AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2012/07
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de juliol 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 extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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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 Carmen Sabater Brunet

(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup

CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
CiU)
Socialista)
Socialista)
Socialista).
ERC)
Popular)
Plataforma per Catalunya)

Excusa l’assistència, la regidora Sra. 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.
Prèviament a l’inici de la sessió i a proposta del Sr. Alcalde, la totalitat dels grups municipals
fan constar en acta la solidaritat de Mollerussa amb els afectats pels greus incendis de l’Alt
Empordà, sobretot amb les famílies que han perdut éssers estimats per aquesta causa i
desitjar que tant el territori com la societat de d’Alt l’Empordà es refaci al més aviat possible
d’aquests danys.
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
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNY DE 2012 (05/2012).
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
05/2012 celebrada el dia 6 de juny de 2012.
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres
presents sense introduir-hi cap esmena.
2.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2012 (06/2012).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
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Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
06/2012 celebrada el dia 28 de juny de 2012.
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres
presents sense introduir-hi cap esmena.
3.- INFORME DE L’ALCADIA
El Sr. Alcalde exposa que aquest punt no és habitual en l’ordre del dia dels Plens de
l0’Ajuntament de Mollerussa. No obstant, de la mateixa forma que es fa en altre
spoblacions, de forma periòdica s’anirà donant compte al consistori de les diverses qüestions
que puguin esdevenir d’especial interès, en aquells assumptes que no requereixin votació,
amb finalitat merament informativa i com una manera de traslladar a la ciutadania allò que
l’alcalde i l’equip de govern consideri oportú.
El Sr. Alcalde indica que l’informe el dividirà en tres parts:
La primera part i més important que farà referència a la pedregada a Mollerussa.
La segona part, a la modificació de la Llei de Bases de Règim Local i allò que suposarà el
RDL 20/2012, per la incidència en les condicions laborals.
La tercera part, un apunt molt breu referent a l’increment de l’IVA i la repercució a
l’Ajuntament.
Pedregada del dia 5 de juliol 2012.
A conseqüència de la pedregada del dia 5 de juliol voldríem aprofitar el Ple d’avui per fer un
informe i una cronologia del que va passar i quines són les accions que s’han fet, així totes
aquelles persones que ens escoltin per la ràdio o que vulguin algun dia accedir a les actes
municipals puguin saber l’actuació de l’Ajuntament com a conseqüència del que va passar el
dia 5 de juliol de 2012.
El Sr. Alcalde informa dels fets que van ocórrer el dia 5 de juliol de 2012. Es va iniciar una
pedregada que va durar aproximadament uns 15 minuts. A les 19.40 h. s’activa el pla
d’actuació d’emergències municipals i a les 20.15 h es fa la primera reunió amb tots els
agents implicats, ja siguin regidors de l’equip de govern, responsables de les àrees, Policia
Local, Mossos d’Esquadra, Bombers, Creu Roja i els diferents centres que hi havia establerts.
Tots aquests dispositius d’avaluació i seguiment de les d’incidències va durar fins a les 22.45
h, hora en què es va concloure el dispositiu permanent a l’Ajuntament. De les 20.15h a les
22.45h hi va haver a l’Ajuntament, la presència de tots el regidors de l’equip de govern i el
president del Consell Comarcal. Hi havia establerta la comunicació amb el delegat del
Govern de la Generalitat, amb el president de la diputació i també converses amb diferents
directors del SSTT de la Generalitat.
El més important que es va fer aquell dia va ser activar els protocols i establir amb el mínim
de temps la normalitat circulatòria al municipi, ja que es van haver de tallar carrers per la
caiguda de fils de telefonia al terra. Per tant cal agrair a la Policia, als Mossos d’Esquadra,
Creu Roja, Brigada Municipal, als responsables de les instal·lacions municipals, als tècnics
municipals que ràpidament va reaccionar, a les empreses concessionàries dels serveis (que
es van posar en contacte i van sortir al carrer a resoldre qualsevol tipus d’incidència), a
l’empresa de neteja viària, a l’empresa de sanejament, així com Hidrocar, Hidrodovi, és a
dir, a tots els dispositius i tota la gent que hi va haver. També dir que es van rebre trucades
d’empreses de la ciutat que, sense tenir una relació contractual amb l’Ajuntament, van voler
posar a la nostra disposició els seus mitjans humans i materials per si convenia; per tant la
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gent va reaccionar desinteressadament de manera molt ràpida i per això volem que en
quedi constància.
El dia 6, l’endemà mateix, a l’Ajuntament es va iniciar un protocol perquè els ciutadans
afectats per qualsevol dany poguessin començar a fer la comunicació de reclamació de
danys per zona catastròfica A les 11 h del dia 6, ja es va fer un trobada amb el Director
General d’Agricultura, el Delegat del Govern, el President de la Diputació i el Vicepresident
del Consell Comarcal, a Miralcamp, per fer una primera visita per veure l’afectació a nivell
agrícola del que havia estat l’impacte de la pedregada. A les 12 h del migdia a l’Ajuntament
de Mollerussa, es va fer la reunió amb els Alcaldes de la comarca més afectats: Torregrossa,
Golmés, El Palau d’Anglesola, Sidamon, Miralcamp, Fondarella, Ivars d’Urgell i Mollerussa.
Aquesta reunió es va fer amb el representant del Govern i el President de la Diputació, i
durant el decurs de la reunió es va rebre la primera trucada del president de la Generalitat,
preocupar-se pel que havia passat i posant-se a disposició per tot allò que pogués convenir i
anunciant que el dilluns dia 9 de juliol faria una visita formal a la zona afectada.
En aquesta reunió s’acorda que s’iniciaria el tràmit de declaració de zona catastròfica i que
es faria a través del Consell Comarcal. És, per tant, el mateix Consell qui farà la sol·licitud
formal i els ajuntaments interessats podran adherir-se a la proposta. Acte seguit, i en roda
de premsa, s’informà d’una primera valoració dels danys. La pedregada s’estima que va
afectar unes 68.000 hectàrees, amb danys importants a 25.000 ha. Dins de l’àmbit agrícola
hi va haver una afectació del 100% i en quan a superfície, tot el terme municipal. Com a
exemple de la importància dels danys, el Sr. Alcalde comenta que l’impacte de la pedregada
va afectar l’estació experimental de l’IRTA í ja no només en danys materials sinó en l’àmbit
de la investigació, atès que va suposar perdre uns programes europeus i estatals dedicats a
la investigació i que ara no es podran tirar endavant.
Dijous dia 5, divendres 6 i diumenge 8 de juliol a les 12h del migdia es convoca al Consell
Comarcal una reunió amb el conseller d’Agricultura, els directors generals del Departament,
directors generals dels Serveis Territorials de la Generalitat (Agricultura, Governació,
Indústria, Treball i Territori), per tal de fer unes primeres valoracions dels danys ocasionats.
En aquesta reunió també hi assisteixen també els representants de sindicats agraris, de
cooperatives agràries i Afrucat.
Dilluns dia 9, a les 14 h. es convoca un Ple extraordinari al Consell Comarcal amb un únic
punt a l’ordre del dia on se sol·licita zona catastròfica. A les 15.30h arriba a Fondarella el
president de la Generalitat i fa una visita a unes finques afectades. A les 16 h al Consell
Comarcal es fa una reunió molt similar a la que es va fer el dia anterior, amb la diferència
que també hi havia els consellers comarcals; en aquesta reunió el President mitjançant el
Conseller d’Agricultura, anuncia un paquet de mesures destinades a pal·liar i minimitzar
qualsevol tipus de dany i també es comuniquen totes les converses amb el Ministeri referent
a Agroseguro perquè s’agilités el peritatge de les finques afectades. Aquell mateix dia a la
nit, a les 21.30 h, es fa una assemblea a l’Amistat convocada pels sindicat Unió de Pagesos
per fixar posicions, avaluació i propostes.
També fa referència que el dia 11 de juliol, donant tràmit als acords que s’havien pres, hi ha
la compareixença al Congrès del Ministre d’Agricultura. La majoria dels grups polítics (i
evidentment jo també com a portaveu), vam demanar que es tingués en compte la situació
ocasionada per la pedregada i que quan s’hagués de fer un Real Decret Llei es pogués
incorporar dins de les mesures urgents els danys ocasionats per la pedregada, atès que se
n’havia de fer un per als incendis de València, Castella - La Manxa i Múrcia. Aquell mateix
dia el Grup de CIU va presentar una iniciativa parlamentària perquè això tingués efecte la
setmana següent.
El dia 12, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament es va adherir a la sol·licitud que va fer el
Consell Comarcal el dilluns dia 9 per tal que es pugui declarar i adherir-se com a zona
catastròfica. El dia 13 a les 14 h rebem del Consell Comarcal tot el protocol a seguir perquè
tan els ciutadans com l’administració puguin omplir els formularis per reclamar danys en

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

base al Real Decret de l’Estat. El dilluns dia 16, l’Ajuntament de Mollerussa fa públic a la web
municipal un link amb els tràmits que ha de seguir el ciutadà. Aquest dia ja es va poder fer
la primera valoració, que s’ha mantingut en els dies conseqüents. Els danys a nivell
municipal ascendien a 1.832.334,37€ (el Sr.Alcalde cita tot un seguit d’infraestructures i
equipaments afectats).
En el dia 17, a les Corts, i a iniciativa del PSOE es va incorporar, aprofitant una proposta no
de llei sobre el tema de mesures urgents pels incendis de València, una esmena
transaccional aprovada per tots els grups: es va aprovar la incorporació de la pedregada de
les terres de Lleida, de manera que, quan surti un Reial Decret Llei referent als incendis,
també es puguin adoptar mesures per la pedregada. L’endemà, aprofitant la compareixença
del ministre d’Agricultura hi va haver la interpel·lació del Grup CIU, la qual vaig tenir l’honor
de fer jo mateix. Es va fer una valoració del que va passar, donant més èmfasi a l’afectació
agrària. Es van adquirir alguns compromisos com ara el tema dels mòduls de l’IRPF per a
l’any 2013 a tots els afectats i el compromís d’establir beneficis en l’IBI rústica, Seguretat
Social i altres temes que es poguessin articular en el Reial Decret Llei.
Continua el Sr. Alcalde dient que ara ja s’han presentat les sol·licituds a Governació per
poder-nos acollir a les subvencions que hi puguin haver. S’ha fet el peritatge de les
instal·lacions i restem a l’espera de tot el que depèn de l’assegurança; igualment, destaca la
importància del fet que s’ha signat un Decret Extraordinari de l’Alcaldia de data 6 de juliol
(el qual es reprodueix all final del Punt 3) pel qual s’habilita una partida estimada en 80.000
€ per restablir danys d’urgent necessitat com ara, l’enllumenat, semàfors, algunes teulades
de centres escolars i similars. Cal dir que això només representaria un 4,5% del total dels
danys; el condicionament de la resta vindrà determinat per les ajudes que puguin arribar. Es
poden disposar d’aquest 80.000€ per necessitat urgent sense cap procés de licitació i es pot
fer per contractació directa.
Com a ajuda indirecta als afectats, i conforme l’ordenança que així ho regula, s’ha comunicat
a través dels mitjans l’exempció de tributs en les llicències d’obres per arranjar teulades
com a conseqüència de la pedregada. Cal dir també que aproximadament uns 400
particulars han omplert les primeres sol·licituds de reclamació de danys, tot i que hi ha
temps fins el dia 5 d’agost.
Finalment, el Sr. Alcalde agraeix a tota la ciutadania la sensibilitat, resposta i predisposició
que han tingut per tot el que ha succeït i entén que com que aquest fet és extraordinari
també requereix d’una explicació en un punt extraordinari, sense fer interpretacions
polítiques de cap tipus, seguint només el tràmits que s’han fet i esperant que els resultats
siguin favorables, ja sigui per poder reparar els desperfectes ocasionats en les instal·lacions
afectades, com perquè ens permetin aconseguir els recursos necessaris per restituir tot el
que s’ha deteriorat.
Modificació de la Llei de Bases de Règim Local i aplicació del Real Decret Llei 20/2012.
El Sr. Alcalde enceta la segona part de l’informe d’alcaldia que fa referència a la modificació
de la Llei de Bases de Règim Local en què es modifica el que ha de ser el futur funcionament
competencial dels ajuntaments. Dóna informació de primera mà als regidors i explica el
rebuig frontal d’ajuntaments i agrupacions municipalistes a la manera de plantejar aquesta
modificació, per un tema bàsicament competencial, ja que municipis de menys de 20.000
habitants no han de perdre competències.
Comenta que des de l’Ajuntament de Mollerussa, quan se sàpiga en què deriva aquesta
reforma, es puguin fer les propostes corresponents, ja que això no soluciona la crisi perquè
el 3,4% del deute de l’Estat és a les corporacions locals i el 84% és entre l’Estat i les
autonomies. Per tant els ajuntament presten uns serveis directes que no poden ser
dilapidats. Espera que això pugui resoldre’s en els tràmits.
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Referent al tema de la reducció del 30% de regidors, com que no és fins als 2015, encara
poden passar moltes coses. L’important no és el nombre de regidors que hi hagi, sinó que
tinguin la capacitat per desenvolupar les tasques i donar el servei al ciutadà, ja que es pot
donar el cas que no es pugui prestar un servei obligatori i automàticament l’hagi d’assumir
la Diputació. També pot passar que els serveis que es presten i que no són obligatoris
s’hagin de suprimir o privatitzar.
Seguidament, el Sr. Alcalde fa referència a l’aplicació del Real Decret Llei 20/2012, on es
regulen les condicions laborals del personal de l’administració, dels empleats públics,
referent a la paga de Nadal, a les 37.5 hores o el replantejament de les baixes per
incapacitat, ja sigui malaltia comuna o professional. Informa que des de l’ajuntament, amb
voluntat de complir la Llei, s’ha fet una primera reunió amb els sindicats per saber com
encaixa-ho ja que aquest no és un ajuntament simètric: hi ha departaments que es mouen
per quadrants i altres que són més homogenis; és a dir, hi ha realitats distintes per la qual
cosa serà difícil de trobar un terme mig.
No obstant, a partir de setembre o octubre farem el possible per donar compliment a la
normativa. Dir que amb resignació però amb voluntat d’entesa els sindicats s’han posat a
disposició per mirar d’organitzar-ho tot amb les mínimes disfuncions possibles. La idea és
basa en dedicar una tarda a la setmana a compensar les hores.
Increment de l’IVA.
Informa que la pujada de l’IVA és un problema per l’Ajuntament de Mollerussa i ens afectarà
com a tots, bàsicament perquè vam aprovar fa poc un Pla d’Ajust on es marcava unes línies
a deu anys a seguir i per tant es marcava uns topalls de despesa; aquest increment
unilateral de l’IVA a nosaltres ens suposa que per molt que complim el que diem,
automàticament ens ho fa incomplir el mateix Estat. Hi ha unes concessions fetes on un dia
per l’altre canviarà (1 de setembre).
Al 2012 ens afectarà poc perquè queda poc però, de cara al 2013 ens obligarà a fer un
reajust del que teníem; per tant tinguem-ho present què ho haurem de fer, però hem de ser
justos: com que hi havia, també fruit del Reial Decret-llei 4/2012, l’increment del 6% en el
tema de l’IBI, bàsicament acabarem pagant més d’IVA que no pas cobrarem de l’increment
de l’IBI ; en qualsevol cas són dues mesures que vulneren l’autonomia municipal perquè no
ens ha permès prendre les decisions correctes en caràcter impositiu directe o indirecte.
Per tant, aquesta és la situació i esperem que durant l’exercici, us puguem dir realment com
ens ha afectat però el 2012, el dany serà menor pel poc que queda però al 2013 aquest
increment si que ens haurà de fer algun ajust en alguna que altra partida per intentar de
compensar o sinó acabarem fent allò que dèiem que hauríem de fer ja fa un any, que ja no
és només renegociar contractes o fer el que sigui sinó que haurem de dir “senyors només
tenim això, que ens pot prestar vostè per aquests diners?” com que nosaltres anem per
topalls de despesa, al final acabarà sent així i per tant, això provocarà una reformulació
integral del que seran els serveis d’un municipi.
Per tant, no és per generar cap tipus d’alarma però sí que prenguin consciència que només
ens faltava això amb tota la situació que hi ha i que també afecta lògicament a les
corporacions locals perquè la única manera que ho podem repercutir al final és a la gent ja
que som l’últim esglaó; haurem de tenir molta cura en ser molt prudents a veure com
enfocar-ho.
Es dona per finalitzada la intervenció del Sr. Alcalde i es reprodueix el Decret Extraordinari
de 6 de juliol de 2012, al qual s’ha fet esment.
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DECRET EXTRAORDINARI DE L’ALCALDIA, de 6 de juliol de 2012.
Assumpte: Pedregada del dia 5 de juliol de 2012. Autorització per a realitzar les actuacions
necessàries pel restabliment de la normalitat en els serveis públics municipals.
Ahir, dijous dia 5 de juliol, sobre les 19 h., va tenir lloc una tempesta que afectà tots els municipis de la
Comarca del Pla d’Urgell en major o menor intensitat. La tempesta va escombrar la Comarca del Pla
d’Urgell, des de Torregrossa fins Ivars d’Urgell i es va caracteritzar per fortes ràfegues de vent i pluja
intensa acompanyada de pedra. El municipi de Mollerussa va resultar especialment afectat per aquesta
tempesta, ocasionant greus danys tan a particulars com en infraestructures públiques, ja sigui en
mobiliari urbà (arbrat, bancs, etc..) com en edificis i/o instal·lacions afectes a serveis públics (cementiri,
cobertes, finestres, instal·lacions ubicades en les cobertes, etc) i xarxa de serveis, singularment en els
elements de l’enllumenat públic i clavegueram. La precipitació va durar uns 15 minuts i amb pedra de
mides que oscil·laven des de mil·límetres a gruixos de més de 6-7 centímetres, depenen de les zones de
precipitació. Es, doncs, palès que els danys que ha sofert, la comarca, el nostre terme i singularment la
ciutat de Mollerussa, han estat de dimensions tan excepcionals, que poder ésser qualificables de
catastròfiques.
Independentment de les accions que aquest Ajuntament pugui emprendre conjuntament amb la resta
d’afectats del territori a fi i efecte de pal·liar la despesa que la reparació dels danys causats per la
pedregada pugui representar, és imprescindible que, de forma immediata, es facin aquelles actuacions
amb la major celeritat per a restablir en la mesura del possible la normalitat en els serveis públics més
bàsics i fonamentals.
Per tant, i atesa la habitació legal que l’article 53 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, atorga a l’Alcalde fi i efecte que pugui
adoptar les mesures necessàries i adequades, i particularment l’article 113 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aquesta Presidència, en els termes que la vigent legislació empara i coneixedor de la responsabilitat
excepcionalment assumida, DECRETA:
Primer.- S’ordena la immediata actuació dels efectius municipals, incloses totes les regidories en
l’àmbit de les respectives competències, per a realitzar amb la major celeritat les accions necessàries
pel restabliment de la normalitat en els serveis públics més bàsics i fonamentals afectats per la
pedregada del 5 de juliol de 2012.
Segon.- Aquesta Resolució empararà les contractacions que per motius d’emergència impliquin
actuacions en el restabliment de la normalitat, ja sigui en desguassos per inundacions en instal·lacions,
incidències i danys en l’enllumenat públic, semàfors i senyalització viària, neteges urgents de restes a la
via pública, així com actuacions en embornals, en el sistema de clavegueram o en immobles afectes a
serveis públics bàsics.
Tercer.- Totes les actuacions que, emparades en aquesta Resolució, suposin intervencions en el
restabliment de la normalitat en els serveis públics, gaudiran del règim excepcional previst en l’article
113 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TR LCSP). En conseqüència, l’òrgan de contractació resta rellevat de la
obligació de tramitar expedient administratiu. Així mateix, podrà ordenar l'execució del que s’estimi
necessari per posar remei a l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, i contractar
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals establerts al TR
LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient.
No obstant, es tindran en consideració els criteris següents:
•
La relació de despesa que es pugui contraure per aquesta modalitat excepcional, es limita
prudencialment a l’import màxim de 80.000,00 € (IVA exclòs).
•
Els lliuraments de fons que s'autoritzin i que siguin precisos per fer front a les despeses,
s’efectuaran, si és necessari, amb caràcter de “a justificar”.
•
El termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes. Si s'excedís
aquest termini, la contractació d'aquestes prestacions requerirà la tramitació d'un procediment
ordinari.
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Quart.- La relació de despesa a realitzar serà objecte de supervisió pels serveis municipals competents;
s’ajustarà, en tot cas, a l’objecte principal de restabliment de la normalitat en els servis públics i es
prendrà especial cura en que els preus s’ajustin a criteris de mercat. Tota la despesa realitzada es
sotmetrà a aprovació, mitjançant relació certificada, de la Junta de Govern, en el termini més breu
possible, sense superar els 60 dies. L'acord corresponent s'acompanyarà de l'oportuna retenció de crèdit
o documentació que justifiqui la iniciació de l'expedient de modificació de crèdit.
Cinquè.- Simultàniament, s’ordena a les regidories de serveis externs i contractació que, mitjançant els
serveis corresponents, s’efectuï informe tant exhaustiu com sigui possible per a avaluar els danys
soferts en les infraestructures, bens i serveis municipals. Igualment, que es contacti amb les
companyies asseguradores, per posar-los de manifest els sinistres i sol·licitar-los les compensacions que
per contracte siguin exigibles.
Sisè.- Que s’iniciïn els tràmits administratius per tal que l’Ajuntament de Mollerussa pugui acollir-se a
les distintes línies d’ajut previstes en l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen
les bases generals per a l'atorgament d'ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals,
d'urgència o derivades de catàstrofe.
Setè.- D’aquesta Resolució se’n donarà trasllat a les regidories afectades i als Serveis Municipals
competents, per raó de l’objecte i la matèria. Així mateix, se’n donarà copte al Ple a la propera sessió
que celebri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 2013.
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa General,en la sessió celebrada el dia 23 de
juliol de 2012, amb el contingut següent:
“Atès l’escrit dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament a fi i efecte
que determini les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, proposades per a
l’any 2013.
Ateses les facultats atribuïdes a les Corporacions Locals per l’article 37.2 de l'Estatut dels
Treballadors (Text refós de la Llei, aprovat per RDLEG. 1/1995, de 24 de març), per les
disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya i, especialment,
l'Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, (DOGC 6159, de 28.06.2012) del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2013, a Catalunya.
Atès que les Festes Locals que es proposin no poden coincidir amb les oficials fixades per la
Generalitat ni en cap dels diumenges de l’any.
Considerant el respecte a la tradició existent al municipi de Mollerussa en la determinació
com a referències per a fixar les festes locals, les següents:
•
•

Festivitat de Sant Josep, coincident amb la celebració de la fira homònima,
La Festa Major del mes de maig, celebrada la tercera setmana del mes.

Atesos els antecedents exposats, la Presidència sotmet a consideració del Ple de
l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats atribuïdes conforme l’article 46 del RD
2001/1983, de 28 de juliol, adopti els següets ACORDS:
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Primer. Establir i proposar com a Festes Locals retribuïdes i no recuperables, per a l'any
2013, a la ciutat de Mollerussa, les següents:
Dia 19 de març de l’any 2013, Sant Josep.
Dia 17 de maig de l’any 2013, Festa Major.
Segon. Conforme el que determina l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el
calendari laboral aprovat per Ordre EMO/185/2012, del dia 22de juny (DOGC 6159, de
28.06.2012) conjuntament amb les festes proposades pel Consistori, tindrà efectes com a
calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a
Mollerussa, el 2013.
Tercer. Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat a Lleida, als efectes legals oportuns.”
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per
unanimitat dels membres presents.
5.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa General,en la sessió celebrada el dia 23 de
juliol de 2012, amb el contingut següent:
“Vist el projecte de PLA LOCAL DE JOVENTUT, 2012-2015, en el qual s’hi defineixen els
objectius, programes i actuacions previstes a desenvolupar segons el document presentat
per la Regidoria de Joventut.
En l’elaboració del Pla s’ha tingut en compte allò que s’estableix a l’Ordre BSF/204/2012, de
2 de juliol, del Departament de Benestar Social i Família, publicada el DOGC 6164, del dia
5.07.2012, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als
projectes d’activitats en l’àmbit d ela joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el
marc del Pla nacional de joventut (convocatòria 2012).
En aquest sentit, els principals objectius i les actuacions que es volen impulsar són:
Programa 1:
Programa 2:

Difusió i dinamització del Casal Jove
Activitats fora del Casal Jove

El pressupost estimatiu del Pla Local de Joventut, 2012-2015, atenent l’avaluació econòmica
dels programes proposats, és la següent:
Programa 1:
Anualitat:
Pressupost:

Difusió i dinamització del Casal Jove
2012
30.500,00 €

Programa 2:
Anualitat:
Pressupost:

Activitats fora del Casal Jove
2012
21.926,88 €
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Atès el que s’ha exposat, l’Alcaldia sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el PLA LOCAL DE JOVENTUT, 2012 -2015, de l’Ajuntament de Mollerussa,
segons la proposta presentada per la Regidoria de Joventut.
Segon. Trametre l’expedient a la Direcció General de Joventut fi i efecte que s’hi doni el
tràmit previst a les Bases corresponents de l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, del
Departament de la Presidència, d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions
per a projectes d’activitats en l’àmbit d ela joventut que els ens locals de Catalunya elaboren
en el marc del Pla nacional de joventut (convocatòria 2012). “
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, demana que es vinculi el desplegament de
les activitats a l’obtenció de la subvenció i que se’ls vagi informant.
El Sr. Alcalde manifesta que si no es garanteix la subvenció no es afrà la oficina de joventut,
que suposa una despesa de l’ordre de 17.000 €. Finalment, aprofita per a felicitar a la
Regidoria de Joventut per la feina desplegaga.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
6.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I NACIONAL
El Sr. Alcalde fa referència a la moció MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I
NACIONAL presentada pel grup d’ERC i manifesta que un cop vista i analitzada el Grup CiU
s’hi adhereix; per tant constarà com a presentada de forma conjunta pels grups municipals
ERC i CIU. El Sr. Alcalde a continuació llegeix la moció.
MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I NACIONAL
En els darrers anys hem vist com els presidents del govern espanyol s’han entossudit a
negar realitats que evidenciaven una situació econòmica desfavorable, de desacceleració, i
han pres mesures que, progressivament, han laminat els drets socials i nacionals de la
ciutadania dels Països Catalans. Finalment, la intervenció per part de la Unió Europea en el
sistema bancari espanyol ha estat una realitat. L’estat espanyol ha actuat tard i malament.
En un context complex com l’actual, amb la finalitat de mantenir el nombre i qualitat dels
serveis públics bàsics que configuren l’estat del benestar, es fa necessari revisar
procediments i buscar noves fórmules que aportin major eficiència i estalvi econòmic a la
gestió pública. Ara bé, l’estat espanyol, amb la seva ofensiva està sobrepassant tots els
límits que havien marcat fins avui les regles del marc democràtic, abusant de la figura dels
decrets llei, un procediment que hauria de servir només per a casos excepcionals, i
provocant ingerències a l’autonomia municipal i catalana dia sí i dia també.
El món local, en contacte permanent amb la ciutadania, és qui rep més pressió directa dels
conciutadans de viles i ciutats i, alhora, més enllà de tots els serveis impropis que presta i
que amb els anys han augmentat sense que s’hagi compensat aquest fet amb més
ingressos, s’està veient fortament castigat per les mesures que està prenent el govern
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espanyol. Els ajuntaments han vist com l’estat espanyol els imposava els barems a aplicar
en l’ impost de l’IBI, han vist retallats els ingressos que tenien per promoure polítiques
actives d’ocupació, els fons per promoure la integració de la immigració o per mantenir les
escoles bressol municipal, entre d’altres .
En aquesta línia, la reforma aprovada en el Consell de Ministres del divendres 13 de juliol,
que en el seu conjunt pretén aconseguir un estalvi de 65.000 milions d’euros, i les següents
que se’n preveuen, tenen un marcat caràcter recentralitzador i són poc sensibles amb les
realitats territorials i amb la ciutadania a qui es dirigeixen.
En aquest sentit, es proposa una reducció del nombre d’electes locals dels consistoris de
cara al mandat 2015-2019, una mesura estètica que suposarà un retrocés des del punt de
vista democràtic i que tindrà uns efectes incerts des del punt de vista de l’estalvi real per a
les finances públiques. D’altra banda, l’ increment de l’ IVA que es farà efectiu a partir de l’1
de setembre podria suposar, segons dades calculades per l’ ACM, que els municipis hagin de
pagar fins a 120 milions més en concepte d’ IVA, un fet que suposarà un desajust en els
pressupostos municipals.
Aquesta reforma suposa, a més, un avenç més en la retallada dels drets socials i la capacitat
de consum de les famílies. El govern espanyol incrementa l’ impost de l’ IVA, liberalitza el
model comercial, reforma la funció pública, suprimint la paga extraordinària de desembre i
reduint els dies de lliure disposició i altres prestacions socials, entre altres.
Tot això, mentre es mantenen ministeris i estructures administratives estatals en matèries
en què l’Estat ha deixat de tenir competència, per estar transferides a les comunitats
autònomes, com ara la cultura, la sanitat, l’habitatge o el comerç, o que són clarament
sobreres i exagerades en època de crisi, com ara les inversions en infraestructures amb
baixa relació cost/benefici, la despesa militar, o la despesa en esport d’elit.
A més de plegar-se a la lògica perversa de les grans corporacions i grups financers, que
malden per socialitzar pèrdues i privatitzar beneficis, les mesures anunciades i la seva
aplicació concreta suposen un nou greuge envers la ciutadania catalana, ja que mentre
Europa relaxa les condicions macroeconòmiques imposades a l’Estat a canvi del seu rescat,
l’Estat al seu torn no relaxa, sinó que endureix, les condicions a complir per les comunitats
autònomes, malgrat que aquestes tenen la competència exclusiva i la responsabilitat de
gestionar l’estat del benestar (sanitat, ensenyament i serveis socials).
En el cas català l’afectació és especialment greu, ja que les noves mesures se sumes al
dèficit fiscal denunciat i comprovat des de fa anys. Un dèficit fiscal que es concreta en el fet
que la inversió i el finançament per càpita dels serveis públics per part de l’Estat és molt
menor a Catalunya que a la resta de comunitats autònomes. L’asfíxia financera de la
Generalitat, produïda per l’ incompliment sistemàtic per part de l’Estat de la legalitat
establerta a l’Estatut, pactada i rubricada en comissions bilaterals, juntament a la
desproporcionada exigència d’austeritat en els pressupostos públics catalans per part de
l’Estat, comporta que la ciutadania del nostre país sigui la que més paga en impostos, i la
que en canvi menys finançament per càpita rep per a la prestació dels serveis de l’estat del
benestar.
Davant d’aquesta situació d’ingerència vers el món local, i de nous retrocessos democràtics i
en els drets socials i nacionals, el grup municipals d’ ERC proposa l’adopció dels següents
acords:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

PRIMER. Manifestar el convenciment que les mesures d’ajust econòmic impulsades pel
govern espanyol suposen un retrocés flagrant dels drets socials i nacionals de la ciutadania
dels Països Catalans i denunciar l’actitud d’ingerència del govern de l’estat espanyol vers el
món local català.
SEGON. Reivindicar la competència exclusiva efectiva en règim local per la Generalitat de
Catalunya i demanar fermesa al Govern de la Generalitat de Catalunya davant l’enèsim atac
del govern espanyol en aquest àmbit.
TERCER. Manifestar el rebuig a què hagi de ser la ciutadania, a través de sacrifici en la
reducció dels salaris i prestacions socials, la que pagui la irresponsable gestió financera de
bancs i caixes arruïnats per l’explosió de la bombolla immobiliària.
QUART. Manifestar el rebuig a l’ofec financer que pateix la Generalitat de Catalunya, el
denominat espoli fiscal, que es concreta en un finançament dels serveis i inversions públics a
Catalunya, per càpita, inferior a la mitjana estatal.
CINQUÈ. Exigir un nou model de finançament basat en el concert econòmic solidari, i que
pivoti en els principis de l’autosuficiència, la solidaritat i el cobrament de tots els impostos a
través d’una Agència Tributària sota sobirania catalana.
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció
al respecte, produint-se les següents:
La regidora Sra. M. del Carmen Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya, diu que tot el
que ha passat fins ara no és més que el resultat d’una mala gestió feta durant anys,
pràcticament des que va començar la democràcia. Amb això vol dir que el Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya a Mollerussa no pot donar suport a la proposta, només es pot
abstenir. Si s’ha estirat més el braç que la màniga només queda l’opció d’acceptar el que
ens imposen des de fora.
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, comenta que en principi la seva postura seria
l’abstenció, però tal i com ha vist el redactat final, la seva postura serà el vot en contra.
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, recorda als assistent que el dia 30 del mes de
març es va aprovar en un Ple un Pla d’Ajust relatiu al Decret 4/2012 de 24 de febrer en el
qual es prestaven un diners als ajuntaments per pagar proveïdors. Continua fent referència
a l’acta del Ple en què textualment diu: “el regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC,
considera que el dia d’avui, 30 de març, més que un dia de festa, més aviat és un dia de
preocupació”… ”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”. És
a dir que estava donant suport a la llei, a contracor, per diferents motius ( segeix llegint)
“Un primer motiu 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”….”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”, i ho matissa
des del punt de vista racional. “Segon motiu: estem convençuts o almenys alguns ho estem
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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. Jo no tenia una bola de cristall, i ara això quei està recollit en l’acta de fa
quatre mesos, ja es textual; ara ha vingut el Sr. Ministre de Hisenda, el Sr. Montoro, i diu
que haurem de fer el que ells diguin; ho acaba de recordar Sr. Alcalde: els serveis no
obligatoris que prestem, si no són rendibles i en principi cap ho és, o bé s’han de
d’exyternañlitzar o bé, simplement s’han de deixar de continuar.
El Sr. Martin exposa que, per si algú no està al corrent, els serveis mínims que un
Ajuntament com el nostre (de més de 5.000 habitants) ha de prestar de forma obligatòria,
l’enllumenat públic, el cementiri, la recollida de residus, la neteja viària, l’abastament
domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés al nucli de població, pavimentació de les vies
públiques i control d’aliements i begudes; però com que té menys de 20.000 habitants
també cal que tingui un parc públic, una biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
I per acabar, fa referència a la reducció del 30% de regidors; exposa que, a banda de
l’encert o no d’aquesta proposta, le reducció de regidors no es qüestió de números sinó de
voluntat i qualitat per tant, diu que a ell això no li preocupa, però el que li preocupa és que
al final els alcaldes quedaran –vol que s’interpreti bé la figura- quasi com una titella. A partir
d’ara seran els interventors qui marcaran la pauta amb els seus informes, allò que es podrà
fer o no; i això comença a ser una mica perillós perquè l’autonomia municipal pràcticament
ja no és en mans del Consistori sinó en mans d’uns professionals, uns habilitats estatals,
(aquesta crec que es la denominació correcta), i seran els que d’alguna manera seguiran les
instruccions, que des de més alt els vinguin donades, recomanades o imposades. Per tant, el
segrest total de la economia local està servit.
El Sr. Gatnau manifesta que el Grup Socialista està pràcticament d’acord amb la moció en si
mateixa.Tota la introducció és una realitat que plasma el dia d’avui. És cert que hi ha hagut
gestions financeres entre bancs i grans empreses que ens han portat a la situació en què
ens trobem, però tot i així diu que discrepen en el cinquè punt. La discrepància és que s’està
parlant d’una Agència Tributària sota sobirania catalana i el que caldria fer, al seu parer, és
vetllar pel que està reflectit a l’Estatut, que és l’Agència Tributària Catalana compartida amb
el Govern Central, però que fes front a les despeses o als ingressos que ha de compartir o
ha de tenir la pròpia Generalitat per poder finançar totes les seves despeses i no tenir
aquestes controls fiscals que estem tenint. Això comportaria no haver de modificar la
LOFCA, que entenem que no serà possible almenys amb el Govern que hi ha avui per avui a
Madrid. Per tot això exposat el seu vot serà d’abstenció, tot i que estem d’acord
pràcticament amb tot.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i agraeix la moció presentada pel Grup d’ERC, a la qual s’ha
sumat el Grup CiU, perquè és de rabiosa actualitat. Exposa que més d’un 70% de la societat
civil catalana i independentment del color polític amb el qual s’identifica, està d’acord que
Catalunya no té un bon model de finançament, sinó al contrari. Els catalans han de poder
gestionar els seus impostos i decidir on volen invertir; per tant és un clam popular i civil, no
només polític. Els polítics han de ser a la avantsala per poder recollir allò que demana la
ciutadania i buscar una nova fórmula per poder plantejar un futur. Un futur incert i que es
troba al límit en l’àmbit econòmic i no només per als ajuntament, sinó també per a les
comunitats autònomes, i no és de rebut que la comunitat que més aporta a la contribució de
l’Estat sigui la tretzena en rebre; per tant no hi ha ni el més mínim principi de d’ordre entre
el que es genera i s’ingressa.
El Sr. Alcalde continua la seva intervenció dient que l’Ajuntament de Mollerussa no és qui ha
de decidir si la Generalitat ha de tenir o no una agència tributària pròpia, el PSC tampoc no
està d’acord que hi hagi una Agència Catalana Tributària compartida amb l’Estat, a les
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proves també em remeto i només cal mirar votacions de dirigents socialistes que van saltarse la disciplina de vot, ahir mateix. Per tant, l’Ajuntament de Mollerussa com a administració
i com a corporació, pot reivindicar un nou model de finançament català per poder decidir
què es fa amb els nostres impostos i com es distribueixen en el territori, perquè només la
consciència del territori farà objectivable i racional la distribució dels recursos. Catalunya és
un país asimètric i quan estem parlant que als municipis de menys de 20.000 habitants se’ls
qüestionaran les competències que tenen, estem parlant que només 63 municipis de tota
Catalunya superen els 10.000 habitants; estem parlant, també, que hi ha sis comarques en
tota Catalunya on no hi ha cap municipi de més de 1.000 habitants. Només a la província de
Lleida, Lleida ciutat supera els 20.000 habitants, i el que és més fort és que aquesta
proposta la reculli l’Estat en base a un estudi de la Federación Española de Municipios i
Províncias, quan el que ha de fer una acció municipalista és vetllar pels municipis i no per
una altra cosa. Aquesta és la trampa, si em permeteu dir aquesta paraula, que sustenta tota
la modificació normativa en base a estudis propis d’entitats municipalistes siguin o no
vinculants, i això ens ha de fer reflexionar perquè no és el mateix estar en un consell
comarcal a Barcelona que a l’Alt Urgell.
Cal vigilar molt a no posar xifres. Ens han passat una enquesta de diferents centres d’opinió
on es pregunta als ajuntaments què pensen de tots aquests canvis, amb una última
pregunta final que deia: fins a partir de quants habitants vostè creu que s’haurien de
considerar municipis? L’Ajuntament de Mollerussa ha deixat aquesta pregunta en blanc, el
nostre ajuntament no hi contribuirà, no volem que una entitat per molt catalanista que sigui
pugui considerar a partir d’un sondeig quin és el nombre d’habitants que ha de tenir un
ajuntament per tenir més o menys competències.
L’alcalde manifesta que ara es pretén mancomunar serveis, mirar d’optimitzar les coses. La
Diputació està fent una bona feina en aquests sentit, i comenta la sort que les diputacions
catalanes siguin totes del color que són, cosa que no posa dubtes a quina és la seva
aspiració territorial.
Quan als plans d’ajustos, el RD 4/2012 ja pretenia que aquests plans no els elaboressin les
corporacions locals sinó que ho fes l’interventor municipal. Comenta el Sr. Alcalde que ells
van fer molta força per poder canviar això, la qual cosa va provocar un ressentiment al
Partit Popular. No es podien pensar mai que amb un Reial Decret es donés més predomini
als tècnics d’habilitació estatal en tot.
Quan les coses van bé no hi ha problemes, és quan no van bé que tothom vol buscar el seu
posicionament i hi poden haver problemes d’operativa. De fet cal esperar a vuere com acaba
aquest avantprojecte, perquè sinó ens haurem de plantejar les preguntes d’una altra
manera, perquè si en el moment més important de la crisi treiem poder als polítics, ens
preguntarem: quan serem necessaris?. Nosaltres estem exercint en un moment complicat,
som la primera instància, a nosaltres ens elegeix directament la ciutadania, les diputacions
són elegides per partits polítics, per tant estem traient pes al primer principi democràtic
d’elecció, que són els alcaldes i les corporacions locals; no per un tema d’optimitzars’han de
carregar el sistema, no es pot posar al mateix paquet un municipi de 20.000 habitants de
qualsevol lloc d’Espanya i un dels mateixos habitants, a Catalunya. No podem rebre un
tracte homogeni.
Ahir, al Parlament de Catalunya, hi va haver una molt bona notícia: una gran majoria del
Parlament de Catalunya, CiU, ERC, Iniciativa, Joan Laporta i l’Ernest Maragall van aprovar la
proposta del pacte fiscal; i es va fer d’una manera que, al seu entendre, creu que és la
millor, independentment de les aspiracions de llibertat que pugui tenir cadascú de nosaltres;
Catalunya ha estat capaç de formular una proposta al govern espanyol dins de la legalitat, i
que és constitucional i possible, i que només dependrà de si ho volen o no. El Parlament de
Catalunya ha estat capaç de formular una proposta de màxims que no va en contra de ningú
sinó que va a favor del dret a decidir i de l’operativa del nostre propi país,
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Per tant, jo m’hi sumo, i agraeixo que hagi tingut l’oportunitat de presentar aquesta moció.
L’atzar ha fet que hagi estat l’endemà de l’aprovació al Parlament de Catalunya; i no sé si
l’atzar o la casualitat, ha fet que els arguments d’aquest Ple hagin estat els mateixos d’ahir
al Parlament de Catalunya.
El Sr. Simeón, del grup PP, diu unes paraules en defensa del Sr. Montoro amb qui ha tingut
l’ocasió de parlar-hi dues vegades i el considerauna gran persona. Afegeix que ell es
guardaria bé de fer al·lusions al Sr. Bosch perquè diu que genèticament tothom és com és.
Respecte el fet que es digui que un 70% dels catalans estarien a favor d’una moció com
aquesta, creu que ara no és així, però que en unes altres condicions potser sí.
Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant que ara es vota el que s’ha presentat. Si s’hagués
cregut convenient de presentar-ho d’una altra manera, sempre ho haguéssin pogut
preguntar. Fa un aclariment al Sr. Simeón si quan parlava del Sr. Bosch es referia al Sr.
Alfred Bosch, ja que si no, no estenia el debat. El Sr. Simeón li contesta que sí. Continua el
Sr. Alcalde manifestant que el 70% de la Societat Civil Catalana està d’acord que Catalunya
rep un tracte injust pel que fa a la part econòmica i que per tant ha de fer tot el possible i
més per aconseguir millorar el seu finançament, i la fórmula que surt del Parlament de
Catalunya es prou legal i constitucional i possible; només depèn que els partits, sobretot els
que tingui dependència espanyola tinguin la capacitat de ser al costat d’allò que reclama el
nostre país.
El Regidor Sr. Pere Gatnau manifesta que nosaltres estem totalment d’acord amb el tema
que afecta als municipis; entenem que la independència municipal ha de ser la base de
l’administració i que ha d’ estar al cantó del ciutadà. Compartim tots els punts de la Moció,
des del primer fins al quart; en aquests hi estem totalment d’acord; el que no compartim és
el que es comenta sobre una agència tributària de sobirania catalana; entenem però, que la
Generalitat de Catalunya ha de tenir els suficients recursos per poder tirar endavant tots els
seus projectes i que no es vegi minvada amb els seus ingressos.
El Sr. Alcalde manifesta que no votarem per separat els punts perquè puguin votar que sí a
quatre i no a un; es votarà conjuntament la moció que s’ha presentat.
Es fa constar que en el punt cinquè, on diu “concert econòmic solidari” ha de dir “pacte
fiscal”
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per onze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella i Miquel Martin, un vot en
contra del Sr. Regidor, Joan Simeón, i quatre abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere
Gatnau, Concepció Garnica, Josep Antoni Ajates i M. del Carmen Sabater.
7.- 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 4 de juny i 19 de juliol de 2012, i que es corresponent als
números 169/2012 a 232/2012, següents:
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Decret núm. 169/2012, de 04 de juny.
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: resolució i arxiu de
l’expedient.
Decret núm. 170/2012, de 04 de juny.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, pressupost prorrogat 2011 (Núm. 07/2012).
Decret núm. 171/2012, de 04 de juny.
Assumpte: Contractació urgent del servei de Serveis Professionals de Planificació Urbana:
Modificació puntual del POUM (SUBd9-a i SUBd9-b).
Decret núm. 172/2012, de 04 de juny.
Assumpte: Ajustos Pressupost prorrogat. Modificació 8/2012.
Decret núm. 173/2012, de 06 de juny.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr, Chilan Rivas, Walter Alejandro.
Decret núm. 174/2012, de 07 de juny.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 175/2012, de 07 de juny.
Assumpte: bonificacions Taxes Piscines Cobertes i Descobertes.
Decret núm. 176/2012, de 11 de juny.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació de tres llocs
de treball de socorrista per a la piscina d’estiu, temporada, 2012.
Decret núm. 177/2012, de 11 de juny.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra.
Maria Teresa Marquez Alfaro.
Decret núm. 178/2012, de 12 de juny.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses de la Sala Teatre de l’Amistat.
Decret núm. 179/2012, de 12 de juny.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació de dos llocs
de treball de personal de control d’accés per a la piscina d’estiu, temporada, 2012.
Decret núm. 180/2012, de 12 de juny.
Assumpte: Aprovació padrons fiscals, exercici
clavegueram, entrades i guals, i cementiri.

2012,

de

les

taxes

d’escombraries,

Decret núm. 181/2012, de 13 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Sans Isach, Marta.
Decret núm. 182/2012, de 14 de juny. Antonia
Assumpte: Dedicació Socorrista/Monitor de Natació. Piscines d’Estiu 2012.
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Decret núm. 183/2012, de 14 de juny.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 184/2012, de 15 de juny.
Assumpte: Excedència voluntària del Sr. Escobar Ortega, Fernando Jesús.
Decret núm. 185/2012, de 15 de juny.
Assumpte:EMC-011/2012.
Decret núm. 186/2012, de 18 de juny.
Assumpte: Despreniments de material de l’arrebossat del tancament vertical lateral. C/Molí,
7 de 25230 Mollerussa.
Decret núm. 187/2012, de 18 de juny.
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 1.100.000,00€ amb
l’entitat Banc de Santander.
Decret núm. 188/2012, de 18 de juny..
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
C.P. Camí Arbeca, 3.
Decret núm. 189/2012, de 21 de juny.
Assumpte:Ordres de Pagaments.
Decret núm. 190/2012, de 21 de juny.
Assumpte: Desplegament de l’acord adoptat per la Junta de Govern de 14.06.2012; Casal
municipal per a la gent gran, Estiu 2012: activitat complementària Pilates. Contractació de
serveis professionals.
Decret núm. 191/2012, de 21 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Per C.P. Cm Arbeca, 34-36
Decret núm. 192/2012, de 21 de juny.
Assumpte:sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Català Mayoral Alejandro
Decret núm. 193/2012, de 21 de juny.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
C.P. Camí Arbeca,3
Decret núm. 194/2012, de 25 de juny.
Assumpte:Comissió de Serveis a favor del Sr. GARROFÉ PASTORET, Xavier al RLT 097.
Autorització 2a. Pròrroga.
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Decret núm. 195/2012, de 27 de juny.
Assumpte: Extinció de la llicència de mercat Núm. 141.
Decret núm. 196/2012, de 28 de juny.
Assumpte:Ordres de Pagaments.
Decret núm. 197/2012, de 28 de juny.
Assumpte:Dedicació Monitors de Natació/Socorristes. Piscines d’Estiu 2012.
Decret núm. 198/2012, de 28 de juny.
Assumpte:Contractació Monitora de natació/Socorrista.
Temporada 2012.

Piscines

Municipals

d’Estiu

Decret núm. 199/2012, de 2 de juliol.
Assumpte: Ordenació pagament indemnització per comiat al Sr. Xavier Martínez Broto.
Decret núm. 200/2012, de 2 de juliol.
Assumpte: Ordenació pagament indemnització per comiat al Sr. Cañadilla Serrano, Lluís.
Decret núm. 201/2012, de 2 de juliol.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes e juny de
2012.
Decret núm. 202/2012, de 4 de juliol.
Assumpte: Tràmits procés selectiu llocs de treball Policia local per mobilitat horitzontal.
Publicació llista d’aspirants admesos i exclosos i composició tribunal qualificador.
Decret núm. 203/2012, de 5 de juliol.
Assumpte: Contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis - Àrea de
serveis municipals d’atenció externa.
Decret núm. 204/2012, de 5 de juliol.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea Cultural/Joventut/Festes: Activitats
diverses. Representació Teatral Tallers Teatre: Auxiliar Tècnic Muntatge.
Decret núm. 205/2012, de 6 de juliol.
Assumpte: Nomenament càrrec unipersonal de govern: DIRECTORA de L’Escola Municipal de
Música “Jordi Piqué”. Nomenament càrrecs unipersonals de govern integrats en l’equip
directiu: Cap d’Estudis i Secretària Acadèmica.
Decret núm. 206/2012, de 6 de juliol.
Assumpte: Convocatòria d’avaluació general de la Borsa de Treball de l’Escola Municipal de
Música de Mollerussa, Exp. BTEM 2012/C-01.
Decret núm. 207/2012, de 6 de juliol.
Assumpte: Ordres de Pagament.
Decret núm. 208/2012, de 10 de juliol.
Assumpte: Llicència d’activitats, exp. núm. 0768, a petició de HermanosFranciscanos de la
Cruz Blanca – Casa José Jaques, denominació: residència geriàtrica amb centre de dia, a
l’avinguda del Canal, 47. Resolució definitiva.
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Decret núm. 209/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: EMC-012/2012.
Decret núm. 210/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: recurs de reposició enfront el Decret de l’Alcaldia núm. 108/2012, de 18.04.2012
interposat per Habitat Urbà, SCCL.
Decret núm. 211/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 212/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: EMC-013/2012.
Decret núm. 213/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: Despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble ubicat al C. Muralla,
2 de 25230 Mollerussa.
Decret núm. 214/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: Despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble ubicat al C. Ferrer i
Busquets, 47 de 25230 Mollerussa.
Decret núm. 215/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: Despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble ubicat al C. Ferrer i
Busquets, 41 a de 25230 Mollerussa.
Decret núm. 216/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: Despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble ubicat a la Plaça
Manuel Bertrand, 5 de 25230 Mollerussa.
Decret núm. 217/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: Despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble ubicat al C. Onze de
Setembre, 19 de 25230 Mollerussa.
Decret núm. 218/2012, de 11 de juliol.
Assumpte: Despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble ubicat a la Plaça
Manuel Bertrand, 3 de 25230 Mollerussa.
Decret núm. 219/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o instal·lacions anàlogues, presentada per
Construccions Sole Fernàndez, SL.
Decret núm. 220/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Verge Reñe, Antonio.
Decret núm. 221/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Masnostre, SL.
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Decret núm. 222/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
C.P. Camí d’Arbeca, 3.
Decret núm. 223/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Valls Sole Pere.
Decret núm. 224/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Gómez Giron M. Josefa.
Decret núm. 225/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Figuerola Argelich, Núria.
Decret núm. 226/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Febrer Farrerons, Maria Teresa.
Decret núm. 227/2012, de 12 de juliol.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Niubó Aragües, M. Eugenia.
Decret núm. 228/2012, de 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Baró Domènech, Josep Maria.
Decret núm. 229/2012, de 16 de juliol.
Assumpte: Jubilació voluntària Sra. Ramona Lluch Reñé.
Decret núm. 230/2012, de 18 de juliol.
Assumpte:Ordres de pagaments.
Decret núm. 231/2012, de 19 de juliol.
Assumpte: Reclamació Administrativa Prèvia a la via laboral contra el Decret de l’Alcaldia
Núm. 163/2012, de 29 de maig.
Decret núm. 232/2012, de 19 de juliol.
Assumpte: Aprovació definitiva i publicació de la Modificació de la Plantilla de Personal,
exercici 2012.
--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
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8.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup PxC, formula els PRECS següents:
Demana si en un proper exercici, en l’ordenança fiscal núm. 27 es pot equiparar els beneficis
als col·lectius més vulnerables d’acord amb les bonificacions que es recullen al Decret
d’Alcaldia 175/2012. La Sra. Sabater matisa que en l’OF 27 es fa referència a tot el tema de
les taxes de les Piscines, i que ella mateixa va proposar que els aturats tinguessin una
bonificació. Respecte el Decret d’Alcaldia 175/2012, fa referència a bonificacions de taxes de
piscines cobertes i descobertes per als funcionaris i personal de l’Ajuntament, i on demanava
que fossin equiparats a les persones o els col·lectius més vulnerables.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, formula els PRECS següents:
El primer, en referència a l’anterior legislatura, va iniciar-se un pla de segona activitat per
als policies municipals ja que aquests tenien una plantilla cada vegada més gran, amb gent
amb problemes físics, etc. Es va començar al seu moment amb el regidor Sr. Moreno i hi va
participar també el secretari i el cap de Policia, i voldrien saber si s’ha fet alguna cosa més i
que es miri de tirar endavant.
El segon prec fa referència al que va sortir a la Comissió Informativa del passat dilluns,
sobre el tema del lloguer de les Galeries Sant Jordi, S’hauria d’accelerar al màxim traslladar
el que hi ha a altres dependències i així poder deixar de pagar el lloguer i estalviar aquests
diners que es podríem destinar a altres coses, com ara, pagar proveïdors o adquirir mobiliari
per a l’Amistat.
Tercer prec; demana que davant de qualsevol Ple es faci una Junta de Portaveus. Manifesta
que avui hi ha hagut un informe d’Alcaldia de molta importància respecte dels fets que han
passat i en aquest Ple no hem tingut Junta de Portaveus; manifesta que si hagués estat així
seria un detall per part d’Alcaldia.
PREGUNTES
El Regidor Sr. Miquel Martín, del Grup ERC, formula les PREGUNTES següents:
El Sr. Martin manifesta que el dia 6 de juny va formular dues preguntes referents al Ple
ordinari del mes de maig de les qual ja té la resposta per escrit, mitjançant un Informe, que
qualifica d’extens i complert, per part de Secretaria. Qüestiona, a la vista de la legislació
vigent, la legalitat del fraccionament de les actuacions derivades del contracte de
l’Ajuntament amb la Fundació Cruyff Courts i que va comportar el condicionament de l’espai
al costat de collegi “Ignasi Peraire”. Respecte la resposta a la pregunta que va efectuar
sobre el 10% de l’aprofitament industrial (9.660 metres quadrats) del PP 3ª ampliació de
NUFRI i si aquesta finca està inscrita al llibre d’inventari de béns de l’Ajuntament i al
Registre de la Propietat, manifesta que en l’informe on es diu “eficàcia del lloc de
reparcel·lació”, fa una explicació per arribar al final indicant que hi ha dues circumstàncies
impeditives per poder lliurar la certificació que possibiliti la inscripció del projecte de
reparcel·lació al registre de la propietat, i diu: (ho llegeix textualment)
a) Tal i com s’estableix a bastament en el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), i en el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC) els terrenys a cedir, ho
han de ser lliures de càrregues. Pel que respecta a la parcel·la assenyalada com a 10%
d’aprofitament mig (número 4 de les finques resultants), no consta que aquesta condició s’hi
doni, ja que està parcialment ocupada per un edificació.
b) No consta en l’expedient la acreditació del pagament, que en concepte d’indemnització,
s’ha reconegut a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola i aquest és, també, un requisit
ineludible i d’eficàcia, tal i com així ho disposa l’article 151.b. del RLUC.
Aquesta primera anomalia s’ha posat de manifest a l’Alcaldia, als SSTT municipals, a NUFRI i
als Tècnics redactors del Projecte de reparcel·lació. Igualment s’ha informat mitjançant una
reunió amb NUFRI, en tant que membre majoritari de la Junta de Compensació, possibilitant
la modificació del Projecte de reparcel·lació que suposi la transmissió a l’Ajuntament de
Mollerussa del 10% d’aprofitament que li correspon sense cap càrrega.
CONCLUSIONS: Per tant,
1.- La finca denominada parcel·la 4 del Projecte de reparcel·lació 3ª ampliació de NUFRI NO
CONSTA inscrita en el llibre d’inventari de béns de l’Ajuntament.
2.- La finca denominada parcel·la 4 del Projecte de reparcel·lació 3ª ampliació de NUFRI NO
CONSTA inscrita al Registre de la Propietat.
3.- L’estat en què es troba aquesta finca, és el que s’ha exposat en el cos de l’informe:
consta ocupada, parcialment, per una edificació de la mercantil NUFRI, motiu pel qual des de
secretaria NO s’ha lliurat certificació en els termes exigits en l’article 151 de RLUC.
El Sr. Martin fa referència a tot un seguit de dades i dates de distints expedients que han
afectat els sectors de planejament de NUFRI, singularment a la 3ª ampliació. La intervenció
del Sr. Martin és objecte d’interrupció pel Sr. Alcalde que el requereix a formular la pregunta
de forma immediata adduint que no pot ser que la pregunta duri més que l’informe de
l’Alcaldia; creu que està bé que hi hagi uns fets o antecedents i una exposició però li exigeix
major brevetat i concisió.
El Sr. Martin reprèn la intervenció i en base al fet que, segons l’informe, la finca meritada
està parcialment ocupada, pregunta:
1. Tan ineptes són els responsables tècnics del departament que quan se’ls presenta una
llicència per edificar, no saben que allò és una finca municipal? Com es possible que
s’informi favorablement una llicència per edificar quan correspon a un solar municipal?
2.Seguidament, el Sr. Martin manifesta que el mes de juliol del 2010, l’arquitecte Sr.
Castelló va fer un informe en què es valorava aquella parcel·la en 1.002.225€. En el Ple del
dia 29 de juliol del 2010 es planteja la venda d’aquesta parcel·la per aquest preu. En
Comissió Informativa es retira de l’ordre del dia ja que l’alcaldessa diu que com que no
arriba al 10% del pressupost ordinari (en aquell moment els 3.000.000€) , la competència
és de l’Alcaldia i no del Ple. El cas és que no se n’ha sabut res mes i ja han passat dos anys.
La pregunta és la següent: si s’ha pactat un preu, si ja hi havia una valoració feta, si s’havia
acordat això, perquè no s’ha venut? Algú haurà de contestar. El Sr. Martín diu que arriba a
la conclusió que no és la primera vegada que no s’inscriu un bé municipal procedent d’un pla
parcial.
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Finalment, el Sr. Martin fa una proposta: fer una comissió de tots els grups que es van
presentar a les eleccions perquè es determini si s’accepta o no un canvi en la ubicació de
l’aprofitament mitjà i si hi ha alguna possibilitat que pugui ser resolta de manera pacífica. El
Sr. Martin expressa que aquest cas no és el primer, sinó que hi ha un precedent (indica que
ja una vegada, ERC va propiciar poder recuperar per a la ciutat de Mollerussa 233,5 m2 de
zona verda en l’àmbit de Torre Pintó); i que li molesta molt que hi hagi una persona, física o
jurídica, que dóna el tractament que dóna a una propietat que és del nostre municipi.
Exposa que desitjaria una resposta positiva a aquesta comissió.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, formula la PREGUNTA següent:
El Sr. Gatnau, formula una pregunta referent a l’Estació de Ferrocarril; exposa que a
l’anterior legislatura s’havia arribat a un acord verbal perquè es cedís l’estació per poder-hi
explotar algun tipus d’activitat econòmica (com per exemple un bar), perquè la gent s’hi
pogués esperar més còmodament davant les inclemències del temps. Des del PSC volen
saber si s’ha fet alguna cosa o si hi ha previst de fer-ne alguna, ja que aniria bé que la gent
es pogués aixoplugar a la pròpia estació i no haver-se de quedar fora.
Al PREC formulat pel Grup PxC, el Sr. Alcalde manifesta que recull la proposta i ho tindrà en
compte.
Als PRECS formulats pel Grup PSC, el Sr. Alcalde exposa el següent:
En referència al tema de la segona activitat de la Policia Local exposa que està d’acord, tal i
com marca la norma, en regular una segona activitat, però que resulta difícil; el fet
d’aprovar una segona activitat implica que caldrà cobrir les places que quedin vacants a la
Policia i que això ara no és fàcil a causa de les dificultats que ens planteja la llei. Comenta
que una cosa és que hi hagi un estudi sobre una segona ocupació i l’altra generar una
segona activitat que vol dir contractar nous agents i incrementar el capítol I, cosa que no
pot ser a causa del sostre de despesa. Estem intentant minimitzar al màxim aquest capítol i
aprovar la segona activitat implicaria doblar el nombre d’agents i això avui dia és difícil de
dur a terme. Hem de mirar d’adaptar els agents que no puguin fer un servei al 100% a
causa de la seva forma física o salut. Potser caldrà explorar en el futur un altre cos que no
fos només d’agent de Policia i que també pogués fer unes tasques de seguretat ciutadana.
En aquest sentit, el Sr. Alcalde informa de la reivindicació que ja han elevat al conseller i
que canvia el concepte que es té a dia d’avui de la Policia loal per passar a ser un cos de
Policia de Catalunya. Només si és Policia de Catalunya, aquestes disfuncions i aquestes
adaptacions a una nova realitat laboral, es podrien aconseguir. Per tant la resposta és que
ho tenim en compte però que és conscient que es desencadenaria un problema transversal
amb el capítol I i el sostre de despesa. Cal buscar alternatives, i tenir en compte que la
fórmula retributiva varia qaun es dóna la segona ocupació. En definitiva és també un tema
de negociació i caldrà treballar en aquest sentit.
En referència al tema de les Galeries Sant Jordi, la idea és que de cara al setembre cloure’l.
Vam comentar a la Comissió Informativa que es canviaria de lloc el que hi ha allí ubicat.
Finalment, en quan a la Junta de Portaveus, indica que se’n fan moltes i només hi ha hagut
un ple on no se n’ha fet; però hagués estat un detall que algun regidor fora de l’equip de
govern hagués trucar a l’Alcalde per si convenia alguna cosa o per interessar-se sobre com
anaven les coses. Per tant he preferit aprofitar l’informe d’alcaldia per donar les expliacions
oportunes i fero extensiu a la vegada a tota la ciutadania.
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A les PREGUNTES formulades pel Sr. Martin, del Grup ERC, el Sr. Alcalde exposa el
següent:
En la intervencuió del Sr. Martín en el torn de Preguntess s’efectua una llarga exposiicó, amb
diferents preguntes però sempre sobre el mateix assumpte: NUFRI. El Sr. Alcalde comenta
que vol tenir temps per mirar-ho de manera pausada i tranquil·la i que vol llegir la seva
intervenció per poder contestar acuradament i sense presses.
L’Alcalde diu que no pot contestar preguntes de si els tècnics són ineptes o no. Li recorda
que una vegada al despatx de l’alcaldia va dir que no s’oposaria a una revisió de la
reparcel·lació d’aquella zona, sempre i quan l’Ajuntament no hi perdés. Li transmet que no
entén que expressi tanta sorpresa, quan hi havia una llicència. Ara s’intenta buscar solucions
i aquesta és refer la reparcel·lació ja que en aquell àmbit s’hi pot fer. El que no podia fer
l’Ajuntament és inscriure al Registre alguna cosa que no pot inscriure’s, i fins que el tema no
estigui resolt no es podrà fer. Allò està en fals, però ho està NUFRI, no l’Ajuntament.
A la PREGUNTA formulada pel Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, el Sr. Alcalde exposa el
següent:
Respecte l’estació de Renfe indica que hi havia un acord verbal, i que és aquest el problema:
que fou verbal. Nosaltres vam parlar amb Renfe i van venir a veure l’estació actual; fou en
el període dels sis mesos abans de les eleccions i es va fer la reunió amb els regidors, Sr.
Miquel Font i Sr. Jaume Segura, per copsar les condicions que ens posaven. Es va estudiar
una mica, ja que hi anaven vinculats els dos pisos de sobre i els vam dir que s’havia de
mirar amb tranquil·litat. Expressa que té ganes de poder-ho desbloquejar però que també hi
ha problemes de vandalisme en l’estació d’autobusos, cosa que ha provocat tancar-la. En
quan a generar un possible bar, tampoc no està clar que hagi de ser un aquest tipus
d’activitat el més idoni i que cal mirar altres possibilitats. Indica que tot allò referent a
l’estació de Renfe anirà molt lligat amb el tema del terreny que haurà d’ocupar la futura
estació d’autobusos; per tant la negociació amb Renfe anirà també en diferents aspectes.
Finalment, el Sr. Alcalde, desitja a tothom que tinguin unes bones vacances i passin un bon
estiu.

I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i quaranta 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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