AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2012/03
A la ciutat de Mollerussa, el dia dinou d’abril de dos mil dotze. Essent les vint-i-una hores, es
reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública i
ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà
(Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Paquita Brau i Codony
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
Josep Antoni Ajates Atero
Miquel Martin i Martin
Joan Simeón Morera
M. del Carme Sabater Brunet

Excusa l’assistència la regidora Sra.

(Grup
(Grup
(Grup
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(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
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CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
Socialista)
Socialista)
Socialista)
ERC)
Popular)
Plataforma per Catalunya)

Teresa Ginestà Riera (Grup Socialista).

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. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. QUALIFICACIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIONS VINCULANT EN
L’ÀMBIT DELS SECTORS SUBD-1, SUBD-2 I SUBD-3. APROVACIÓ INICIAL.
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 17 d’abril de 2012, amb
el contingut següent:
I. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament el Pla d’ordenació
urbanística municipal de Mollerussa (POUM) en data 26.02.2009. En la data 29.06.2009,
l’acord d’aprovació definitiva del POUM, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents, van ser publicades al DOGC núm. 5409, a l’efecte de la seva executivitat
immediata.
II. L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat convenient per raons d’utilitat pública i
d’interès social, la modificació puntual del POUM vigent la qual té per objecte la qualificació
del futur vial av. del Pla/Ronda Nord i de les zones de verd lineal que l’acompanyen a banda
i banda, situat dins dels àmbits dels sectors urbanitzables delimitats SUBd-1, SUBd-2 i
SUBd-3, com a Sistema de Comunicacions vinculant, clau Xu, xarxa viària urbana i clau Vl,
verd lineal. La finalitat de la proposta de modificació, redactada pels Serveis Tècnics
municipals, és permetre una ocupació directa dels terrenys afectats i poder concedir una
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autorització a l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL per a la realització d’un
tram de la Línia d’Alta tensió LAT, 110 kV enllaç SE Mollerussa amb SE Tàrrega, d’acord amb
el Projecte ANNEX DE SEPARATA PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA DEL PROJECTE
D’OBRA L/ 110 kV MOLLERUSSA – TÀRREGA SE TÀRREGA. MODIFICACIÓ TRAM
SUBTERRANI ENTRE SE MOLLERUSSA – SUPORT CONVERSIÓ A/S que es vol executar
soterrant la línia, en un primer tram, pels vials de la trama urbana i en un segon tram, en
l’àmbit dels sectors de sòl urbanitzable sense desenvolupar esmentats.
En virtut del que s’ha exposat; a la vista dels informes tècnics i jurídics i altra documentació
que consta en l’expedient, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA
MUNICIPAL
DE
MOLLERUSSA.
QUALIFICACIÓ
DE
SISTEMA
DE
COMUNICACIONS VINCULANT EN L’ÀMBIT DELS SECTORS SUBD-1, SUBD-2 I SUBD-3 en els
termes i abast establerts en la documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics
municipals, d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, així com els articles 117 i 107 i següents del RLU.
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a
un període d’informació pública d’un mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria,
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web
municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions
i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU.
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’art. 85
apartats 5 i 7 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials i concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals
confini amb l’àmbit de la modificació pel termini d’un mes d’acord amb allò establert a
l’article 117.3 del RLU.
Quart. Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions
modifiquin el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans
especials urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, d’acord el que es preveu a l’article 73 del TRLU. El termini de suspensió
de tramitacions i llicències que es preveu és d’un any des del moment en què s’acordi
l’aprovació inicial.”
------------------------------

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

Finalitzada la lectura de l’anterior proposta, la presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
En primer lloc el Sr. Martín, portaveu del grup D’ERC, deixa constància que vol intervenir ja
que no ha estat present a la Comissió informativa, diu que el vot del seu grup seria

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

favorable a la proposta però que vol que s’expliqui, als regidors i al públic en general,
aquesta modificació, ja que al seu entendre hi ha un canvi substancial. Diu que en principi
estava previst que hi anava un carrer, a la ronda nord i al carrer del Pla d’Urgell, que això en
el seu dia era un projecte que la Diputació de Lleida ja volia iniciar i que uniria el terme
municipal de Golmés amb Mollerussa i Fondarella. Seria una competència supramunicipal.
Ara el que entén és que passi a ser un carrer de competència municipal.
Va afegir que la diferència entre municipal i supramunicipal és radicalment substancial. En
principi la responsabilitat de la via era de la Diputació, aquesta era la que havia d’autoritzar
la instal·lació soterrada de la línea d’alta tensió i l’Ajuntament només havia de fer el tràmit
des de la pròpia subestació, del lateral de la tercera sèquia fins enllaçar amb aquesta via. Si
la via és municipal hem de saber que en serà l’Ajuntament el responsable, tant del
manteniment com de l’enllumenat, com també dels tràmits amb els propietaris dels terrenys
entre altres coses. Amb la qual cosa els propietaris d’aquí a quatre anys tindran el dret de
demanar o reclamar a l’Ajuntament que faci l’expropiació o no faci el carrer.
El Sr. Pere Gatnau i Roca, portaveu del Grup Socialista, expressa que el seu vot també és
favorable a la proposta, ja que s’entén que és una millora que es produeix en aquests tipus
d’instal·lacions.
L’alcalde pren la paraula i afirma que el POUM vigent aprovat fa tres anys no contempla que
aquest vial sigui supramunicipal. Aquest ha estat el principal problema que ha comportat
l’endarreriment del procés de soterrament d’aquesta línea, ja que s’hi contemplava que era
un carrer. Per tant aquesta modificació afecta només la part que no està consolidada a nivell
urbanístic perquè s’hi pugui autoritzar el soterrament. L’alcalde explica que amb aquesta
modificació el que es pretén és que es permeti soterrar tota la línea de manera continuada,
sense que hi hagi trams interminents soterrats i aeris. Afegeix que tan de bo fos un vial de
la Diputació, però quan es va fer el POUM, encara que hi hagués un projecte de la legislatura
anterior, no es va contemplar que era una carretera. I a més, diu, és al límit entre la zona
industrial i la residencial; també afegeix que es va presentar a Urbanisme el projecte de la
Ronda Nord i es va demanar el compromís a la Diputació, però com que el que més convé és
poder soterrar alguns trams on ja hi ha altres serveis soterrats ara interessa fer aquesta
modificació puntual del POUM, perquè no hi hagi trams intermitnents de soterrament i
solucionar així el problema. És una solució tècnica a un problema actual.
El Sr. Martín, portaveu del grup D’ERC, comenta que s’ha mira’t el POUM actual i també
l’anterior i creu que el que no pot fer ENDESA és instal·lar torres d’alta tensió prop dels
habitatges, perquè avui ja no és permès i no queda cap més remei que soterrar la línea, i
torna a repetir que hi votaran favorablement, però que l’Ajuntament no hi té cap benefici i
no hi guanya res ja que tot just on s’acaba l’ARE s’enlaira per creuar l’autovia i enllaçar amb
el terme de Golmés. Diu també que no veu que estigui contemplat en els diferents plans
parcials, en el plànols, les càrregues inherents a la construcció d’aquest carrer, el qual ja no
serà una via interurbana. No veu que els propietaris hi estiguin afectats. L’Ajuntament farà
el carrer a costa dels veïns, perquè són els veïns qui el paguen, per tant quan al seu dia es
construeixi el carrer, vol saber d’on sortiran els diners, deixant a part que després el
manteniment sigui responsabilitat municipal i l’enllumenat també.

L’alcalde pren la paraula de nou per deixar constància que ara no es construeix cap carrer,
que només es permet que se soterri una línea d’alta tensió i que és el moment d’aprofitar
aquesta ocasió per fer-ho, ja que més endavant si hi ha una necessitat urgent com pot ser
d’abastament en habitatges del municipi, en les subestacions de Mollerussa i Tàrrega per
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alimentar els subministrament de bombeig del canal Segarra-Garrigues, ens veuríem
obligats, per la urgència, a fer una línea tan a corre-cuita que no es podria soterrar en el
mateix moment. Per tant, ja que ara es pot soterrar, aprofitem l’ocasió perquè tenim la
garantia que així es farà. D’aquesta manera no cal que es faci primer una via aèria i més
endavant s’hagi de tornar a fer obres per soterrar-ho. Entén que és un benefici per a la
ciutat i que ni tan sols no s’havia plantejat que no ho fos; ans al contrari, per això es va
convocar un Ple extraordinari, més que justificat, pel caràcter d’interès públic de la proposta
del soterrament de la línea en tota la seva integritat.
Pel que fa a la construcció d’un carrer, després de parlar amb Diputació sobre els projectes
que hi havia en comú, es va assumir un compromís per al desenvolupament de la ronda
nord al més aviat possible; l’alcalde creia que ja constava al POUM la catalogació de
carretera, cosa que si hagués estat així no hagués calgut aquest Ple, però com que no hi
havia projecte, ni per part de la Diputació ni recollit en el Pla urbanístic de Mollerussa, ha
calgut fer tot el que era a les seves mans per poder soterrar-ho tot. Per això, diu, que han
estat molts dies per solucionar-ho i que van agafar el compromís que al mes d’abril quedaria
desencallat per poder començar les obres d’una tirada. Li sembla, per tant, que hi ha un
benefici, que no és econòmic, però si de qualitat de vida per a la ciutat i d’aprofitar una
oportunitat que hi havia damunt la taula. Per tant considera que aquest benefici preval sobre
qualsevol benefici econòmic.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

2.- DECLARACIÓ PLURIANUALITAT OBRES “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL, 6ª FASE” i “ MARQUESINA DEL CEMENTERI MUNICIPAL, 2ª I 3ª
FASE”.
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 17 d’abril de 2012, amb
el contingut següent:
Vist el projecte de les obres “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 6ª FASE” I “
MARQUESINA DEL CEMENTERI MUNICIPAL, 2ª I 3ª FASE”, amb un pressupost
d’execució per import de 483.441,51 € i 180.997,76 € respectivament.
Atès que el Pressupost de 2011 es va prorrogar per Decret d’Alcaldia núm. 456/2011 de 01
de desembre de 2011 i que en conseqüència no existeix annex d’inversions.
Atès que la realització d’aquestes obres és urgent i no poden ajornar-se.
Atès que ambdues obres es troben incloses en el PUOSC 2012.
Atès que les quantitats previstes pels exercicis 2012, 2013 i 2014 són:
OBRA

Cementiri
Marquesina

2012
Fons propis subvenció
65.000

2013
Fons propis subvenció
171.142,68

45.488,18

2014_______
Fons propis subvenció

147.298,83
100.000,00

100.000,00
35.509,58
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Vist l’informe de l’Interventor.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa no pot assumir el finançament d’aquesta inversió amb
càrrec únic a l’exercici pressupostari 2012.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Declarar les obres “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 6ª FASE” I “
MARQUESINA DEL CEMENTERI MUNICIPAL, 2ª I 3ª FASE”, de caràcter plurianual.
Amb una dotació de 65.000,00 € i 45.488,18 € respectivament pel pressupost 2012.
Segon. Adquirir el compromís d’incloure dins de l’annex d’inversions dels exercicis 2013 i
2014 les obres “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 6ª FASE” I “ MARQUESINA
DEL CEMENTERI MUNICIPAL, 2ª I 3ª FASE” amb una dotació de 318.441,51 € i
100.000,00 € respectivament dins de l’annex d’inversions de l’exercici 2013 i amb una
dotació de 100.000,00 € i 35.509,58 € respectivament dins de l’annex d’inversions de
l’exercici 2014.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al servei d’Intervenció als efectes oportuns.
------------------------------

Finalitzada la lectura de l’anterior proposta, la presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Sr. Pere Gatnau i Roca, portaveu del Grup Socialista, recorda que aquest es un projecte
que es va iniciar en legislatura anterior, al moment de la constitució de l’equip de govern per
part del grup del PSC. Vam fer la petició al nou equip de govern que els projectes que hi
havia iniciats s’anessin desenvolupant.
El vot del Grup Socialista és favorable i agraeix la sensibilitat per dur a terme projectes
d’aquests tipus.
L’alcalde pren la paraula per explicar que aquesta obra s’ha pogut fer amb els mínims
recursos, cosa que en altres obres no ha pogut ser així. Aquesta obra s’ha dut a terme amb
fons propis municipals, en altres ha calgut renunciar-hi perquè no es podia garantir
l’aportació de fons , per tant no només és un tema de voluntats sinó també de necessitats.
Aquest fons han vingut donats per la reserva de nínxols que han fet els ciutadans amb la
conseqüent previsió d’aportació econòmica. Aquest ha estat el veritable finançament perquè,
com ja és sabut, amb l’actual situació econòmica no hagués estat possible.

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
I sense altre assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i vint 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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