.
Si nosaltres no hi haguéssim tingut que reconèixer en el capítol d’inversions, posar-ho al
2011 més d’1.000.000€ provinents de legislatures anteriors que no estaven posats,
haguessin tancat la liquidació del 2011 amb saldo positiu de més d’1.000.000€
Per tant, ja no hi hagués hagut aquells increments de 800.000€ fruit d’una negociació o d’un
cànon, i si s’haguessin fet les coses com tocava fer-les al seu moment, ens haguessin pogut
sortir els números.
En relació amb la intervenció del Sr. Gatnau, manifesta que es va proposar no parlar de
passat, però es molt difícil no parlar del passat quan només et fan que recordar-lo; els
números es poden llegir de moltes maneres i les situacions també, però lògicament, varien
en la interpretació
Han parlar del crèdit famós de final d’any del 2010 (novembre) que es justificava per poder
pagar factures fins al 30 d’abril del 2010. Estem d’acord que fou així. Quan entrem a
l’Ajuntament de Mollerussa tenim factures per valor de 7,8 M€. Han fet el càlcul del
diferencial? Si en principi era per fer net i ja tenim un diferencial de 7, 8 M€, déu n’hi do.
Nosaltres vam dir en el seu moment, que això era un pedaç més, que no ens garantia res,
que ni teníem la capacitat de tornar-los, ni tampoc teníem capacitat per fer res més. Si hi
optàvem, havíem de tancar portes. I no hem tancat portes; l’Ajuntament de Mollerussa ha
pogut aixecar la persianes cada dia, s’ha hagut d’ajustar, de donar la cara un a un a tots els
treballadors, inclús havent de donar resposta a cartes enviades de l’anterior consistori,
dient-los-hi que ells no cobrarien perquè no havien aprovat una operació de crèdit; una
operació de crèdit, que torno a repetir, no s’ha presentat mai a aprovació en aquest
Ajuntament, no hi ha cap document aquí a l’Ajuntament que digui que estava compromesa,
concertada, parlada a cap tipus d’interès, no n’hi ha cap i vostè ho sap. Molt bé, tenim tota
la informació, ho sabem tots, i el que és fort es que, a sobre, ho anem repetim cada vegada
que la Sra. Ginestà ve al Ple.
Estàvem parlant de 4.200.000€ a 30 d’abril del 2010, i ara estem dient com treure’ns
obligacions de 4.7ME, dels quals 200.000, són de fira de Mollerussa (es pegunta perquè en
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el de l’equip de govern anterior no n’hi havia cap ni un de fira de Mollerussa o és que no es
devia res a llavors).
Aquí estem liquidant les obligacions de l’Ajuntament i de la Fira de Mollerussa; però, el
problema no es qui ens dóna els diners Sr. Gatnau o qui ens els eixa ;, el problema es qui
gasta sabent que no els té. Que no ho han entès això, Sra. Ginestà, que no ho han entès
això?
No podem derivar en els altres, ni en l’oposició ni en els bancs, una gestió i una despesa que
deriva o que es fa sabent què no la pots pagar, i tinc la consciència tranquil·la, ja que en
aquest any no hi ha hagut cap despesa contreta que no poguéssim pagar.
Vostè em va preguntar com es pot fer, perquè ens puguem posar al dia, i jo li vaig dir dues
coses: una no fent i assumim els costos polítics del no fer, que són moltes coses, i que el
que fem, mirar-ho de fer al mínim cost possible i de la millor manera possible; equivocantnos, segurament, però en el diferencial, en el nostre primer diferencial les coses han sortit
bé. Tot i això, no és suficient; si ho fos no ens caldria haver de presentar tot el que hem
presentat, però, en qualsevol cas, 7,8 milions en el primer trimestre, i 5,3 que els passarem
després.
Ens podem passar quatre anys preguntant-nos què hagués passat aquell novembre del
2010; si les coses haguessin sigut diferents. El que si que podem dir a dia d’avui és que
l’Ajuntament de Mollerussa, fruit d’una imposició de l’Estat, podrà pagar els seus proveïdors
mitjançant unes operacions, que per a nosaltres no ha estat possible tenir durant l’any
2011; però també ens situa en una posició diferent.
Si fem una exercici realista de la situació això, ens aboca a no xutar més la pilota; a haver
d’encarar els temes de veritat, a dimensionar-nos amb allò que puguem suportar i ja està; i
aquest trànsit s’haurà fet, crec, amb no més de sis mesos, i penso que, al marge dels seus
posicionaments, al final és l’objectiu de tothom.
Per tant, presentem en aquest pla de sanejament això; estaríem d’acord amb el Sr. Matin en
temes com ara la intervenció estatal, la tutela financera, les competències municipals i
autonòmiques ..… . Hi estem absolutament d’acord perquè bàsicament és així; però deixi’m
dir també una cosa, amb el tema de l’auditoria laboral; si nosaltres, per millorar la
organització i la eficiència de l’Ajuntament, poguéssim fer un encàrrec en el qual la
vinculació d’aquest ens obligués a adoptar unes mesures per tot l’ajuntament, estaríem
parlant d’una cosa. Però parlem d’una altra cosa. Els números són clars i les condicions de
cadascú, de com exercita el seu lloc de treball, també està clares; en el cas que s’hagi
d’actuar, que serà el mínim possible, només es farà en aquells que la seva condició
contractual no sigui la de funcionari. També és una mesura no incrementar el nombre dels
interins i fer-los plaça, ja que una de les premisses dels Pressupostos generals de l’Estat és
no permetre contraure obligacions de personal, llevat de situacions extraordinària i només
per a per serveis bàsics, com per exemple, ha estat el cas de la Policia i és per això que
tenim quatre interins i es va modificar la Oferta Pública d’Ocupació.
No podem agafar i per Decret d’Alcaldia rebaixar el sou un 5% a tot el personal de
l’Ajuntament; evidentment a l’anàlisi de costos de cada departament hi ha alguns llocs de
treball que pel seu volum de feina, entenem que potser si que es pot reduir la seva
dedicació però, sempre com a mesura temporal fins que les coses es tornin a reactivar una
mica.
En relació a la intervenció del Sr. Simeón, indica que hi serveis que per la seva naturalesa
poden ser o no prestats directament i això ho hem d’estudiar, i de fet ja fa temps que ho
estem mirant però, sempre des de la màxima responsabilitat i objectivitat. No tenim res en
contra de ningú ni a favor de ningú, no podem fer-ho d’una altra manera; s’entendrà o no
s’entendrà, i voldrem buscar-hi una pla b, c, ó d, el que vulguem. Però en qualsevol cas és
un tema de la confiança que vostès puguin tenir amb nosaltres en el fet de què tinguem o
no la sensibilitat de que fem les coses amb criteri o sense criteri. I jo els hi vaig dir en Junta
de Portaveus, que un cop aprovat aquest pla d’Ajust i si la receptivitat del mateix donava
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perquè en poguéssim parlar tots, ens prestàvem lògicament a fer-ho en Junta de Portaveus,
de les mesures que creiem que podríem fer, àrea per àrea, per així mirar de fer bé els
encaixos. Per tant, més enllà d’interpretacions politiques, el que ens toca fer ara és procedir
amb el tema del pla d’ajust.
El Sr. Simeón indica que és un Reial Decret Llei presentat per crear ocupació; al cap i a la fi
per crear riquesa i que ens beneficia de tot; el fons ha de ser el mateix i la forma es pot
variar. En tot cas, hi estem totalment d’acord. Dit això, i en referència al fet de tornar al
passat, potser si que té tota la raó el Sr. Alcalde que estem tornant als pressupostos del
2003, però és un passat bo; el que potser no ha estat tant bo és entre el 2003 i el
2010/2011.
El Sr. Martin manifesta que els funcionaris tenen una altra condició; i tenen un nomenament
i que ha que la seva vinculació amb l’estat es de per vida, això ja ho sabem, i que hi ha
funcionaris amb habilitació d’àmbit estatal, també ho sabem, però això no implica Sr.
Alcalde, que el lloc que estiguin desenvolupant hagi estat per un concurs, per una oposició o
per un concurs oposició, que és com s’accedeix a l’Administració Pública; són els tres
sistemes no hi ha més. Es possible que tingui la condició de funcionari per la seva vinculació
a l’Administració, perquè ha fet carrera i ha fet les oposicions i estigui desenvolupant un
càrrec de manera interina des de fa 8, 10, 15 o 20 anys.
Ara seria el moment de replantejar-nos, des de la òptica de modernitzar l’Ajuntament i
d’una vegada cobrim les mancances que tinguem; donem la eficiència que hem de donar als
serveis que estem prestant als ciutadans; és un tema que jo comprenc que per vostè serà
difícil de tocar, però que entenc que seria ara el moment de fer-ho.
El Sr. Gatnau manifesta que Vostè posava com a exemple el cas del Sr. Enric Vicente, i al
Sr. Enric Vicente, per part de determinada oposició, se’l va provocar el suficient perquè la
resposta d’aquesta persona fos la que ha estat.
El motiu que s’hagi presentat deu demandes i no una, és perquè fiscalia li indica que ha de
ser així perquè cada factura no tenia res a veure l’una amb l’altra, per tant, no va ser per
interès propi. Així mateix, també voldríem que constés en acta, l’agraïment per part del
Partit Socialista en la tasca desenvolupada aquí a l’Ajuntament de Mollerussa per part del Sr.
Enric Vicente. Vostè esmentava que permet gestionar reduint convenis, contractes, reduint
preus, li vull recordar també, que això una part li ve beneficiada per la re negociació de
convenis i contractes que vam fer nosaltres en el seu moment, quan estàvem a l’Equip de
Govern, i dels que se’n ha beneficiat l’Ajuntament i Mollerussa.
Bé, vostè parlava de què voldria ometre el passat, que no volia parlar del passat, ho entenc,
crec que li interessa no parlar del passat. Vostè parlava de gastar el que no es podia pagar;
però vostè havia format part d’equips de governs anteriors que n’havien donat un clar
exemple del que era això. Parlava què es van trobar un deute de 7.800.000€, i vostè el 9 de
març de 2011, al diari Segre, juntament amb l’Equip d’ERC amb el que governaven,
declarava que eren 6.200.000€ el que hi havia; això al març, no al tancament; nosaltres no
entenem,res; així de clar. Ara parlem d’això, després parlem d’allò... Algun dia potser també
anirem veient en algun altres punt aquest tipus d’actuació.
Diu que s’ha anat complint el Pla de Sanejament que es va marcar en el seu moment;
nosaltres entenem que aquest pla de sanejament que es va fer per import de 5.100.000€ no
s’ha complert; i que els crèdits que es van aprovar no s’han dut a terme; els proveïdors no
han cobrat. I que s’ha anat portant dia a dia el seu funcionament i el seu desenvolupament,
entenem que això no és cert.
El Sr. Alcalde qüestiona la opinió i el comporta,ment del Sr. Vicente reclamant judicialment
per a cada una de les factures. Miri, si vostè té una factura que li deuen no se’n va a fiscalia;
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se’n va on l’ha d’anar a presentar. Reclamar el que toca, no és un tema de Fiscalia.
Evidentment que és en el seu dret de reclamar-ho, però el denominador comú és el
proveïdor, que és a qui contracta i en aquest cas és l’Ajuntament de Mollerussa; i no són
deu proveïdors: n’és un; per tant tu reclames, no pels deu casos; tu reclames a qui et deu
diners que només és un, no deu. Vostè creu que tots els proveïdors que ens reclamen
factures se n’han anat a fiscalia i fan un contenciós?
No tens que anar a fiscalia per presentar unes factures pendents de cobrament, faltaria més.
Vostè té la gran sort què pot consultar a fiscalia i saber com ho ha de fer, però els altres
ciutadans normals i corrents no tenen la gran sort de consultar-ho; ho reclamen i se’n van al
contenciós, fan un judici monitori i ja està, i no passa res, li demano que no ho enredem.
Aquí, pel que sigui, és va voler presentar deu factures; deu contenciosos i cobrar deu
costes, amb una sensibilitat brutal amb un ajuntament que tenia i coneixia perfectament i
diem que és un exemple; vostès li agraeixen la tasca, doncs faltaria més, si vostès van
confiar amb ell, no seré jo qui els digui que no fes bé la seva feina; en qualsevol cas, li
qüestiono com ha gestionat el deute que tenia amb l’Ajuntament de Mollerussa; proveïdors
de Mollerussa que també han patit les conseqüències què l’ajuntament no els pogués pagar,
per una qüestió de poble, de ciutat, de coneixença, han aguantat factures i no han pres les
mesures que ha pres aquest senyor; si tothom ho hagués fet, haurem tingut un problema
molt i molt greu, però és que hi ha.
Del passat no en vull parlar perquè la gent el que té es problemes ara; els proveïdors volen
cobrar; estem intentant gestionar un present complicat, es va intentar buscar solucions per
al futur, no per fomentar retrets del passat. Hem intentat mantenir sempre, aquesta
voluntat perquè si coincidim amb el diagnòstic es un tema d’anar-hi posant mica a mica les
mesures pertinents. Ara, si hem d’anar constantment al record per argumentar o no amb
l’oposició el present, es que tenim un problema; el fàcil seria que si vostès no estan d’acord
doncs, no estan d’acord i ja està, i no passa res,
Els 6.200.000€ eren els números que teníem abans de la liquidació; en la primera despesa
de comptes del primer trimestre del 2011 en surten 7.800.000€; tant de bo hagués sigut
6.200.000€
Es produeix, en aquest moment, un creuament de paraules entre el Sr. Alcalde i la Regidora
Sra. Ginestà, que parla sense micròfon i no s’entén el que diu. En tot cas el Sr. Alcalde
retreu a la Sra. Ginestà la seva interrupció i li recorda que es ell qui està fent ús de la
paraula. En tot cas el Sr. Alcalde accepta que consti en acta que per part de la Sra. Ginestà,
l’Alcalde està enganyant en la seva argumentació. El Sr. Alcalde recorda a la Sra. Ginestà
que ella no ha d’explicar perquè el Grup PSC ja té un portaveu que es el Sr. Gatnau i sinó
sigui-ho vostè. Jo, el que tinc no és un engany; és un realitat per gestionar, que en la
marquen uns números que estan contrastats i que estan a la liquidació. Nosaltres de manera
clara i transparent els presentem i proposem mesures; que vostès no compartiran? doncs ja
està. Reitera el Sr. Alcalde que només parlarà el portaveu del Grup i no deixaria intervenir a
la Sra. Ginestà.
El Sr. Alcalde dóna per finalitzat el debat sobre Pla d’Ajust, i que el posarem a votació en els
termes que està formulat ometen el debat adjunt perquè no té res a veure amb el pla
d’Ajust que estem parlant aquí.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández,
Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin, Joan Simeón i M. del
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Carme Sabater i quatre abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció
Garnica, Teresa Ginestà i Josep Antoni Ajates.
04.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. EXERCICI 2011, DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost exercici 2011. Es fa
constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost exercici 2011 ha estat
aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 052/2012, de
28 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent:
DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 052/2012
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2011
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 s’obté, a 31 de desembre de 2011 el resultat
següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupostinicial de despeses:
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

12.218.296,66
2.131.177,72
14.349.474,38
14.099.547,33
14.099.547,33
14.099.547,33
10.468.013,09
10.458.549,59
3.640.997,74

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’ inici de l’exercici:
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagamental final de l’exercici:
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

4.848.690,79
12.691,57
2.716.403,37
2.119.959,85
5.760.593,59

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

17.388.296,66
981.406,57
18.369.703,23
15.004.355,89
547.988,80
1.822,40
499.531,47
11.633.777,32
2.820.767,37

b. Exercicis tancats
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Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
Modificacions de saldo inicial
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Operacions corrents
Altres operacions no financeres

6.661.796,69
514.512,32
2.593.188,83
1.988.326,79
2.594.793,39
5.415.560,76

2.027.132,43
-1.125.511,76

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers
Passius financers

901.620,67
3.866,55
-550.489,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals:

354.997,36
126.545,77
958.873,37
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

1.187.324,96

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de:

249.927,05 €.

- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals):
260.344,40 €
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals):
-10.417,35 €
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
a) FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI
b) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
c) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:
De pressupostos de despeses. Exercici corrent
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I.
II.
III.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT:
EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT:

452.376,34
5.238.814,91
2.820.767,37
2.594.793,39
3.254,15
180.000,00
7.249.085,36
3.640.997,74
2.119.595,85
2.959.752,69
1.471.260,92
-1.557.894,11
1.439.780,81
0,00
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ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

-2.997.674,92

2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la
Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23
de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es preveu que
per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es
considerin de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 1.439.780,81 €
Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’ import dels deutes, la naturalesa
dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas,
això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
Eco.
72004
75020
75084
75086
75087
76107

Descripció
MINISTERIO DE CULTURA - MUSEU NACIONAL VESTITS PAPER
GENCAT PUOSC - REMODELACIO 3r. PIS AJUNTAMENT
ACA SUBST.CANONADA CAPTACIO,CONSTRC.ETAP I DIPOSIT CAPÇALERA
PUOSC BASCULA MUNICIPAL
PUOSC - REHABILITACIO CALÇADA PARC MPAL. LA SERRA
REMODELACIO I AMPLIACIO 3a.PLANTA EDIF.AJUNTAMENT
TOTAL

Import
100.000,00
0,00
328.072,54
0,00
35.482,53
0,00
463.555,07

4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:
L’Interventor ha efectuat un informe específic al respecte i que s’acompanya a l’expedient de la
liquidació. Malgrat això s’avança que el pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 19 de la LGEP, posant-se de manifest una
capacitat de finançament per import de 546.623,31 €. Per la qual cosa, d’acord amb l’article 22 de la
LGEP, l’Ajuntament NO està obligat a elaborar i aprovar un pla econòmic-financer corrector, per trobarse “estabilitzat”.
5. L’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i
la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre.
El resultat pressupostari de l’exercici.
Els romanents de crèdit.
El romanent de tresoreria.

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del
principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
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5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual
es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada, DECRETO:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, de l’Ajuntament de Mollerussa i que
s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Segon.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es fa constar, als efectes legals oportuns, que de la present liquidació se’n ha informat a la
Comissió Informativa de general en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012.
El Ple se’n dóna per assabentat.
5.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011 DEL
PATRONAT DE FIRES
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost exercici 2011 del Patronat
Fires de Mollerussa. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost
exercici 2011 ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia
Núm. 040/2012, de 14 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és
del tenor següent:
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 040/2012
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2011 PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA
ANTECEDENTS
1.

A)

Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 presenta a 31 de
desembre de 2011 el següent resultat:
Respecte al Pressupost de despeses:

1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

647.360,00
0,00
647.360,00
646.573,91
646.573,91
632.678,62
454.316,08
454.316,08
178.362,54

2.- Exercicis tancats:
Obligacions pendents de pagament corresponent als pressupostos de despeses
d'exercicis tancats:
Ròssecs dels comptes de creditors no pressupostaris:
(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

112.866,71
287.998,20
6.670,02
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TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
B)

572.557,43

Respecte al Pressupost d’ingressos:

1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

647.360,00
0,00
647.360,00
634.594,36
571.953,53
62.640,83

2.- Exercicis tancats:
Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament
Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:
(-)Ingressos realitzats pendents d'aplicació:
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
C)

286.636,67

Resultat pressupostari de l’exercici:
•
•

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes

634.594,36
632.678,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici
- Desviacions de finançament positives de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

D)

1.915,74
0,00
0,00
0,00
1.915,74

Romanents de crèdits:

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de

14.681,38 €.

Incorporació obligatòria (art.182.3 TRLRHL):
Incorporació voluntària (art.182.1 TRLRHL):
E)

177.348,14
46.647,70
0,00

13.920,09
761,29

Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
del pressupost corrent . . . . . . . . . . . . . . .
del pressupost tancat . . . . . . . . . . . . . . .
d’operacions no pressupostàries . . . . . . . .
(-) cobraments realitzats pendentsd’aplicació definitiva

26.477,79
286.636,67
62.640,83
177.348,14
46.647,70
0,00
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3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
del pressupost corrent . . . . . . . . . . . . . . 178.362,54
del pressupost tancat . . . . . . . . . . . . . . 112.866,71
d’operacions no pressupostàries . . . . . . . 287.998,20
(-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva . . . . . . . . . . . . . .
6.670,02

572.557,43

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
II. SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

-259.442,97
128.154,57
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

-387.597,54

2.- De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i article 101.1 del RD 500/1990 així
com la regla 341.1 de la Instrucció de Comptabilitat es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 128.154,57 que
representa el 72,26% dels drets reconeguts d’exercicis tancats. Per a la determinació d’aquesta quantia
s’ha tingut en compte l’antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, i els
percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas això no implicaria
l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa, sense que, en el seu cas, s’hagi aprovat
l’expedient adient.
3.- S’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius següents :
-

2 NOTES D’OBJECCIÓ DE RELACIONS DE FACTURES

3.866,65

4.- Per l’interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb l’art.192.2 del TRLRHL.
FONAMENTS JURÍDICS
1.- La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i realitzats.
2.- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest, les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i
així com la recaptació neta.
3.- S’ha complert el que estableix l’art.92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, segons els
quals, conseqüència de la liquidació del Pressupost s’hauran de determinar:
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre.
El resultat pressupostari de l’exercici.
Els romanents de crèdit.
El romanent de tresoreria.

4.- S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.
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Es per tot l’anterior que en ús de les competències atribuïdes per la legislació citada queDECRETO:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Fires de Mollerussa de l’exercici de 2011
Segon.- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es fa constar, als efectes legals oportuns, que de la present liquidació se’n ha informat a la
Comissió Informativa de general en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012.
El Ple se’n dóna per assabentat.
6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2011 DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA - EL PALAU D’ANGLESOLA.
D’ordre de la Presidència, el Sr. Interventor de Fons dóna compte al Ple de l’expedient de la
Liquidació del Pressupost de l’exercici 2011 de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE
MOLLERUSSA - EL PALAU D’ANGLESOLA. Es fa constar, als efectes oportuns, que la
Liquidació del Pressupost de la Mancomunitat ha estat aprovada, per raó competencial,
mitjançant el Decret de la Presidència Núm. 001/2012, de 28 de febrer, transcrivint-se
literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent:
Decret de Presidència 001/2012
Liquidació del pressupost, exercici 2011.
Complint allò que estableix l'article 191 apartat tercer del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), així com l'establert en
les Bases d'Execució del pressupost vigent; vist l'Informe d'Intervenció, HE RESOLT:
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2011, la qual reflexa el següent
resum:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets . . . . . . . . .
- Obligacions reconegudes . . . . . .
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
- Crèdits gastats finançat amb romanent
de tresoreria per despeses generals . .
+ Desviacions de finançament
negatives de l’exercici . . . . . . . .
- Desviacions de finançament
positives de l’exercici . . . . . . . . .
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

242.519,55
236.089,57
6.429,98
10.105,01
0,00
0,00
16.534,99

ESTAT DE ROMANENT DE CREDITS
Compromesos:
Incorporables:
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No incorporables:
No compromesos:
Incorporables:
No incorporables:

15.315,44
12.700,34
2.615,10

TOTALS

15.315,44

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
1. FONS LÍQUIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.163,75

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT . . . . . . . . . . .
del pressupost corrent . . . . . . . . . . . .
28.706,01
del pressupost tancat . . . . . . . . . . . .
144.389,84
d’operacions no pressupostàries . . . . .
18.094,09
(-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva . . . . . . . . . . . .
0,00

191.189,94

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT . . . . .
del pressupost corrent . . . . . . . . . . . .
123.353,19
del pressupost tancat . . . . . . . . . . . .
20.059,26
d’operacions no pressupostàries . . . . .
28.529,41
(-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva . . . . . . . . . .
0,00

171.941,86

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL . . . . . . . . .

38.411,83

II. SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT . . . . . . . . . . .

0,00

III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

0,00

........

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

38.411,83

SEGON.- Que d'aquesta aprovació es doni compte a la Comissió Gestora, en la primera sessió que
celebri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes legals oportuns, que de la present liquidació se’n ha informat a la
Comissió Informativa de general en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012.
El Ple se’n dóna per assabentat.
7.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. QUART TRIMESTRE 2011.
Per part de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a
l’import de les obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article
216 del DLEG 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector
públic, corresponent al tercer trimestre de 2011, en els termes següents:
“En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
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morositat de les operacions comercials, a data 31 de desembre de 2011, l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 200.4 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del sector públic (actualment art. 216 del DLEG
3/2011) és:
•
•

Ajuntament de Mollerussa:
OAM Fira de Mollerussa:

5.336.735,48 €, que corresponen a 3.762 factures.
325.555,14 €, que corresponen a 561 factures.

Es fa constar que en data 02-03-12 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció al Ministeri
d’Economia i Hisenda i en data 05-03-12 a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances”.
D’aquesta situació se’n ha informat a la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 26 de març de 2012.
El Ple se’n dóna per assabentat.
8.- EXPEDIENT RECONEIXEMENT DEUTES EXERCICI 2010-2011. AJUNTAMENT.
(Modificació Pressupost núm. 3/2012)
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012,
amb el contingut següent:
“Al llarg de l’exercici 2011 s’ha generat un pendent d’aplicació en quantia de 138.438,82 €
que correspon a obligacions contretes sense consignació pressupostària de la que es fa
referència en la memòria.
Per altra banda, provinents de la liquidació de l’exercici 2010, existeixen obligacions
reconegudes sense consignació pressupostària per import de 1.879.295,34€
Aquestes no han estat objecte d’expedient de reconeixement de deutes fins aquest moment,
per manca de finançament. Recordem que el Pressupost de l’exercici 2011 s’aprovà el 29 de
setembre i que en ell es preveia la contractació d’operacions de crèdit per import de
5.170.000€, dels quals a 31.12.2011, només es va contractar 1.201.606,18€.
Vistos els informes emesos per l’Interventor i demés documentació que s’incorpora a
l’expedient.
Atès que el reconeixement de crèdits pendents d'aplicació és competència del Ple per
aplicació de l'article del RD Lq. 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de disposicions legals
vigents de Règim Local (TRRL), 60 RD 500/90 i concordants.
Atès que simultàniament al reconeixement indicat procedeixi seu finançament a fi i efecte
d'incorporar-los al pressupost vigent.
En base a tot això,
Es proposa a la Corporació l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el reconeixement de deutes pendents d'aplicació corresponents a l'exercici
2010 i 2011.
PENDENT D'APLICACIÓ EXERCICI 2010

......

1.879.295,34 €
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PENDENT D'APLICACIÓ EXERCICI 2011

......

138.438,82 €

Segon.- Aprovar el reconeixement de deutes pendents d’aplicació corresponents a l’exercici
2010 per import de 1.879.295,34€.
Tercer.- Finançar amb l’operació d’endeutament a que fa referència l’article 10 del RDL
4/2012.
Quart.- El reconeixement a nivell de capítols quedaria de la forma següent:
Capítol
1
2
3
4
6
7
8
9

Denominació
Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTALS:

2010
0,00
1.116.125,52
322.269,19
4.608,00
17.647,09
8.973,44
200,00
409.472,10
1.879.295,34

2011
4.778,85
103.308,11
3.748,08
6.000,00
0,00
0,00
0,00
20.603,78
138.438,82

TOTAL
4.778,85
1.219.433,63
326.017,27
10.608,00
17.647,09
8.973,44
200,00
430.075,88
2.017.734,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, manifesta que li ’agradaria no donar-los suport
però si que els en donaré. El que si que m’agradaria es que fes algun comentari del deutes
que destaquen en les despeses en béns corrents i serveis i que importen 1.116000€, la de
despeses financeres, amb 321.000 €més dels previstos i els passius financers, perquè s’ha
deixat d’amortitzar 409.000€?. Són partides, les de béns corrents i serveis que destaquen
per la seva quantia i suficientment importants com perquè es doni una explicació, si es
possible.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, li respon que no te el desglossament que aquí només te el
mateix paper de la proposta d’acord que vostè. Si m’ho pregunta en l’apartat de precs i
preguntes li podré facilitar per escrit.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que nosaltres en quant a
l’expedient de reconeixement del deute, manifestem el següent: en comparació amb el
2010, que hi havia un endeutament global de 19.700.800€, el 2011 incloent el tema de
SOREA que fou una bestreta que condiciona tots els ingressos dels anys anteriors, passem a
18.583.000€; pràcticament estem amb els mateixos números que estàvem, només hi ha
una petita reducció. Vostè en data 4 de gener de 2012, en premsa, declarava que tancàvem
l’any amb 3.400.000€ menys de deutes, amb el qual entenem que no es cert; nosaltres al
2010 amb aquest tancament incloem 2.200.000€ pendents de pagament sense possibilitats
de cobrament. Aquest pendent d’aplicació també venia acompanyat de subvencions. El Sr.
Gatnau demana al Sr. Alcalde, que vistos aquests números de tancament de l’any 20102011, quan doni xifres li agrairia que no se’n guardi cap, que les doni totes i que si alguna
cosa ha de distingir a un Alcalde és la claredat.
Aquesta petita reducció de despesa o d’endeutament global, ens ha portat a haver de
suspendre activitats com Som Cinema, Humoris Causa, mercat Medieval, les nits d’Estiu,
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Concerts de l’Amistat, pràcticament totes les obres de teatre, algunes fires (Antiguitats i
Turisponent) i així aniríem seguint,
Tot això, ens ve produït per aquest increment d’interessos que hem tingut amb els
finançaments de 400.000€, abans, i ara de 700.000€. Si no haguéssim tingut això, podríem
haver continuat amb l’activitat i el dinamisme de Mollerussa; estem veient que el dinamisme
a la ciutat ha anat molt endarrere, ha perdut molt. Li demanem que faci el que convingui
per recuperar aquest dinamisme i ens tindrà al seu costat; però que Mollerussa nos es
ressenti tal com se n’està ressentint.
L’Alcalde, Sr. Solsona, en resposta al Sr. Gatnau, exposa que és redueix la despesa de
diverses formes; una part és no fent, i pensa que ens en hem de sortir sent capaços i
valents que quan no ho puguem fer una activitat, doncs no ho fem; no podem tornar a fer
“Som Cinema” quan encara faltava pagar el de l’any passat o com tornem a fer “Humoris
Causa” quan encara no s’ha pagat i així un munt de coses que encara devem. A l’últim
trimestre de l’any el que hem fet es posar en valor les nostres instal·lacions, fent que ens
vinguin aquí, concursos nacionals de dansa (que ens han dut 900 participants i
indirectament 2300 persones en un cap de setmana) i a cost zero per l’ajuntament i fent
una promoció total per la ciutat.
Mirem de captar activitat al mínim cost per l’ajuntament; mirem de quina manera podem fer
participar entitats de la ciutat que estan fent activitats i evitar que nosaltres no siguem
programadors externs; intentem col·laborar amb allò que està fent la societat civil de la
ciutat; i això, que ens dóna? doncs, apart del que ens integra i implica, ens dona una
dimensió i que no duplica amb altres activitats que esta fent una altra gent; nosaltres estem
disposats a assumir el risc de no poder tenir un programació estable de teatre o de no poder
fer un festival; es la nostra voluntat política fer veure a la gent, de com visualitzem que no
estem bé; es també prenent mesures en allò que per molta gent pot sembla faràndula i
absolutament prescindible, i quan les coses vagin bé i hi hagi algun indicador que ens
permeti creure que va bé, podrem intentar recuperar activitat; i perquè sigui activa i
dinàmica no té perquè ser promoguda directament per l’Ajuntament de Mollerussa, es un
tema de plantejament, de model; nosaltres creiem que ara, el que hem de garantir perquè
es obligatori fer-ho, són els serveis que són de veritable compliment i aquets, fer-los el
millor possible. I en els que no són d’obligat compliment, doncs, posar-les en el valor que
toca i intentar treure’n un redit de les instal·lacions que tenim; ja ens agradaria fer altres
coses, però en el moment actual, entenc que no ho podem fer d’una altra manera i si ho
féssim, la gent tampoc no ho entendria; amb els deutes i el pendent de pagament que tenim
no podem continuar una generant despesa que per molta gent, torno a dir, es prescindible.
I s’ha notat que després d’aquest 2011, hem pogut garantir una activitat bastant important
a la ciutat, potenciant allò que són les nostres cartes de presentació i que no podem
disminuir sinó que hem de potenciar, com van ser Fira de Sant Josep, els Vestits de Paper,
... que són activitats carta de presentació de la ciutat i que ens permet promoure-la durant
tot l’any i no només, en un cap de setmana. Cita el Sr. Alcalde l’exemple de la pre-estrena
d’una obra del “Liceu” al Teatre L’Amistat, que ha servit per promoure espectacles i per
assajar-los i després revertir-los a la ciutat a cost zero. És exemple d’una mesura
imaginativa que cal potenciar. Tot i així estem mirant de fer activitat amb el mínim cost
possible i en la màxima difusió; i penso i ho dic sincerament, que malgrat la dificultat que
tenim, estem tenint un ús i una explotació de les instal·lacions, amb molta activitat. El que
estem fent es posar en valor la instal·lació, oferir-la al màxim gent possible per fer-ne un
retorn a la ciutat.
El Sr. Gatnau considera que l’Ajuntament no ha de ser el que assumeixi sempre la despesa
(cita literalment el mot “pagano”), però sí que pensem que en totes les activitats n’ha de ser
el promotor i no esperar que sigui la societat civil la que ho dugui a terme. Reconeix que sí
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que s’ha fet coses però que només cal donar un tom el cap de setmana, un dissabte a la
tarda, un diumenge, per veure que Mollerussa ha perdut el ritme.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Gatnau que és una percepció absolutament subjectiva el que
pensa vostè i el seu grup; i es difícil debatre sobre qüestions subjectives ja que son
qüestions de concepció i de criteri. Nosaltres, no només no ho pensem, sinó que estem
absolutament en contra d’aquest plantejament que està fent vostè.
Part dels problemes que tenim avui en dia es ve donat a l’entendre que l’ajuntament ha de
fer coses que potser no li toquen; el que ha de fer l’ajuntament es promoure, fomentar,
incentivar, però no ha de ser absolutament el promotor directe i el que ha de solucionar els
costos de tot; això no pot ser . Cita el Sr. Alcalde com a exemples d’activitats i reducció de
despesa, els casos dels tallers d’estiu o del Parc de Nadal que han permès un estalvi
considerable a l’Ajuntament perquè s’han buscat formules que ens costin menys diners
mantenint l’activitat, ja que es necessari que hi parc de Nadal o Tallers d’Estiu i es necessari
que hi hagi noves activitats que es puguin fer amb el mínim cost possible.
El Sr. Alcalde qüestiona que la temperatura de la ciutat ens la doni la percepció de si un
diumenge a la tarda hi ha teatre a l’Amistat o no. Indica que està obert a les idees que
puguin sortir de tots els membres d’aquesta corporació però, si ho hem de relegar a què un
diumenge a la tarda l’Ajuntament faci alguna cosa perquè hi hagi activitat, tenim un
problema gravíssim de concepció, de no saber de la manera que estem jugant a dia d’avui.
Però, en tot cas, cadascú fa el seu plantejament; i ara com que ens toca governar a
nosaltres i la situació és la que és, ho farem de la manera que creguem millor perquè se’n
ressentin el mínim possible.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández,
Jaume Segura,Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin, Joan Simeón i M. del
Carme Sabater i quatre abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció
Garnica, Teresa Ginestà i Josep Antoni Ajates.
9.- EXPEDIENT RECONEIXEMENT DEUTES EXERCICI 2011. PATRONAT FIRES DE
MOLLERUSSA.(Modificació Pressupost núm. 1/2012)
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012,
amb el contingut següent:
“Al llarg de l’exercici 2011 s’ha generat un pendent d’aplicació en quantia de 10.442,26 €
que correspon a obligacions contretes sense consignació pressupostària de la que es fa
referència en la memòria.
Vistos els informes emesos per l’Interventor i demés documentació que s’incorpora a
l’expedient.
Atès que el reconeixement de crèdits pendents d'aplicació és competència del Ple per
aplicació de l'article del RD Lq. 781/1986, de 18 d’abril, Text Refòs de disposicions legals
vigents de Règim Local (TRRL), 60 RD 500/90 i concordants.
Atès que simultàniament al reconeixement indicat procedeix el seu finançament a fi i efecte
d'incorporar-los al pressupost vigent en els termes previstos a l’article 10 del RDL 4/2012.
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Vista la Resolució de Direcció núm. 09/2012 de data 16 de febrer de 2012, atès el que s’ha
exposat, es proposa al Ple a la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el reconeixement de deutes pendents d'aplicació corresponents a l'exercici
2011 per import de 10.442,26 € amb el detall següent:
FUN.
011
011
920
920
920
920
920
920

ECO.
31000
31100
21600
22000
22601
22602
22606
35900

DESCRIPCIÓ
INTERESSOS PRÉSTEC CURT TERMINI
DESPESES FORMALITZACIÓ / CANCEL·LACIÓ O.C.
EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ
ORDINARI NO INVENTARIABLE
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
PUBLICITAT I PROPAGANDA
REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
DESPESES BANCÀRIES
TOTAL

IMPORT
2.174,96
1.100,00
338,77
1.202,10
1.574,37
3.555,81
254,24
242,01
10.442,26

Dels quals:
PENDENT D'APLICACIÓ PAGAT
PENDENT D'APLICACIÓ PENDENT DE PAGAR

......
......

3.771,21
6.671,05

Segon.Finançar amb l’operació d’endeutament a que fa referència l’article 10 del RDL
4/2012.
Tercer.Donar trasllat d’aquests acords al servei d’intervenció per a la seva comptabilització i
als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
10.- MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL. DEDICACIÓ SRA. IMMA CASANELLA.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012,
amb el contingut següent:
“El Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió de 7 de juliol de 2011 i amb fonament a l'
establert en els articles 75 de la LBRL i 13 del ROF , en atenció a les característiques del
Municipi, volum del pressupost municipal i considerant l’assumpció de responsabilitat i
dedicació en cada cas acordà assignar el règim de retribucions i dedicació corresponent als
regidors en funció de l’àrea competencial assumida i el temps emprat per a l’exercici del
càrrec, així com l’assignació econòmica per a assistències a Plens i Comissions Informatives.
Com a conseqüència d’una major dedicació, de la prevista inicialment, per part de la
Regidora de joventut, noves tecnologies i comunicació, s’ha considerat oportú adaptar la
retribució a les noves responsabilitats, passant d’una dedicació parcial tipus D a dedicació
parcial tipus C.
Vist l’informe de l’Interventor, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació de la dedicació de la Regidora de joventut, noves tecnologies
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i comunicació Sra. Imma Casanella, passant d’una parcial tipus D a parcial tipus C.
Segon. Els efectes econòmics d’aquesta modificació s’aplicaran a 01.04.2012 i es
mantindran al llarg de la present legislatura.
Tercer. Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’edictes de
l’Ajuntament.
Quart.- Notificar aquest acord al servei d’intervenció als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
11.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012,
amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius, per aquest exercici 2012.
Vist l’informe d’Intervenció; atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació, en base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar una nova redacció a l’article 5 (exempcions i bonificacions):
“5. No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa, sens perjudici de
les expressament previstes en l’article següent”.
Segon.- Donar una nova redacció a l’epígraf vuitè de l’article 6 (quota tributària):
“Epígraf vuitè. Expedients Benestar Social i Ciutadania.
1. Intervenció municipal en expedients acreditatius del grau d’inserció social:

15,00

2. Intervenció municipal en expedients de medicació social i comunitària:

20,00

Restaran exempts del pagament d’aquesta quota les persones físiques usuàries del servei de
medicació social i comunitària que compareguin a títol individual.”
Tercer.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al
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Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la
província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el
termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà
definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats
podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació
definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
12.- DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE
2012.
Atès el que es determina en l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial
(RD. 1690/1986, d'11 de juliol, modificat pel RD.2612/1996, de 20 de desembre), es dóna
compte del RESUM NUMÈRIC DEL MOVIMENT DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE
MOLLERUSSA, referit a 1 de gener del 2012, les quals dades resultants, en referència a 1 de
gener de 2011, són les següents:
Població a 1 de gener de 2011: ..................... 14.798
ALTES d'1-01-11 a 31-12-2011: ....... + 1.102
BAIXES d'1-01-11 a 31-12-2011: ....... - 890
Diferència ....................................... + 212
POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2012: .............. 15.010
Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2011, han estat les següents:
ALTES
Immigració ....................
667
Naixement .....................
212
Omissió .........................
223
TOTAL ...........................
1.102
BAIXES
Emigració ......................
Defunció .......................
Inclusió Indeguda ...........
Duplicats .......................
Caducitat .......................
TOTAL ...........................

795
95
0
0
0
890

Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als
efectes legals oportuns.
Es fa constar, als efectes legals oportuns, que de la present revisió se’n ha informat a la
Comissió Informativa de general en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012.
El Ple se’n dóna per assabentat i conforme.
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13.- EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS MUNICIPALS AL SERVEI
CATALÀ DE LA SALUT PER A L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
MOLLERUSSA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012,
amb el contingut següent:
“El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió
gratuïta a favor del Servei Català de la Salutd’una superfície de 1.402,55 m2,propietat de
l’Ajuntament de Mollerussa, a segregar de la Finca Registral número 1.480. La cessió es
practicava per tal de regularitzar la situació patrimonial i registral de l’immoble que ocupa
l’actual Centre d’atenció primària de Mollerussa i possibilitar l’ampliació del Centre d’atenció
Primària de Mollerussa que ha projectat el Servei Català de la Salut.
Tal i com es determina en l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, la finalitat que justifica la cessió gratuïta
gaudeix de la consideració d’utilitat pública i interès social pel municipi.
L’expedient incoat fou sotmès a la preceptiva informació pública pel termini de 30 dies,
mitjançant Edictes exposats al Tauler municipal i al BOP núm. 112, del dia 17 d’agost de
2006, sense que es presentessin al·legacions o reclamacions enfront el mateix.
Així mateix, amb caràcter previ a la resolució definitiva, s’ha donat compte de l’expedient
instruït al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes de control
de legalitat dels actes, extrem acreditat fefaentment a l’expedient.
Per part dels Serveis Tècnics Municipals i atenent al requeriment formulat pel Servei Català
de la Salut, s’ha practicat aixecament topogràfic per determinar amb exactitud la superfície
real a cedir, resultant ésser de 1.305,77 m2, dels quals 1.034,65 m2 corresponen a la finca
on es va edificar el CAP actual i 271,12 m2 a la part de l’ampliació del CAP que afectava
terrenys municipals.
Atenent els antecedents exposats; considerant la concurrència interès públic i social en la
finalitat expressada i la voluntat de l’ajuntament de col·laborar a l’obtenció d’aquesta, es
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar DEFINITIVAMENT la cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut
d’una superfície de 1.305,77 metres quadrats, propietat de l’ajuntament de Mollerussa, a
segregar de la Finca Registral número 1.480. La cessió gratuïta es practica per tal
d’assolir les finalitats següents:
•

Regularitzar la situació patrimonial i registral de l’immoble que ocupa l’actual Centre
d’atenció primària de Mollerussa (aquesta edificació ha estat construïda sobre una porció
de terreny de 1.146 metres quadrats que és part de la finca registral número 1.480 i a
la qual li correspon la referència cadastral, singular, 4503731 CG 2140S0001 QW).

•

Possibilitar l’ampliació del Centre d’atenció Primària de Mollerussa que ha projectat el
Servei Català de la Salut.

Segon. Es fixen les condicions legals següents:
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•
•

El termini d’acompliment dels fins que motiven la cessió serà de cinc (5) anys a partir de
la formalització pertinent.
Així mateix, durant els trenta (30) anys següents la parcel·la E.4-2, (finca Registral
número 7553) haurà de destinar-se a la finalitat que motiva la cessió aplicant-se, en el
supòsit d’incompliment, la reversió automàtica de ple dret al patrimoni de l’ajuntament
de Mollerussa en els termes que estableix l’article 50 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, de manera que
demostrada la no destinació del bé a l’ús previst n’hi haurà prou amb l’acta notarial de
constatació de fets, notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus
efectes.

Tercer. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester, per a atorgar els
documents públics necessaris per tal de formalitzar la cessió gratuïta aprovada.
Quart. Procedir a la inscripció a l’Inventari Municipal de Béns els canvis derivats d’aquests
acords en la finca objecte de cessió per tal de mantenir-lo actualitzat.
Cinquè. Notificar aquests acords als interessats als efectes legals oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
14.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ I CESSIÓ GRATUÏTA
D’UNA FINCA URBANA MUNICIPAL AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER A LA
NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA LES ARRELS.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de març de 2012,
amb el contingut següent:
“El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa han
convingut la nova construcció de l’Escola “Les Arrels” a Mollerussa en una finca municipal
situada al número 35 del carrer Girona de Mollerussa.
Per Decret d’Alcaldia núm. 498/2011 es va acordar la incoació del corresponent expedient
per a fer efectiva aquesta la cessió gratuïta de la referida finca al Departament
d’Ensenyament i l’obtenció de la qualificació jurídica necessària per tal de donar-li tràmit,
requerint-se a l’efecte els informes preceptius, per tal de poder procedir en la major
brevetat possible a la construcció de l’escola esmentada.
Vist l’expedient administratiu instruït, la documentació gràfica descriptiva i l’informe de
Secretaria emès a l’efecte, donat que la finca municipal ostenta la qualificació de bé de
domini públic afectat a l’ús/servei públic, és necessari procedir a l’alteració d’aquesta
qualificació jurídica per tal que adquireixi la condició de bé patrimonial, de manera
simultània a l’expedient de cessió gratuïta, l’efectivitat de la qual quedarà condicionada que
l’aprovació definitiva de l’esmentada desafectació.
Ateses les circumstàncies i les motivacions que justifiquen l’expedient, es proposa al Ple de
l’Ajuntament, que amb el quòrum de votació de la majoria absoluta legal previst als articles
114. 3. m) i 204.5 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, adopti els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble municipal
destinat a domini públic i qualificar-lo com a bé patrimonial, següent:
Naturalesa Jurídica:
Qualificació jurídica:
Afectació:
Denominació:
Descripció:
Termeneja:

Bé immoble
Bé de domini públic.
Ús / Servei Públic.
SOLAR EQUIPAMENT SUBSECTOR 5A
URBANA solar, Equipament; Subsector 5-A; superfície 5.845,34 m2.

•
Nord-est: límit subsector 5-A i Pla Parcial.
•
Sud-est: Vial Pla Parcial
•
Sud-oest: Vial Pla Parcial
•
Nord-oest: límit subsector 5-A i Solar Clau V.
Inscripció Registral: Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, Volum 1975, Llibre 116, Foli
121, finca núm. 7612
Referència Cadastral: 5408205CG2150N
Inscripció a l’Inventari de Béns i Drets municipals: Epígraf 128. Element 128.4/1
Integra el Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge: NO

Segon. Sotmetre l’expedient de desafectació del bé a informació pública pel termini de 20
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i adduir les observacions i
al·legacions que es considerin convenients.
Tercer. Aprovar inicialment la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, del
domini de la finca municipal descrita en el primer acord, per a destinar-la a la construcció de
la nova Escola Les Arrels de Mollerussa, l’efectivitat de la qual quedarà condicionada que
l’aprovació definitiva de la desafectació precedent.
Quart. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents,revertiran automàticament i
de ple dret al patrimoni municipal, de manera que demostrada la no destinació del bé a l'ús
previst, en els termes que preveu l’article 50 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i
construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Mollerussa transcorregut
el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció al Registre de la Propietat de la cessió
acordada. La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions
que faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent.
Cinquè. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord podrà ser
dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol
negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-lo
únicament la Generalitat de Catalunya.
El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap condicionant
mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament
d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i posterior correcte
funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació d’una estació
transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari -, xarxa telefònica i conducció de
gas –en cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la
calçada i tindran encintades les voreres.
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Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin
afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a
plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest i eliminant qualsevol
obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.
Sisè. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acreditin per la
instal·lació dels mòduls prefabricats per al centre, en base a l’article 103 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, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció
d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per
l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als
tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
Setè. En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Ensenyament, directament o a
través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i del preventiu, així
com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu.
L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a la vigilància, neteja, subministraments
(electricitat, aigua i combustibles) i conserge en el cas que se’n disposi, així com el
manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar ordinària com
ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc).
Vuitè. Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de
l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho sol·licitin a
l’Ajuntament. En cas de sol·licituds diferents a les anteriors, per realitzar activitats
vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu
acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
Novè. Sotmetre l'expedient incoat a la preceptiva informació pública pel termini de 30 dies,
mitjançant Edictes que s’inseriran al Tauler municipal i al B.O.P., per tal que els interessats
puguin examinar l'expedient i adduir les al·legacions o reclamacions convenients.
Desè. Amb caràcter previ a la resolució definitiva, donar compte de l'expedient instruït al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de control de
legalitat dels actes així com als Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Educació, als
efectes oportuns.
Onzè. Facultar el Sr. Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris per a
l’execució dels acords precedents.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
15.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
El Sr. Alcalde informa al Consistori de la presentació per part del Grup Municipal Socialista,
de les mocions següents:
15.1.- Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntament o
estableixi urgentment un calendari de pagament
15.2.- Moció Circs amb Animals Salvatges
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15.3.- Moció en Contra de La Reforma Laboral imposada pel Govern de l’Estat
Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup Municipal, Sr. Pere Gatnau,
per a que procedeixi a la lectura de les mocions presentades.
15.1.- MOCIÓ PER TAL QUE EL GOVERN CATALÀ LIQUIDI EL DEUTE AMB ELS
AJUNTAMENT O ESTABLEIXI URGENTMENT UN CALENDARI DE PAGAMENT
PERE GATNAU i ROCA, com a portaveu del grup polític de PSC, de l’Excm. l’Ajuntament de
Mollerussa, a l’emparament del disposat a 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 i del punt 2.6.2 del Règim de Sessions Plenàries i Normes de
Funcionament del Ple d’aquesta Corporació, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament
la següent:Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntament o
estableixi urgentment un calendari de pagament
“La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la
manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat
noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara
més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels
seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les corporacions
locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions
per a les quals no tenen competència atribuïda legalment . els anomenats serveis impropis
que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost anual - i, per tant, tampoc
compten amb recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims
mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de Catalunya
ha fet per al manteniment de diversos serveis. Decisions que, indubtablement, afecten de
ple als Ajuntaments que han d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada
arran d’aquestes decisions.
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els
Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les
corporacions locals.
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 d’octubre
de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens
locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els casos
que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al
pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels
departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.
El grup socialista de l’Ajuntament de Mollerussa proposa al ple de la corporació l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i
prioritària i si això no es possible que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari pel
pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, als ajuntaments i a les
entitats municipalistes.”
Mollerussa a 16 de Febrer de 2012.
Pere Gatnau i Roca.
Portaveu del Grup del PSC
Finalitzada la lectura de la MOCIÓ la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), expressa
que el que es proposa és “més del mateix; vull dir si uns no tenen, els altres tampoc en
tenen, i m’imagino que es així; per tant ho veig complicat que es pugui fer.
El Regidor Sr. Joan Simón, del Grup Popular, exposa que el que reclama es el que ja s’està
fent, perquè des de Generalitat han avançat els diners a Diputació i Diputació ens els ha
avançat als Ajuntaments, doncs molt bé la moció, però una mica massa tard.
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, exposa que ho compartim plenament; que el
problema es de finançament i no amb la solució que ens donen amb aquests famosos plans
d’ajuts; per tant hi ha un problema gravíssim, però sinó m’equivoco, s’ha signat un conveni
amb la Diputació per cedir els crèdits que tenim enfront la Generalitat perquè els anticipi a
través de la Diputació, crec que es el que s’ha fet, si això està fet no té cap sentit la moció,
sinó fos així, evidentment estaríem a favor.
El Sr. Gatnau manifesta que com eia el Sr. Martin efectivament s’ha fet així. En referència a
la intervenció del Sr. Simeón, indica que no és que la Generalitat hagi fet el pagaments a les
Diputacions, sinó que ha sigut directe amb les Diputacions que han fet la seva aportació
directament amb la cessió als propis ajuntaments.
Lògicament ha sigut una solució per als ajuntaments però que la moció estava presentada
abans del Conveni. De totes formes hi ha un compromís de devolució de la Generalitat a les
Diputacions amb pagaments fraccionats al setembre, octubre i novembre però, el que si que
nosaltres també des d’aquí voldríem es que una vegada fet aquest retorn s’establís un
calendari de pagaments directes als propis ajuntaments.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que això seria una altra moció perquè aquí diu “Instar
al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària i si això no
es possible que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari pel pagament del deutes i
dels compromisos pendents amb els ens locals.” El de la Diputació és simplement un endós
pur i dur; tenim el Conveni amb la Diputació i això el que ens provoca ara es tenir tresoreria
que són diners; per tant un cop es pagui i es pagui tot, que per a l’Ajuntament de Mollerussa
surt al voltant de 480.000€ , ja està complert. I aprofito aquesta moció per contestar
preguntes referents al Pla de Barris de Mollerussa, en el sentit de com la situació econòmica
d’aquest Pla; el 2010 està tot pagat per la Generalitat i el 2011 no està pagat perquè encara
s’està en el procés de justificació fins al mes de maig per tant, no hi ha un deute en aquest
sentit. Per tant nosaltres en principi votaríem en contra d’aquesta moció perquè el problema
està resolt i a més, entenem que es una moció tipus, encarada a nivell de grans
Ajuntaments; però, en el cas concret de Mollerussa tenim el problema resolt amb la
Generalitat i el que no podem fer és exigir un calendari de pagament amb la situació que
estem, adoptant mesures per intentar sortir de tot plegat; per tant, nosaltres com que la
especificitat de Mollerussa la tenim transitòriament resolta i que el caràcter d’urgència ja no
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hi és perquè està en via de solució, entenem que instar al govern a liquidar el deute de
forma urgent i prioritària de fet ja està fet i quasi liquidat, només pendent de firma amb la
Diputació.
El Sr. Gatnau manifesta que entén que tenim la necessitat què s’apliqui un calendari rigorós;
estem veient que el Fons de Cooperació Local, en casos d’ajuntaments com Tàrrega, La Seu
ja l’han cobrat i Mollerussa no; estem veient aquí una sèrie de preferències i no sabem si es
que ells tenen més accés, o si vostè no ha estat a sobre del tema, però si que veiem una
certa disbauxa en quant al pagament; entenem que hi ha d’haver un calendari seriós i
rigorós en quant als pagaments.
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Gatnau si sap quan ens deu a la Generalitat, qüestió a la que
el Sr. Gatnau respon que entendria que aquesta seria una pregunta que li hauria de fer jo a
vostè, com Alcalde. El Sr. Alcalde manifesta que ell sí que ho sap; ho diu, exposa, perquè a
vegades quan parlem del Fons de Cooperació Local o quan parlem del què ens deuen o no
ens deuen, fixar un calendari no es garantia de res; ni que el sabéssim a dia d’avui, si els hi
portem a les entitats bancàries tampoc no ens deixaran descomptar-ho, i vostès ho saben.
Em sembla que hem de ser molt més pràctics en aquest sentit però en qualsevol cas,
Mollerussa té resolt aquest tema i ja està. A mi em val més que em diguin quant ens
pagaran a dia d’avui, perquè el quan ja està resolt; el que no vull es fer càbales sobre un
supòsit que al final no es tindrà; per tant, jo crec que aquesta moció, en concret pel que fa a
Mollerussa, no ens cal. Ara bé, si el que estem aquí és per parlar dels ajuntaments en
general, del model de finançament, doncs ja seria una altra moció i ja canviaria el formulari;
però aquesta moció en sí, nosaltres no la podem aprovar.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Mociópresentada i és desestimada per onze vots en contrari dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández,
Jaume Segura,Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin i Joan Simeón i quatre
vots a favor, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà i
Josep Antoni Ajates i l’abstenció de la egidora Sra. M. del Carme Sabater.
15.2.- MOCIÓ CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES
PERE GATNAU i ROCA, com a portaveu del grup polític de PSC, de l’Excm. L’Ajuntament de
Mollerussa, presento la següent moció i sol·licito sigui debatuda al proper ple:MOCIÓ
CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES.
“Per tal que es manifesti el compromís de l’Ajuntament de Mollerussa amb els principis ètics,
socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals.
Que es declari que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs o
en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests
animals.
Que s'adaptin les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la instal·lació a
Mollerussa d'animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en l'espectacle,
com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.
Que s'introdueixin els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances municipals que
corresponguin.
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Justificació:
Atès que no hi ha excepció en els nombrosos estudis científics que demostren que els
animals són éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica.
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han
de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser
subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats
d'ansietat o de por.
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques,
procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat
allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les
seves necessitats físiques i socials més bàsiques.
Atès que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que,
encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés
d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la
violència.
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici
per a la conservació de les espècies.
Atès que les administracions locals també han d afavorir i potenciar les ì conductes cíviques i
de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells
éssers amb els que compartim el planeta Terra.
Atès que nombrosos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de Barcelona, Tarragona,
Girona i Lleida, i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit l’actuació
d’espectacles amb animals als seus territoris.
Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut
pública per la possible transmissió de malalties.
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen
nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat greus
danys materials i personals.
Atès que Mollerussa és un referent comarcal i aspira a ser un gran referent cultural a
Ponent, s'entén que ha d’oferir una oferta cultural digna, que doni prestigi a la ciutat.
Atès que el circ és un espectacle que disposa d’innombrables recursos humans propis sense
necessitat de sotmetre al ridícul, maltractament o humiliació als animals. Així ho han entès
nombrosos circs que amb el seu art i màgia entorn als pallassos, acròbates, mags i
malabaristes, han aconseguit els majors èxits i la gran acceptació del públic. El circ més
prestigiós del Món és el “Cirque du Soleil” canadenc, que no utilitza animals en les seves
exhibicions, i el Circ Cric, català, Premi Nacional de Circ atorgat per la Generalitat de
Catalunya, tampoc no usa animals en les seves exhibicions.
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Atès que la implantació d’aquesta prohibició va suposar per a les capitals catalanes un
augment del 25 % en la taquilla d'aquests espectacles, ja que el "buit" que van deixar les
actuacions on s’utilitzaven animals, va haver de ser substituït per una oferta molt més
positiva i molt rendible, tant per al circ com per als seus treballadors. Els membres
d'aquests circs pernocten en hotels i no en caravanes, i són convidats que creen riquesa a
les ciutats que els acull.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament sap que un circ amb animals no és educatiu, que la
imatge d'un ésser humà domant amb un fuet a una espècie diferent a la seva no transmet la
idea de respecte i convivència, sinó la de domini i explotació, que mal forma als nostres
nens i nenes amb la idea que els animals són un simple objecte de diversió i que això
esdevé un fet que difícilment els ensenyarà a comportar-se amb responsabilitat i empatia
quan creixin.
La grandesa d’una nació i el seu progrés moral poden ser jutjats per la manera en que tracta
els seus animals.. - Mahatma Gandhi -.
És per tot això que, el PSC de Mollerussa, SOL·LICITA:
Que es tingui per presentada aquesta moció i per fetes les manifestacions en ella vessades i
que, previs els tràmits procedimentals oportuns, es resolgui de conformitat en l’actuació i
decisió plenària totes i cadascuna de les peticions exposades a fi que prosperi, així com que
també que es resolgui i es doni resposta de conformitat en temps i forma.”
Mollerussa, a 29 de febrer del 2012
Pere Gatnau i Roca.
Portaveu del Grup del PSC”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), exposa
que m’agradaria que tot això fos més exhaustiu i donés pas també a la previsió de les
baralles de gossos, que es perseguissin; i que s’hi contemplessin també les mascotes.
El Regidor Sr. Joan Simón, del Grup Popular, manifesta que, per descomptat que estem
d’acord amb el benestar animal; hi ha una normativa, una reglamentació que si es fa
complir al peu de la regla com aquí Mollerussa s’ha fet fins ara, creiem que si en algun
moment s’hagués de modificar ja es faria mitjançant un Decret o una Llei; ara no és el cas
de Mollerussa, ja que els últims circs que han vingut no han portat animals salvatges; per
descomptat que estem a favor del bon tracte als animals però aquesta moció la votarem en
contra perquè són altres polítics, els que tenim com a representants a la Generalitat i a
Madrid, els que ho tenen que fer, si es el cas.
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, manifesta que si la normativa Europea ja regula
fins i tot, l’espai que han de tenir els animals destinats a l’alimentació humana, és evident
que hem d’estar d’acord en què el tracte amb els animals, siguin o no salvatges, ha de ser
un tracte considerat, per tant, hi estem d’acord. El que no compartim amb el Sr. Simeón, es
que quedi en mans de tercers el reconeixement com a bé cultural a aquells animals que
porten banyes. Per tant, és evident que estem en contra de qualsevol maltractament a
qualsevol animal.
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El Regidor Sr. Pere Gatnau, fa referència a la manifestació que feia el Sr. Simeón, i exposa
que hem estat parlant pràcticament tot el ple d’ingerències i d’intervencions d’altres
administracions envers al que és el propi Ajuntament; entenc que una possibilitat que tenim
ara, de regular-ho nosaltres, seria prou positiu poder-ho dur a terme.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, indica a tall de curiositat, que el Circ Cric, va venir fa poc a
Mollerussa i que l’Ajuntament els va facilitar una espai. Fan una activitat de circ exemplar,
oberta a la ciutat en la que l’ajuntament hi col·laborava (matisa que no promovia).
Nosaltres hi estem d’acord; és una Moció que podria ser presentada pel Partit Socialista, o
podria ser presentada per nosaltres, amb tota la normalitat; per tant, entenem que no és un
tema de qui ho presenta, sinó del que es presenta i això dóna valor o no a la moció en si;
de com volem que sigui la ciutat depèn de nosaltres perquè sinó continuem tenint un
problema d’intolerància i ingerència, i això ens fa perdre autonomia local per poder decidir
sobre quin model de ciutat volem, i també en el tema de regular els espectacles de lleure o
com es el cas de circ.
Respecte la intervenció de la Sra. Sabater, manifesta que si volem prohibir la baralla de
gossos haurem de fer un moció per prohibir baralles de gossos, ho dic perquè el que no
podem fer es modificar la moció que tenim, per tant aquí hem de veure el que es presenta,
no qui ho presenta, i objectivar-ho; en qualsevol cas, la filosofia o la essència del que estan
presentant ens sembla que està bé i que ens dóna un matis com a ciutat que està bé que
sortim també per aquesta acció.
La Sra. Sabater indica que és en la mateixa moció on es parla de domini i explotació, i una
baralla de gossos no deixa de ser un domini i una explotació d’animals.
El Sr. Alcalde respon que en qualsevol cas en seria una altra, i no es amb mi a qui m’ho
hauria de dir, sinó amb el portaveu del grup que la presenta el Sr. Gatnau.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Mociço presentada i és aprovada per quinze vots afavor, dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández,
Jaume Segura,Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Pere Gatnau, Concepció Garnica,
Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates, Miquel Martin i M. del Carme Sabater, i l’abstenció del
Regidor Sr. Joan Simeón.
15.3.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PELGOVERN DE
L’ESTAT.
PERE GATNAU i ROCA,com a portaveu del grup polític de PSC, de l’Excm. L’Ajuntament de
Mollerussa, a l’emparament del disposat a l’article 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, sotmet a la consideració del Ple de l?Excm. Ajuntament de Mollerussa la
següent:MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PELGOVERN DE
L’ESTAT
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la
fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima
situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a
cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des
de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del benestar.
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L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la
reducció radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més
humil i a aquells que han perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant
seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les
condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la
reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya. Una reforma que
significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota
l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia,
el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto l’acomiadament
lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que permet a les empreses impulsar
expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins
ara. La reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena
de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva prestació
d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables.
Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el
conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i
territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les
empreses petites i mitjanes.
En un moment d’ inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’ han pres
introdueixen encara més incertesa en l’ economia precaritzant al límit les relacions laborals.
De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha
generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió
econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions
del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels
salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Els ens locals som sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’ aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de
les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles.
Es per això que el Grup Socialista de l’Ajuntament de Mollerussa, presenta la següent
MOCIÓ
Demanem al Govern de l’Estat que:
Primer: Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma
laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.
Segon: Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents
socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació
veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de
treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
Tercer: Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió
social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de
prestació ni subsidi per desocupació.
Quart: Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en
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vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en
matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les
administracions catalanes.
Mollerussa a 13 de Març de 2012
Pere Gatnau i Roca.
Portaveu del Grup del PSC”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC),
manifesta que aquesta reforma laboral és en molta part resultat de les facilitats donades per
a l’entrada massiva d’immigració, que ha afectat igual a la gran i a la petita indústria i a la
agricultura. Només beneficia el poder de les grans multinacionals i grups bancaris, que han
originat la situació d’angoixa tant en obrers, treballadors i empresaris; i que en molts casos
ens porta a una situació infrahumana. Voldria que quedés ben clar que és hora què no ens
prestem a l’equivoc: els partits que es presenten com a obrers, en defensa de la lluita pels
treballadors i els grups sindicalistes, no ho fan bé; o no ho han fet bé fins ara. Pensem en
tot el que hem de treballar a partir d’ara; cada vegada es molt mes dur; tenim els sous molt
precaris; cada cop es té menys patrimoni o ja no se’n té; i tot ve arran del mateix. La
habilitat artesana ha desaparegut i el treball és per a cobrir les necessitats primàries; i a
més amb aquesta reforma, el treballador autòcton encara tindrà més dificultats i aviat
podrem dir que el treballador autòcton està tornant a ser un esclau. Finalment, dir que no
votarem a favor d’aquesta Moció donat que el punt quart no el compartim i que per tant,
ens haurem d’abstenir.
El Regidor Sr. Joan Simón, del Grup Popular, exposa que totes les reformes tenen pros i
contres; aquesta, des del Partit Popular pensem que té molt més pros que no pas contres;
que és una política aplicada que es diu política del mal menor per sortir abans que res,
d’aquest clot on estem i per crear ocupació, ja sigui a vuit mesos vista, o a sis, o a nou. Des
del Partit Popular votarem en contra d’aquesta moció.
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, exposa que nosaltres ni que no ho compartim al
100%, es evident que hi votarem a favor. La reforma ha tret competències a la Generalitat;
i és pregunta si que pinta el Departament de Treball si no pot intervenir en qualsevol
conflicte laboral; això és una intromissió total i absoluta; abans l’administració era un
paraigües que poc ho molt podia fer en les relacions empresa treballador. Lamentablement
el món ha anat com anat i crec que amb cinc anys ens oblidarem de la paraula “Conveni
laboral”; la crisi del 1929 va acabar amb l’estat liberal, la crisis financera actual, que no es
de consum ni de producció sinó financera especulativa, està acabant amb el benestar social.
El PP ens està conduint a un carreró que no sabem com acabarà.
Es evident que un partit neoliberal tingui aquestes polítiques; i lamento que CIU hagi donat
suport a la reforma laboral, ho lamento de veritat, i lamento més també que el Sr. Duran i
Lleida fes una manifestació dient que la vaga estava condemnada al fracàs, això un dirigent
polític no ho pot fer i menys quan a la seva Comunitat, a la que ell representa, li estan
retallant unes competències fonamentals.
El Sr. Gatnau manifesta que per nosaltres la postura es obvia i evident; el Sr. Simeón
manifestava que era una reforma laboral que tenia molts pros i pocs contres i jo crec que
aquí s’hauria d’invertir els símbols de positiu i negatius perquè de moment el que si que
estem veiem es que els pros no apareixen per enlloc i els contres estan apareixen per tot
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arreu; només cal veure en els primers 12 dies del mes de febrer quans Ero’s es van
presentar i quants a partir del 12 i fins a finals de mes: es van multiplicar per quatre. A part
de la situació de feblesa que deixa a tots els treballadors i treballadores, més o menys
també hem vist la posició de cada un dels grups excepte l’Equip de Govern, lògicament
perquè no l’hi ha tocat el torn i no s’han pogut manifestar, encara; nosaltres, com a grup
voldríem demanar-los-hi el suport, voldríem demanar el suport, en primer lloc a vostè com
Alcalde i com representant màxim de l’Ajuntament de Mollerussa perquè en aquesta
població tenim molta gent aturada i entenem que vostè, com Alcalde, és la persona més
destacada per donar suport i recolzar la situació dels treballadors del nostre municipi, que
entenem que es totalment regressiva, això ens portarà a una situació, durant uns mesos, a
nivells d’atur molt més elevats dels que ja tenim actualment; i tot i que puguem tenir
projectes en marxa que puguin anar incorporant gent al món laboral els demanaríem la seva
aprovació, pel sentit de responsabilitat i com a acte de reconeixement.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta, en referència al Sr. Gatnau, que en aquest ple s’ha
convertit amb vehiculador de mocions volgudes i no promogudes només del seu grup; en
aquest cas aquesta és la moció que van presentar els representants dels Sindicats UGT i
Comissions Obreres; i es nota perquè en el text hi diu “de res ha servit el fracàs absolut de
la reforma laboral del 2010, (per cert també imposada) que fins al moment ha generat més
d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal
estimular la demanda interna …”. Jo no recordo en aquest ple haver votat una moció en
contra de la reforma laboral imposada pel govern Socialista a l’any 2010.
En aquesta reforma hi ha consideracions a fer i moltes coses a millorar i per això s’està en
tràmit de projecte de llei en el qual es podran fer les esmenes i aportar-hi el que es cregui
convenient, per part dels grups;
Aquí, nosaltres, ens estem oposant de manera indirecta a una cosa que està en procés de
tràmit de llei abans de la presentació d’esmenes, inclús en allò que la Generalitat és
competent, com és el tema de polítiques actives d’ocupació, que sabem que s’incorporaran
en el projecte de llei; per tant, estem parlant que l’Alcalde de Mollerussa s’hagi de
manifestar, diguem-ne per responsabilitat, a favor o en contra d’una reforma laboral
imposada pel PP, quan abans a l’Alcaldessa de Mollerussa no se li demanava que es
manifestés sobre la reforma laboral imposada pels socialistes, i que ja se’n han fet dues o
tres bàsicament per adaptació a polítiques de la Unió Europea.
Nosaltres amb el que és els continguts de les voluntats de la moció, no podem estar-hi en
contra, per lògica; però, en el fet de votar una moció en contra de la reforma laboral
imposada pel govern de l’Estat, entenc que seria també un acte de no responsabilitat amb
aquell plantejament que li he exposat. Avui hi ha hagut una manifestació pública de rebuig
evident a la reforma que crec que no es pot ni molt menys obviar; nosaltres en el seu
moment, vam creure què el que necessitava aquest país era un pas més; aquesta reforma
que no és la nostra, és la del Partit Popular; però en qualsevol cas, ha quedat demostrat que
la que hi havia no servia i això també es diu a la moció.
Tampoc vam votar contra la moció reforma laboral imposada al 2010 i per tant, el nostre vot
lògicament es en contra de moció presentada.
El Sr. Gatnau manifesta que la moció és nostra, no és d’UGT, no obstant reconeix que pot
haver-hi una mala interpretació en quant a la referència a la reforma laboral anterior a que
es fa esment. El que es vol transmetre quan es diu el fracàs d’aquesta reforma laboral, es
que el que es va fer, no ha funcionat; i que si se’n presenta una altra, les garanties què
funcioni són les mateixes que l’anterior.
El Sr. Alcalde demana que en altres mocions que es presentin, que es faci un esforç de
redacció perquè s’entengui i no generi dubtes als altres.
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és desestimada per deu vots en contrari dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández,
Jaume Segura,Rosalia Carnicé, Immculada Casamella i Joan Simeón, cinc vots a favor, dels
Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni
Ajates i Miquel Martin i l’abstenció de la Regidora Sra. M. del Carme Sabater.
16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local,
55,2,a), del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets
de l’alcaldia dictats entre els dies 19 de gener i 22 març de 2012, i que es corresponent als
números 012/2012 a 075/2012, següents:
Decret Núm. 012/2012, 19 de gener.
Assumpte:Unió Civil 001/2012
Decret Núm. 013/2012, 19 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al/la Sr./Sra. Tudela Miró, Maria del Carme.
Primer trimestre de 2012.
Decret Núm. 014/2012, 19 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al/la Sr./Sra. Parramon Llonch, Montserrat.
Primer Trimestre de 2012.
Decret Núm. 015/2012, 19 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Oliveros Villorbina, Francisco.
Decret Núm. 016/2012, 19 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Solé Pampols, Josep.
Decret Núm. 017/2012, 19 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Pastó Llobera, Ricard.
Decret Núm. 018/2012, 20 de gener.
Assumpte: Ordres de pagaments.
Decret Núm. 019/2012, 23 de gener.
Assumpte: EMC-001/2012
Decret Núm. 020/2012, 23 de gener.
Assumpte: Ajuts d'urgència “Programa La Caixa”.
Decret Núm. 021/2012, 24 de gener.
Assumpte: EMC-002/2012
Decret Núm. 022/2012, 25 de gener.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Maria Teresa Marquez Alfaro.
Decret Núm. 023/2012, 26 de gener.
Assumpte: Ordres de pagaments.
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Decret Núm. 024/2012, 27 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per ForumGramer,
SL.
Decret Núm. 025/2012, 31 de febrer.
Assumpte: Concurrència pública per urgència de quatre places d’agents, en règim d’interinitat, de la
Policia local de Mollerussa. Nomenament Funcionaris Interins.
Decret Núm. 026/2012, 1 de febrer.
Assumpte: EMC-003/2012.
Decret Núm. 027/2012, 1 de febrer.
Assumpte: EMC-004/2012.
Decret Núm. 028/2012, 1 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres intal3lacions anàlogues, presentada per Fuste Zamora,
Irene.
Decret Núm. 029/2012, 2 de febrer.
Assumpte: Odres de pagaments.
Decret Núm. 030/2012, 2 de febrer.
Assumpte: Denúncia per obres que presumptament no emparades en llicència urbanística.
Emplaçament: C. Ferrer i Busquets, 88 2on-1a. Promotor: Rosa Ma. Pedrol Rubies. Tràmit: Resolució i
arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 031/2012, 2 de febrer.
Assumpte: estat de conservació de la façana Edifici situat al C. Prat de la Riba 8ª- President Macià de
25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 032/2012, 2 de febrer.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de gener de 2012.
Decret Núm. 033/2012, 6 de febrer.
Assumpte: Ajuts d'urgència “Programa La Caixa”.
Decret Núm. 034/2012, 6 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud Departament de Salut, en què demana autorització per col·locar una unitat mòbil
per realitzar mamografies el dia 8 de febrer de 2012
Decret Núm. 035/2012, 6 de febrer.
Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu núm. 2012/001.
Decret Núm. 036/2012, 7 de febrer.
Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu núm.2012/029.
Decret Núm. 037/2012, 9 de febrer.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret Núm. 038/2012, 10 de febrer.
Assumpte: Resolució del contracte laboral amb el Sr. Perera Martínez, Albert, com a Auxiliar Tècnic per
a la realització de l’obra/servei: Estudi implantació Televisió Local.
Decret Núm. 039/2012, 13 de febrer.
Assumpte: Ampliació d’activitat i adequació de complement de productivitat a la Sra. Parramon Llonch,
Montserrat. Primer trimestre de 2012.
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Decret Núm. 040/2012, 14 de febrer.
Assumpte: Liquidació del pressupost Exercici 2011 Patronat Fires de Mollerussa.
Decret Núm. 041/2012, 14 de febrer.
Assumpte: Recurs Contenciós-Administratiu núm. 2011/731.
Decret Núm. 042/2012, 14 de febrer.
Assumpte: Recurs Contenciós-Administratiu núm. 2011/650.
Decret Núm. 043/2012, 16 de febrer.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost prorrogat 2011 (Núm. 1/2012)
Decret Núm. 044/2012, 16 de febrer.
Assumpte: Ordres de pagaments.
Decret Núm. 045/2012, 16 de febrer.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. M. Dolors CortadaGalvez.
Decret Núm. 046/2012, 20 de febrer.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret Núm. 047/2012, 21 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Bax Constructora
Castelldans, SL.
Decret Núm. 048/2012, 23 de febrer.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret Núm. 049/2012, 24 de febrer.
Assumpte: Contractació Professors Escola Municipal de Música, Curs 2011/2012. Especialitat. Flauta.
Decret Núm. 050/2012, 27 de febrer.
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits Pressupost 2011.
Decret Núm. 051/2012, 27 de febrer.
Assumpte: Substitució d’una data del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i
dies festius per a l’any 2012.
Decret Núm. 052/2012, 28 de febrer.
Assumpte: Liquidació del pressupost Exercici 2011
Decret Núm. 053/2012, 29 de febrer.
Assumpte: Concurrència pública per urgència de quatre places d’agents, en règim d’interinitat, de la
policia local de Mollerussa. Nomenament Funcionari interí Sr. Monné Pérez, J.
Decret Núm. 054/2012, 29 de febrer.
Assumpte:Contractació Professors Escola municipal de Música, Curs 2011/2012. Especialitat i/o activitat
docent: Aula d’Educació Especial.
Decret Núm. 055/2012, 29 de febrer.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de febrer de 2012.
Decret Núm. 056/2012, 1 de març.
Assumpte: Ordres de Pagament.
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Decret Núm. 057/2012, 2 de març.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Zurich Insurance
PLC, pels danys soferts al C/Balmes, 3.
Decret Núm. 058/2012, 2 de març.
Assumpte: Subvenció CGJM – exercici 2012.
Decret Núm. 059/2012, 5 de març.
Assumpte: Sol·licitud Maria Garrofé, en representació de l’Oficina Comarcal del DAAM al Pla d’Urgell, en
què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 6 de març de 2012.
Decret Núm. 060/2012, 6 de març.
Assumpte:Petició del Sr. Miquel MARTIN i MARTIN, Regidor de la Corporació Municipal de Mollerussa pel
Grup ERC, d’accés a diversa documentació.
Decret Núm. 061/2012, 6 de març.
Assumpte:Reconeixement de deutes exercici 2010-2011
Decret Núm. 062/2012, 7 de març.
Assumpte: Despreniments i caiguda a la via pública de la cornisa de coberta de façana de l’edifici ubicat
al carrer Navarra, 4 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 063/2012, 7 de març.
Assumpte: Ordres de Pagament.
Decret Núm. 065/2012, 12 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Av.
Garrigues, 12-14.
Decret Núm. 066/2012, 12 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C. P. Av.
Garrigues, 12-14.
Decret Núm. 067/2012, 14 de març.
Assumpte: Ordres de Pagament.
Decret Núm. 068/2012, 14 de març.
Assumpte: Contractació urgent de Serveis de control inicial ambiental de les atraccions i parades
situades a la 140ª Fira de Sant Josep.
Decret Núm. 069/2012, 14 de març.
Assumpte:Ordres de Pagament.
Decret Núm. 070/2012, 15 de març.
Assumpte:Ampliació de l’autorització de Comissió de Serveis per atribució temporal de funcions a favor
de la Sra. SERRA MASSOT, Nativitat, per a ocupar el lloc de treball RLT 044, d’auxiliar de biblioteca de
l'Excm. Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 071/2012, 21 de març.
Assumpte: despreniments i caiguda a la via pública de la cornisa de coberta de façana de l’edifici ubicat
al carrer Navarra, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una multa coercitiva pel primer
incompliment del Decret de l’Alcaldia núm. 062/2012, de 07.03.2012.
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Decret Núm. 072/2012, 21 de març.
Assumpte:Obres no emparades en llicència urbanística realitzades a l’habitatge ubicat al C/Girona, 19
bxs. B de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una multa coercitiva pel primer incompliment del
Decret de l’Alcaldia núm. 484/2011, de 21.12.2011.
Decret Núm. 073/2012, 21 de març.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. C/Ponent, 2
Decret Núm. 074/2012, 22 de març.
Assumpte: Contractació Professors Escola Municipal de Música, curs 2011/2012. Especialitat: Flauta.
Decret Núm. 075/2012, 22 de març.
Assumpte: Adhesió al Pla d’Assistència financera Local.

--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
17.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup PxC, formula el PREC següents:
Al C/Ferrer i Busquets, allà on hi ha la gasolinera, direcció Lleida, sempre hi ha problemes
d’estacionament de camions i el pobre vianant o la persona que va amb un cotxet ha de
baixar entrar a la gasolinera; demano si hi ha algun mitjà per solventar aquestes situacions.
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, formula els PRECS següents:
1.- Des del PP voldríem, si fos possible, emplaçar al Patronat de Fires a fer una reunió
urgent que creiem necessària per donar sortida i solució a una sèrie de temes que nosaltres
creiem que s’han de plantejar i que són urgents, amb la finalitat d’assegurar que la Fira sigui
un referent com sempre ha estat.
Si és possible, s’haurien de convocar reunions molt més sovint del que s’estan fent
actualment, ja que només hem fet tres reunions en qüestió de 8-9 mesos i crec que es molt
poc. Tal com està la situació en aquest moment, consideraria que s’haurien de fer molt més
sovint i com més aviat millor, convocar-ne una.
2.- Davant de la Creu Roja, a l’indret de la rotonda que hi ha en direcció Palau, hi ha dos
semi illetes molt poc il·luminades i fa que el pas de vianants que travessa de Mollerussa a
Fondarella sigui molt fosc, a més hi ha uns matolls, que s’haurien de treure ja impedeixen la
visibilitat, i ja hi han hagut ensurts. Demano que a la nit hi hagi més il·luminació i poder
tenir més visibilitat per la perillositat que hi ha.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que en aquest apartat de precs en
faran dos: el primer el formularà ell, com a portaveu i en el segon cedirà la paraula a la
Regidora del seu Grup, Sra. Ginestà.
1.- Sr. Gatnau: en referència al tema dels lloguers que estem pagant de les galeries, són
600€ al mes. Entenem que a l’Ajuntament disposem d’espais suficients per acollir el que
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s’està duent a terme allà i podríem prescindir-ne i ubicar-ho en alguna de les dependències
nostres, amb uns estalvis de 7.000 o 8.000 euros anuals. Si la línia és de reducció de
despeses i costos, seria un punt que caldria valorar perquè al final són uns diners que ens
estalviaríem.
2.- Sra. Ginestà: “Tenim coneixement que s’ha rebut la Resolució de Fiscalia referent a la
denúncia interposada pel Sr. Martín, portaveu d’ERC. En aquesta denúncia, el Sr. Martín
acusava al tècnic Sr. Josep Seuma Botargues d’un possible delicte continuat de falsedat en
document oficial. Doncs bé, desprès de totes les diligències, del seguiment i l’estudi de la
documentació aportada per l’actual Ajuntament, Fiscalia procedeix a l’arxivament de les
actuacions, al considerar que no existeix cap prova ni cap indici de la existència d’infracció
penal. Aquesta obra (amistat) es va veure afectada per un procediment concursa’l de
l’empresa constructora i l’actual equip de govern va haver de resoldre el contracte i fer una
nova adjudicació. Però en la resolució queda suficientment acreditat que l’Ajuntament no ha
sofert cap pèrdua econòmica, ajustant-se l’obra al pressupost aportat pel Fons Estatal.
La Resolució diu més. Diu que el tècnic en cap moment falseja la veritat i que el contractista
te dret a rebre abonaments a compte per acopi de material o be per equips adscrits a l’obra
i acabant dient: “En el presente supuesto, no solo no hay alteración de la verdad, ni animo
“falsandi” ni se cuestiona la autenticidad formal, material o subjetiva de las tres
certificaciones. Sentim una vegada més l’actitud demagògica, de mitges veritats o de
escarafalls públics del Regidor d’ ERC quan tornem a utilitzar la tàctica de difamar a través
d’articles i declaracions a la premsa. Vostès van utilitzar aquesta obra, aquesta fallida de
l’empresa, en el període preelectoral per qüestionar, sense cap prova, la honorabilitat dels
polítics en una mala praxis de l’exercici polític. Però han traspassat tots els límits del sentit
comú i de la ètica, quan vostès contínuament han estat qüestionant i acusant als tècnics de
l’administració, secretaria, intervenció, assessors jurídics, o ara el Sr. Seuma, que per cert
sempre han estat arxivades. I en aquesta ocasió arribant a interposar aquesta denúncia
contra el Sr. Seuma, sense cap fonament sòlid.
Miri Sr. Martin, el Sr. Seuma fa més de 20 anys que presta el seus serveis en aquesta
Administració, independentment del Grup Polític que governés. Mai cap equip de Govern ni
de l’Oposició li havia qüestionat la seva rectitud, a més a més crec que avui cal que fem un
reconeixement de la seva tasca, per la disponibilitat en el treball, la seva transversalitat i la
seva llarga experiència que fa que sigui un tècnic amb una gran capacitat resolutiva i que ha
procurat grans beneficis a la Ciutat de Mollerussa.
On s’ha vist que un s’hagi de defensar per demostrar la seva innocència. Sr. Martín en
política, no tot si val. I es per això que fem el següents PRECS
1r.- Demanem i exigim al Sr. Martin, portaveu del Grup d’ERC en aquest Ajuntament que
demani disculpes públiques al Sr. Seuma, a l’Ajuntament, als Ciutadans i Ciutadanes de
Mollerussa per les difamacions continuades i pels danys morals provocats a la Ciutat al
haver fomentat el descrèdit de la seva principal Administració i els seus màxims
representants.
2n .- Demanem al Sr. Alcalde se sumi a aquesta petició per netejar i dignificar la imatge del
nostre Ajuntament.
El Regidor Sr. Martín, demana al Sr. Alcalde que, per al·lusions, se l’autoritzi a respondre al
prec número 2 formulat per la Sra. Ginestà del Grup Socialista, a la qual cosa el Sr. Alcalde
li denega perquè és un prec i els precs s’han de formular dirigint-los, o be a l’alcaldia o a
l’equip de govern; és a dir, a l’acció de govern i no a altres grups; no obstant, atenent a la
situació anormal que s’ha provocat, el Sr. Alcalde, excepcionalment, autoritza al Sr. Martín
que, per evitar-li una indefensió, respongui a aquell prec durant el temps destinat a les
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preguntes.
PREGUNTES
El Regidor Sr. Miquel Martín, del Grup ERC, formula les PREGUNTES següents:
Manifesta que en volia fer dues, però davant la situació originada, en formularà tres.
1a.- Dono resposta al Prec segon de la Sra. Ginestà: A fiscalia no hi ha anat una denúncia, i
per tant, li demano que s’assabenti del que està parlant; s’ha posat en coneixement de
fiscalia uns fets que estaven a la premsa, uns fets que figuren en les actes de la Junta de
Govern i jo no he fet cap denúncia; simplement he comunicat, he posat en coneixement de
fiscalia, no una denúncia sinó uns fets perquè en tingues coneixement. Fiscalia diu que s’han
aportat 116 documents (documents i certificats). Respecte aquests documents, li diré una
cosa, quan jo tenia l’expedient a les mans no hi eren; en tot cas ja en parlarem. Miri la
honorabilitat de cadascú se l’ha pot guanyar o se la pot deixar perdre. Va ser el seu grup,
l’any 2007, que van qüestionar, precisament a aquesta persona per la seva relació amb una
determinada empresa que treballava per l’Ajuntament; nosaltres hem fet el que creiem des
d’un punt de vista d’honradesa; nosaltres no li devem res al Sr. Seuma, vostès possiblement
si. La fiscalia deia en la seva resolució que jo formava part del govern quan es van produir
els fets; ara bé quan al mes de juny i juliol del 2010, es fan tres certificacions, jo no
formava part del govern. Contesti’m després: pot explicar que passa amb els 193.000€ que
té cobrats IMAGA en concurs de creditors? això no es una pèrdua a l’ajuntament?
2a.- El dia 26 de gener, en l’últim ple ordinari, se’m van entregar les respostes a unes
preguntes formulades al mes de setembre, i reiterades al mes de novembre; hi ha una
pregunta que fa referència a aquesta persona (es refereix a l’arquitecte tècnic Sr. Josep
Seuma) , que se li hauria de fer un pedestal segons la Sra. Ginestà, i la resposta textual per
escrit de l’Ajuntament, després de quatre mesos és: “Per respondre aquestes qüestions,
adjuntem un informe de l’interessat i del Col·legi Professional que aclareixen els dubtes”
Exposa que desprès de la resposta encara te més dubtes perquè a l’informe del propi
interessat deia que actualment la cobertura de la pòlissa és única de forma que no es podria
vincular el que fa l’Ajuntament amb el que fa privativament, d’acord amb el pactat amb el
seu moment; per tant aquí ve la meva pregunta, quan es va pactar? Qui ho va pactar? I si
continua en vigor?
Nosaltres aporten una certificació del Col·legi Oficial dient que no havia fet cap “visat d’obra”
l’any 2011; de l’assegurança, el 70% del cost la prima va destinat a la seguretat de 10 anys
i el 30% aproximadament es el visat. Per tant, nosaltres, l’Ajuntament de Mollerussa, a
aquesta part tant afamada, li estem pagant una prima que no hauríem de pagar i les
preguntes, insisteixo que les responguin, són: continua en vigor? i sobretot, quan es van
aprovar? i qui les va aprovar?
3a.- La última pregunta és relativa al Decret 050/2012, per al pla de Barris, Estació
d’Autobusos; jo pensava o recordava que això ja era una obra ja feta abans però veig que
ara hi ha una de les obres per 20.615€. A que fan esment: és que no es van acabar o són
les mateixes?
El/La Regidor/a Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, formula les PREGUNTES següents:
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Pregunta sobre quin és l’estat de l’execució de la rotonda de dalt de La Serra, del col·legi,
del desviament, per saber-ne la situació exactament ja que el projecte d’execució ja estava
tot en marxa.
La Regidora Sra. Ginestà, del Grup Socialista, demana a l’Alcaldia si pot fer una pregunta al
Sr. Martin; a aquesta qüestió el Sr. Alcalde li respon que davant la situació que ha originat,
no tan sols s’hauran de regular les intervencions sinó també clarificar el que són precs o
preguntes i li demana a la Sra. Ginestà que si el que vol és fer una pregunta, que la faci a
Alcaldia.
La Sra. Ginestà expressa que li farà la pregunta al Sr. Alcalde i manifesta que la resolució de
fiscalia comença dient “las presentes diligencias se incoan por denuncia interpuesta per el
Sr. Miquel Martin”, i en un altre paràgraf, referint-se a l’ajuntament, “y no sufrió ninguna
pérdida económica el ayuntamiento” i vostè era regidor quan es va incoar aquest expedient.
Les paraules anteriors les ha dit fiscalia, no jo.
El Sr. Alcalde dóna per conclòs el torn de Precs i Preguntes i dóna resposta a les qüestions
següents:
•

Sobre el tema del C/Ferrer i Busquets, en penem nota; d’igual manera en allò que fa a
la rotonda de la Creu Roja.

•

Sobre el tema de “La Serra”, a que al·ludeix el Sr. Gatnau, manifesta que ara mateix no
s’executa la rotonda de la Serra.

•

Respecte el tema de la pòlissa del Sr. Seuma, l’ajuntament no la paga; se la paga ell.

•

Sobre el tema de lloguer de les galeries Sant Jordi indica que es un tema que tenim
sobre de la taula i tal com tenim el carrer hem cregut convenient, de moment,
mantenir-ho; però està a la llista de coses pendents de poder fer.

•

En relació amb l’obra de l’Amistat, realitzada per IMAGA, l’ajuntament no té un dany
directe econòmic per l’execució de l’obra. Nosaltres no volem fiscalitzar ni judicialitzar
l’acció municipal; no ho hem fet mai i no hi volem entrar a no ser que sigui un delicte o
un fet evident i al qual hi haguem d’actuar lògicament. En tot aquest procés jo espero
que tanquem carpeta perquè ja no sé que més podem anar a buscar; en qualsevol cas,
tothom sap i vostès també, que l’ajuntament el que perd són les millores de l’obra però
no l’execució del projecte. I les millores no les perd al 100% sinó que ens hem personat
al concurs de creditors, que és on procedeix fer-ho i es el procediment que ha de fer
l’ajuntament per reclamar aquests diners; per tant, conservem els drets i els exigim
tramitant-ho per la via correcta.

I sense altre assumpte a tractar, essent les catorze hores i deu minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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