AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2012/10
A la ciutat de Mollerussa, el dia quatre de desembre 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,
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Jordi Pérez i Ruiz
Jaume Segura i Gili,
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Excusen l’assistència, el regidor Sr. Josep Antoni Ajates Atero (Grup Socialista) i el regidor
Sr.Joan Simeón Morera (Grup Popular).
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.
DECLARACIONS D’URGÈNCIA:
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, i
prèviament al debat i votació dels assumptes que configuren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
manifesta que, a l’empara del que es disposa en els article 91.4 i 97.2 i 3 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es sotmetrà a la consideració plenària la inclusió en
l’ordre del dia, per raons d’urgència, de les següents PROPOSTES D’ACORD:
•

MODIFICACIÓ NÚMERO 16/2012, PRESSUPOST AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

•

PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA SRA. MARIA
DEL CARMEN SABATER BRUNET, AL CÀRREC DE REGIDORA DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

Atès el que al respecte s’estableix en els articles 103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51
del RDLEG. 781/86, i 83 del ROF, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres
presents, i amb el quòrum de la majoria absoluta prevista a l’article 103.3 del TRLMRLC,
citat anteriorment, i 47.2 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, acorda la
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA i, acorda la modificació de l’ordre del dia de la present sessió
ordinària amb la inclusió dels assumptes indicat en els antecedents, els qual es debatran i
votaran, en el seu cas, seguint l’ordre següent: com a punt número 14, i com punt
d’urgència, la proposta d’acord relativa a la MODIFICACIÓ NÚMERO 16/2012, PRESSUPOST
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA; com a punt número 15, el de PRECS i PREGUNTES; i com a
darrer punt de l’Ordre del Dia (16), i també com a punt d’urgència, es tractarà la renúncia
presentada per la Sra. Maria del Carmen Sabater Brunet, per tal que la interessada pugui
romandre i participar de tots els punts de la sessió.
Seguidament, 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 27 DE SETEMBRE DE 2012 (08/2012).
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
08/2012 celebrada el dia 27 de setembre 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 25 D’OCTUBRE DE 2012 (09/2012).
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
09/2012 celebrada el dia 25 d’octubre de 2012.
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres
presents sense introduir-hi cap esmena.
3.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. FRANCESC PLA FALIP COM A REGIDOR DE
L’EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde manifesta que tot seguit es testimoniarà la presa de possessió del càrrec de
Regidor de la Corporació per part del Sr. Francesc PLA FALIP el qual ha estat designat per
la Junta Electoral Central, segons credencial lliurada el 12 de novembre de 2012, en
substitució, per renúncia, del Sr. Miquel MARTÍN MARTÍN.
El Sr. Francesc PLA FALIP ocuparà la vacant esmentada, que correspon a la llista electoral
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD MUNICIPAL (Esquerra - AM).
S’acredita que el Sr. Francesc PLA FALIP ha complimentat les formalitats previstes a l'article
75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, no havent-hi causa
d'incompatibilitat que l’impossibiliti a aquets efectes.
Seguidament, a requeriment de l’Alcaldia-presidència, el Sr. Francesc PLA FALIP, pren
possessió del càrrec davant el Ple Corporatiu manifestant el següent:
"PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO, PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT EL CARREC DE REGIDORA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, SERVIR
AMB HONESTETAT ELS INTERESSOS DEL MUNICIPI, AMB LLEIALTAT AL REI I AL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT, I COMPLIR I FER COMPLIR LA CONSTITUCIÓ I L'ESTATUT DE
CATALUNYA COM A NORMES FONAMENTALS DE L'ESTAT".
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El Sr. Alcalde lliura al Sr. Francesc PLA FALIP, la distinció que l’honora i possessiona com
a Regidor de l’Ajuntament de Mollerussa, ocupant immediatament el lloc corresponent a
l’estrada de la Sala de Sessions.
Seguidament, el Regidor Sr. Francesc Pla es dirigeix al Consistori. Manifesta que, en primer
lloc, em consta i tinc clar que ser regidor de l’Ajuntament de Mollerussa es un repte però
també és un honor, i per tant espero dur a terme les conseqüències que això comporta.
He de donar les gràcies al Sr. Miquel Martin, al qual jo substitueixo; sense la entrega i la
dedicació del qual, avui potser no estaríem on estem. La feina que ha fet durant tots anys i
és una feina que tothom celebra i tothom n’és coneixedor. Per altra banda també he de dir
que, sense el seu suport, sense el seu ajut, jo tampoc no seria aquí. Quan em van proposar
substituir-lo, la primera cosa que vaig tenir clar és a veure que en pensava i ell pensa que
realment podem fer una tasca important.
També vull donar les gràcies a la meva família perquè quan els hi vaig proposar, els vaig dir
que era una il·lusió agafar-ho, però, òbviament, això vol dir dedicació, vol dir un repte i,
com he dit abans, un honor; i també vol dir feina, i clar quan una cosa és un repte vol dir
constància, Jo espero no decebre a ningú en quant a constància, feina, treball, sinceritat i
honestedat, d’altres coses potser se m’escapen però en quan això espero que no. Soc aquí
per col·laborar amb tot allò que faci falta, com espero tenir-vos a tots vosaltres alhora de
col·laborar i ajudar-me perquè una de les coses que tinc clares és que tinc molt per
aprendre, tinc ganes d’aprendre i també tinc ganes de fer el millor perquè aquesta ciutat
tingui el que es mereix, pugui sortir del lloc on està, que ja hi anem sortint i per tant, s’està
fent la feina; espero que ens en puguem sortir en els propers anys molt més i molt millor.
No tinc res més a dir; només donar-vos les gràcies i espero complir les expectatives.
El Sr, Alcalde expressa la gratitud al Sr. Pla i en nom de tota la corporació li desitja sort i
encerts en aquesta nova tasca de responsabilitat, que segur que així serà.
4.- INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde inicia el tercer informe d’Alcaldia d’aquest últims plens ordinaris i on s’intenta
desglossar l’activitat municipal entre aquest períodes.
En primer lloc fa referència a una reunió amb el Director General d’Urbanisme, Sr. Agustí
Serra, per saber quins són els tràmits necessari per suprimir l’ARE (Àrea Residencial
Estratègica). Es tractava d’un projecte que preveia la construcció de 1617 nous habitatges
en una superfície d’afectació de 21,56 hectàrees en sòl privat, en una àrea delimitada entre
la via del treni la futura Ronda Nord, i entre el terme municipal de Golmés i la Ctra. de
Linyola. Ara es tracta de comunicar als veïns afectats aquesta intenció, parlar-ho i
consensuar-ho amb ells i aclarir dubtes que puguin sorgir en el moment revertir aquesta
àrea a la situació anterior a l’aprovació de l’ARE.
Durant el mateix mes d’octubre, i concretament el dia 7, va tenir lloc la 17a. jornada
fructícola organitzada per l’IRTA, en les instal·lacions de La SERRA. En aquesta jornada es
van exposar els resultats dels diferents assaigs experimentals realitzats fins aleshores.
Aquest any, a diferència dels altres, aquesta zona experimental va esdevenir el que podríem
denominar “zona zero”, a causa de la pedregada del mes de juliol, cosa que va fer perillar la
realització de la jornada. Tots els assajos que s’havien experimentat en aquesta zona, com a
conseqüència del temporal, es van malmetre i es van haver d’exposar els assaigs en altres
centres de l’IRTA de diferents llocs de Catalunya.
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Aquesta jornada va comptar amb l’assistència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Hble. Sr. Josep M. Pelegrí i, aproximadament, 1.500
professionals de dins i fora de Catalunya.
També durant aquest mes d’octubre ha tingut lloc l’última fira de l’any, la Fira AUTOTARDOR
(26, 27 i 28 d’octubre), que va tancar amb un balanç positiu de 7.000 visitants i una
seixantena de vehicle venuts. Un cop hem pogut fer el còmput total de vendes, podem dir
que entre les fires de SANT JOSEP, AUTOTRAC i AUTOTARDOR s’han aconseguit, en aquest
2012, un volum de negoci que supera els 5,5 milions d’euros. Aquestes dades venen
donades pels mateixos concessionaris quan fan arribar les butlletes de vendes per participar
en els concursos. L’alcalde creu que és una bona dada que cal posar de relleu.
El dia 19 d’octubre ACUDAM va fer la cessió de 1.500 unitats documentals sobre la gestió i
la construcció del Canal d’Urgell. Això reporta que l’Arxiu Comarcal disposi d’un fons
documental d’alta qualitat, nivell i interès perquè professionals, investigadors, docents i tota
persona interessada pugui tenir-la a l’abast. També ACUDAM, aquest mateix mes, va fer
partícip a la Corporació la celebració de la recepció oficial als atletes que van formar part
dels vint anys de celebració dels Especials Olímpics i també, i molt més recent, la Corporació
va acompanyar ACUDAM en el Dia de la Discapacitat a la manifestació en contra de les
retallades que poden afectar a més d’un taller ocupacional de Catalunya.
Seguint els actes realitzats durant l’octubre, cal anomenar la 25a edició de la Mitja Marató,
que va comptar amb la participació de més de 1.000 participants i amb la col·laboració de
l’Associació Atlètica Xafatolls. Com a novetat d’enguany, es va acollir la primera Fira del
Corredor, al pavelló municipal.
Aquella mateixa setmana va tenir lloc la Marató de Sang, promoguda pel Banc de sang on
van participar-hi 280 ciutadans de Mollerussa.
En iniciar el novembre va tenir lloc la celebració del 150è. aniversari de la primera finca
regada pel Canal d’Urgell. Aquest acte té rellevància pel símbol de riquesa i prosperitat que
significa per Mollerussa i pel fet que avui la ciutat compti amb 15.228 habitant que no són
fruit de la casualitat sinó de l’esperança posada en aquells moments en el fet de transformar
una àrea en regadiu. L’Alcalde vol que quedi constància en aquests informe.
Pel que fa a obres, s’han fet diferents arranjaments en el centre de la ciutat, passos elevats
de vianants per millorar l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda i millorar l’amplitud
de la via que hi ha entre la plaça de l’Ajuntament i la Caixa de Sabadell. Aquesta obra ha
comportat guanyar seixanta centímetres i ha permès que els retrovisors dels vehicles a dia
d’avui estiguin més segurs que fa tres mesos.
Malauradament, el dia 8 de novembre, i d’això l’alcalde vol que en quedi constància, hi va
haver un accident de trànsit a la sortida de l’IES Terres de Ponent on va resultar mal ferida
una noia de 18 anys de Mollerussa. En aquell vial, sis mesos abans, s’hi havia fet un pas de
vianants. L’Ajuntament va reunir-se amb la direcció del centre i l’AMPA de l’Institut Terres
de Ponent per valorar si aquesta mesura és suficient i posar sobre la taula suggeriments que
puguin millorar la visibilitat de la zona o la reducció de velocitat. A final d’any quan el centre
faci les vacances escolar ja estarà definida l’actuació, no només en aquell punt sinó també
en tota la cruïlla. Des de l’Ajuntament s’ha estat en contacte amb l’Institut i amb la família.
L’alcalde fa extensiu l’agraïment de la família a les mostres de que han rebut des de
l’Ajuntament.
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El dia 9 de novembre l’Ajuntament va rebre una bona notícia: Mollerussa va ser premiada
amb el guardó Ciutat Amiga de la Infància. Aquest guardó és fruit d’un treball transversal
realitzat des de fa anys per a la integració d’infants i adolescents així com per al foment de
participació d’aquest sector de població en qualsevol dels seus àmbits. El regidor Sr. Lavin,
una tècnica de l’Ajuntament i tres nois de l’EJI van recollir el guardó a Màlaga i van
participar activament en el Manifest dels Infants, que més endavant el nostre Ajuntament
també aprovarà. El dia 20 de novembre, Dia Mundial de l’Infant,el joves de l’Espai Jove
Intercultural van lliurar aquest manifest a l’Alcalde i a l’Ajuntament, i en van fer la lectura a
la plaça.
El mateix dia hi va haver una reunió amb ADIF i amb la Direcció General de Ports i
Transports per mirar de desencallar el tema dels terrenys de la futura estació d’autobusos
ubicats en l’altre costat de la via. Com se sap el projecte està redactat, només falta aclarir el
tema dels terrenys. La reunió va ser satisfactòria. ADIF va manifestar voluntat i
predisposició per signar un conveni de cessió d’aquest terrenys, no sabem si amb concessió
de 50 anys o com. En qualsevol cas tot apunta que l’Ajuntament podria estar en condicions
avantatjoses, se sabrà a finals d’aquest mes quan ens facilitin l’esborrany del conveni.
Continua amb el tema de l’Estació d’Autobusos, i l’alcalde fa referència als actes de
vandalisme a l’estació on han trencat vidres, portes i altres materials. Això ha comportat fer
un horari més reduït, de 6 a 10 del matí en què hi ha més fluix de gent i per qüestió de
temperatura i seguretat l’usuari ha d’estar més resguardat i de 8 a 10 de la nit, pel mateix
criteri. S’espera que en un futur hi entri en funcionament l’oficina jove i no només sigui
estació d’autobusos. La mateixa generació d’activitats comportarà que els vandàlics
abandonin aquesta zona, però malauradament es desplaçaran a altres llocs. El que no es pot
fer és tenir les instal·lacions en mal estat. La Direcció General de Ports i Transports tornarà
a posar càmeres de seguretat, però mentrestant ha calgut prendre la decisió de tancar
parcialment l’estació.
L’alcalde fa referència als Vestits de Paper. Comenta que s’ha signat un conveni amb el
Comú d’Andorra la Vella, que és l’Ajuntament de la capital. Això vol dir promocionar els
Vestits de Paper fora de Catalunya i donar-los una dimensió internacional. Una cinquantena
de vestís de paper i nines “Barbies” estan exposades en diferents locals comercials
d’Andorra la Vella durant la campanya de Nadal d’aquest any i de l’any vinent. Això
comportarà captar públic i usuaris i donar a conèixer el Museu al públic andorrà i també
francès. Aquesta és una nova manera d’obrir nous canals de promoció i difusió, i a més
l’Ajuntament rep 7.000,00.-€ anuals. L’alcalde és congratula d’aquesta iniciativa perquè fa
que Mollerussa sigui diferent i singular en la manera de donar-se a conèixer per mitjà dels
vestits de paper.
Un altre tema que tracta és el de la Fundació del Barça. Es va signar un conveni per fer una
actuació amb joves en risc i es va aconseguir tirar endavant el projecte Futbol Net, on s’hi
ha apuntat 60 joves i on es practicarà l’esport introduint els valors del treball en equip, el
respecte, la convivència, entre altres.
Una altra cosa a destacar a nivell identitari va ser la Final Catalana de Punts Lliures. Unes
1.500 persones van omplir el pavelló firal. Des d’aquí agraeix a l’Agrupació Sardanista
l’organització d’aquest acte.
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També celebra la participació dels Mollerussencs i Mollerussenques, un 64%, a les Eleccions
al Parlament el dia 25 de novembre i que la mitjana comarcal ha estat del 73,25%. El
mateix dia, a les 12.00h del migdia a la plaça de l’Ajuntament, es va fer la lectura del
Manifest en contra de la Violència de Gènere conjuntament amb l’Albada.
El Sr. Alcalde finalitza aquest informe comentant que en el punt número 10 de l’ordre del dia
es parlarà de l’execució del pressupost i es podran respondre preguntes o ampliar-les dins
del punt precs i preguntes de l’ordre del dia del Ple.
5.- BAIXES DRETS RECONEGUTS
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 29 de novembre de
2012, amb el contingut següent:
“La Liquidació del Pressupost de 2011 va posar de manifest l’existència de drets reconeguts
pendents de cobrament d’exercicis anteriors (1998 a 2010) per import de 2.594.793,39 € i
d’exercici corrent (2011) per import de 2.820.767,37 €. En la mateixa Liquidació es va
provisionar una quantia de 1.439.780,81 € en concepte de saldos de dubtós cobrament.
Vist l’informe de l’Interventor encarregat per aquesta Alcaldia en data 2 d’octubre de 2012,
en el qual es determina que existeixen a la comptabilitat drets reconeguts d’exercicis
anteriors i corrent que van de 2000 a 2011 que haurien de donar-se de baixa per un import
total de 569.816,16 €. Atès que per establir i determinar la imatge fidel de la situació
patrimonial, financera i pressupostària de l’Ajuntament cal efectuar baixes de drets
reconeguts d’exercicis anteriors i corrent que siguin inexigibles actualment.
És per tot l’anterior que en ús de les competències legals atribuïdes proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, per import de
569.816,16 €, el detall dels quals, individualitzat per anys conceptes i quanties s’adjunta a
l’annex.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al servei d’Intervenció per a la seva comptabilització i
als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), expressa
que s’abstindrà en la votació, igual que ha fet en altres ocasions.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista manifesta que el vot serà favorable. Exposa
que en la legislatura anterior ja hi que teníem partides en aquests conceptes que varem
promoure i intentar re negociar-les; considera que és clarificar la situació dels drets
reconeguts que serien incobrables o que no hi ha possibilitat en cobrar, i per tant, el nostre
vot lògicament serà favorable.
El Sr. Alcalde informa que és la segona baixa de drets reconeguts que fem aquest any; se’n
va fer una d’important al primer trimestre de l’any, al voltant de 2.200.000€ i ara en passem
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una de 569.000€. Això és un tema molt tècnic, i perquè la gent ho entengui, per posar-ho
fàcil, és com molt bé deia vostè Sr. Gatnau, uns drets reconeguts, és a dir obligacions que
creiem incobrables; però sobretot, el que es fa és posar ordre, quadrar el padró que té
l’Ajuntament de cobrances amb el que posa a cobrament l’Organisme de Recaptació, i
quadrar-ho de manera què el nostre pendent de cobrament coincideixi
amb el de
l’Organisme de Recaptació, És un tema que no és d’ara, sinó que s’ha generat amb els anys,
Així, igual que varem fer en la primera regulació que comprenia del 2000 al 2011 i ara fem
els serrells del 2010 i 2011. Ens hem proposat de fer-ho cada any, de manera que l’any
vinent aquests desquadraments en els padrons de cobrança cada vegada seran menors i per
tant, tindrem una comptabilitat més clara i que no ens dugui a cap error a l’hora de formular
plantejaments econòmics.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze 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, Pere Gatnau,
Concepció Garnica, Teresa Ginestà i Francesc Pla i l’abstenció de la Regidora, Sra M. del
Carmen Sabater.
6.- RENOVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, FIRA DE MOLLERUSSA,
PER IMPORT DE 190.000,00 €, AMB L’ENTITAT LA CAIXA
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 29 de novembre de
2012, amb el contingut següent:
“Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front
als pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal
funcionament del Organisme Autònom Fira de Mollerussa.
Atès que en data 31-12-12 tindrà venciment una operació de crèdit a curt termini per import
de 220.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
(La Caixa) i que no ha estat possible la seva cancel·lació per manca de tresoreria.
Atès que les circumstàncies exposades aconsellen la renovació d’aquestes operacions de
crèdit a curt termini.
Examinat l’expedient incoat per a la renovació d’una operació de crèdit a curt termini i trobat
conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL).
Vist l’informe d’Intervenció i a la vista la oferta de condicions financeres presentada per
l’entitat bancària “La Caixa”, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Autoritzar a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa la renovació d’una operació de
crèdit a curt termini per import de 190.000,00 €
Segon. L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària “La Caixa” en les
condicions màximes següents:
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-

Crèdit màxim autoritzat:
Venciment:
Tipus d’interès màxim:
Comissió renovació:
Comissió no disponibilitat:

190.000,00 €
31-12-13
Euríbor trimestral + 5,50%
1,50%
0,50%

Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu
President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de la Fira de Mollerussa
formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els documents
necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos menester.”
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 manifesta que el vot serà favorable. Exposa,
no obstant, una preocupació i és que anem veient que des dels últims anys en que estàvem
en una pòlissa de 250.000€, l’anem baixant fins els 190.000€; malgrat que la situació
econòmica del país es complicada i difícil, si que ens preocupa una mica aquest degoteig
d’any en any en aquest aspecte. I ho dic amb coneixement de causa com a ex director de
Fira; i sé la dificultat que hi ha per tirar tots aquests processos endavant però si que
demanaríem i no dubtem que es així, que es faci el màxim esforç.
El Sr, Alcalde manifesta que això seria un problema si tanquéssim l’any en números rojos,
però no és el cas. La pòlissa va en base al topall que fixes en despesa, per tant no es només
un símptoma de què hagis ingressat menys perquè les coses no hagin anat bé sinó que els
mateixos ajustos dels pressupost fan de què rebaixis la capacitat de poder-te endeutar.
Aquesta pòlissa havia estat de 300.000€, quan hi havia pressupostos de Fira de Mollerussa
de l’ordre d’1.000.000€l; això va proporcionalment, i està condicionat al fet que no podem
tenir més pòlissa del 30% dels ingressos; per tant aquí no es un tema de voluntat o línia
política voler tenir una pòlissa de 190.000 € o de 300.000 €; és un tema de complir i ajustar
els topalls als que marca la norma i que no permet fer res més.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
7.- MODIFICACIÓ NÚM. 13/2012, PRESSUPOST AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
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 29 de novembre de
2012, amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals
vigents, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 13/2012, per una quantia total de
204.528,90 amb el següent resum:
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DESPESES
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PARTIDA
03.130.6240000
04.230.6330002
05.320.6330001
10.150.2090005
11.332.6230002
13.920.6260000

40.434,11

CONCEPTE
___
VEHICLE POLICIA LOCAL
REPARACIÓ BOMBA CALOR CASAL D'AVIS
REPARACIÓ CALDERA ESCOLA MPAL.DE MÚSICA
CONVENI URBANÍSTIC SUB-10
DETECTOR DE FURTS BIBLIOTECA
EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIÓ

TOTAL

40.434,11

SUPLEMENT DE CRÈDITS:
PARTIDA
02.920.2090001
02.920.2260402
02.920.2270605
07.155.2100002
07.165.2130001
07.450.2140000
09.161.2210101
09.161.2210102
09.161.4630000
10.150.2090002
10.150.2090003
10.151.2270600
12.341.4800009
12.342.6320004
14.430.2210000
14.430.6230000
14.431.2269906

IMPORT
6.500,00
3.000,00
18.850,00
4.264,11
6.220,00
1.600,00

164.094,79

CONCEPTE
___
INDEMNITZACIÓ VITALÍCIA GERMANS FREIXES
INDEMNITZACIONS JUDICIALS
CAMPANYA COMUNICACIÓ PLA DE BARRIS
CONSERVACIÓ CAMINS I CARRETERES
MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC
REPARAC. I MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT
AIGUA - CANON AIGUA POTABLE CASA CANAL
SERVEIS D'AIGUA - GESTIÓ
APORTACIÓ A MANCOMUNITAT AIGÜES
INDEMNITZ.ANUAL CONV.URBANÍST.ARE-CULLERÉ
INDEM.ANUAL CONV.URBANÍST.CESSIÓ FINQUES-SR.PONS
ESTUDIS I TREBALLS
SUBVENCIÓ ENTITATS SENSE ÀNIM LUCRE
ARRANJAMENT COBERTA CAMP DE FUTBOL
ENERGIA ELÈCTRICA
AMPLIACIÓ POTÈNCIA PAVELLONS FIRALS
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT

TOTAL

IMPORT
8.164,60
27.850,00
600,00
1.000,00
18.000,00
500,00
4.300,00
3.950,00
7.878,18
50,81
14,22
19.600,00
1.700,00
3.176,98
10.200,00
54.110,00
3.000,00
164.094,79

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES ........................

204.528,90

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
02.920.1200900
02.920.1600000
02.920.2120000
03.130.1200900
03.130.1600000
04.241.1430001
04.241.1430004
05.320.1600000
05.320.2120000

200.495,51
CONCEPTE
___
ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS
SEGURETAT SOCIAL
CONSERVACIÓ EDIFICIS
ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS
SEGURETAT SOCIAL
PLANS D'OCUPACIÓ LOCALS 1
ALTRE PERSONAL - SOC 4
SEGURETAT SOCIAL
CONSERVACIÓ EDIFICIS

IMPORT
11.115,17
11.027,30
6.000,00
77.875,00
10.000,00
11.464,78
51.243,26
6.770,00
8.000,00
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11.335.2130000
13.920.8300000

MANTENIMENT MAQUINÀRIA I UTILLATGE
PRÈSTECS A CURT TERMINI BESTRETES

TOTAL

200.495,51

NOUS INGRESSOS
PARTIDA
39800

6.000,00
1.000,00

4.033,39
CONCEPTE
___
INDEMNITZACIÓ PER DANYS

TOTAL

IMPORT
4.033,39
4.033,39

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT ... 204.528,90

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
8.- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA.
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 29 de novembre de
2012, amb el contingut següent:
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
al seu article 30 estableix que les corporacions locals han d’aprovar un límit màxim de
despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa. A la regla de la despesa i el seu càlcul es dedica l’article 12 del la citada Llei
Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per determinar la quantia de la regla de la despesa s’ha considerat la despesa computable,
en els termes previstos a l’apartat dos de l’article 12, així com la taxa de referència de
creixement (fixada pel Govern de l’Estat en l’1,7% pel 2013) i finalment s’han incrementat
els ingressos provinents d’augments permanents de la recaptació com a conseqüència de
canvis normatius.
Vist l’informe FAVORABLE de l’Interventor i en bases al que s’ha exposat, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Aprovar el límit de despesa no financera del Pressupost de l’Ajuntament de
Mollerussa en la quantia de 10.547.398,00 €.
Segon. Notificar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en els
terminis que estableix a l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les
obligacions de tramesa d’informació previstes a la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.”
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Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
9.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2013.
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 29 de novembre de
2012, amb el contingut següent:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2013, amb les seves Bases
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en
els articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL). En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits
exigits per la legislació vigent, en especial el compliment de la regla de despesa/límit de
despesa no financera així com l’estabilitat pressupostària i que el pressupost de l'Organisme
Autònom Fira Mollerussa, que l'integra, ha estat prèviament proposat pel Consell Directiu del
Patronat de conformitat als seus Estatuts, en acord adoptat en la sessió celebrada el dia 05
de novembre de 2012, tal i com s'acredita en l'expedient.
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen;
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2013, el qual queda integrat
pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per
CAPÍTOLS:
ESTAT D'INGRESSOS

CAP
1

DENOMINACIO
Impostos Directes

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

5.337.485,00

5.337.485,00

2

Impostos Indirectes

3

Taxes i Altres Ingressos

2.260.600,00

361.800,00

4

Transferències Corrents

3.367.830,00

239.000,00

5

Ingressos Patrimonials

140.100,00

100,00

6

Alienació Inversions Reals

7

Transferències de Capital

8

Actius Financers

9

Passius Financers
TOTALS........

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

6.000,00

6.000,00
2.622.400,00
90.0000,00

3.516.830,00
140.200,00

00,00

00,00

247.298,83

247.298,83

1.000,00

1.000,00

00,00

00,00

11.360.313,83

600.900,00

90.000,00

11.871.213,83
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ESTAT DE DESPESES

CAP

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

DENOMINACIO

1

Despeses de Personal

4.300.000,00

220.600,00

4.520.600,00

2

Bens Corrents i Serveis

4.078.655,00

305.000,00

4.383.655,00

3

Despeses Financeres

579.461,10

21.300,00

600.761,10

4

Transferències Corrents

216.840,00

0,00

6

Inversions Reals

482.441,51

0,00

482.441,51

7

Transferències de Capital

0,00

0,00

0,00

8

Actius Financers

9

Passius Financers
TOTALS.........

90.000,00

126.840,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.701.916,22

54.000,00

1.755.916,22

11.360.313,83

600.900,00

90.000,00

11.871.213,83

Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general.
Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2013,
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè. Aprovar, en el marc de les mesures correctives i preventives fixades en els Plans
de Sanejament i d’Ajust en matèria de reducció de la despesa de personal, l’amortització
dels llocs de treball (RLT) inclosos en la Plantilla de Personal vigent, següents:
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI:
N/RLT
085

Denominació
Agent

E
AE

SE
Serveis Especials

Categoria
Bàsica

G
C

SG
C2

SE
Serveis Especials

Classe/Categoria
Oficial 2ª

G
C

SG
C2

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL,:
N/RLT
062

Denominació
PO-BOS Serveis Diversos

EA
AE

Identificacions:
N/RLT:

Número Ordinal de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

E:

Escala (Plantilla de Personal Funcionari)
AG: Administració General
AE: Administració Especial
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EA:

Escala d’Adscripció (Plantilla de Personal Laboral)
AG: Administració General
AE: Administració Especial

SE:
G:
SG:

Subescala
Grup
Subgrup

Sisè. La modificació de la plantilla, conseqüència de la amortització de llocs de treball, serà
objecte de publicació reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini
de trenta dies. De no presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb
caràcter definitiu sense necessitar d’ulteriors acords de la Corporació. ”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), expressa
que, al seu parer, tot està molt equilibrat i que ara per ara, s’ha de reconèixer que amb el
Pla d’Ajust ho estem començant a aconseguir; per tant, votarem a favor.
El Regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, manifesta que en principi votarà a favor perquè
amb el Pla d’Ajust les coses van funcionant i creu adient remarcar aquest fet.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista manifesta que nosaltres en aquest punt ens
abstindrem i el motiu de l’abstenció serà el fet que es un pressupost que lògicament ve molt
condicionat pel Pla d’Ajust al que estem sotmesos que ens està marcant molt el que es la
despesa financera, els costos financers; entenem que una part ve motivada per la no
acceptació al seu moment, a l’any 2010, del crèdit que nosaltres proposàvem i que això ho
estem pagant la ciutadania. També veiem que l’IBI urbana té un increment d’un 7.5%, quan
anteriorment se’ns havia manifestat o se’ns havia dit que l’IBI no s’incrementaria i estem
parlant de 200.000 €. Reitera el Sr. Gatnau que la nostra posició no serà la d’un vot en
contra però si que ens posicionem en l’abstenció.
El Sr. Alcalde exposa que farà una mica d’explicació del pressupost.
Com s’ha dit, el pressupost del 2013, igual que el del 2014 i el del 2015, per parlar amb un
horitzó pressupostaria a tres anys no té gaire marge de maniobra. Un cop aprovem el Pla
d’Ajust, el que hem de fer es complir-lo. Ens podríem trobar amb un escenari, que
tinguéssim un pressupost el 2012 que no hagués complert el pla d’ajust i per tant no seria el
mateix que varem aprovar en el seu moment, per tant podem dir i això crec que és una
bona noticia, que estem complint el pla d’ajust i que per tant, el pressupost del 2013 és un
pressupost que dóna garanties per poder continuar tirant l’Ajuntament a nivell econòmic
endavant. Quan dic que s’ha complert el de 2012 (que de fet ho veurem en la liquidació al
mes de febrer), vull dir que si no hi ha cap cosa extraordinària aquests dies que queden del
mes de desembre, començarem el 2013 com un pressupost net. Com vaig explicar, per
aquesta raó, el pressupost de 2013 juga amb l’avantatge que no jugarà cap pressupost en
els últims anys, (matisa el Sr. Alcalde que no es refereix als darrers tres exercicis sinó que
parla dels últims anys en general), que començarà com un pressupost net, i això vol dir que
no tindrem que carregar res en el pressupost de 2013 perquè no ho haguéssim pogut
absorbir en el pressupost d’aquest any; per tant quan en una partida hi posarà 10 i n’hi
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haurà 10 per disposar, i això és una bona noticia també per l’Equip de Govern i pels regidors
per poder gestionar de manera més eficaç el seu pressupost.
Hi havia unes mesures que s’havien d’aplicar, que eren dures i que requerien d’un esforç
important per l’Equip de Govern. Una era el Capítol I de personal, que havia de tenir una
rebaixa important durant els dos primers anys d’execució del pla, i també en el Capítol de la
despesa corrent, que era el cavall de batalla: mirar d’ordenar el que seria el funcionament
intern de l’Ajuntament i que ens havia de permetre ser valents o tenir la valentia política
però de responsabilitat de saber dir que no, intentar doncs revisar-nos i re inventar-nos i
redimensionar-nos per poder tenir un pressupost que realment puguem assumir. Per això en
aquest pressupost 2013 tenim una reducció del capítol 1, que el situem en 4.300.000€ i
sobretot, en la partida de despesa corrent estem als 4.078.000€ pels serveis que tenim, per
estructures que un cop redimensionades és el topall. A partir d’ara ja ens costarà molt
ajustar més del que el dia a dia ens permet, i aquí com vostès saben, hem passat per
revisar tots els contractes que teníem a dia d’avui, amb reduccions en alguns casos, de més
del 50%, hem pres la decisió de no fer segons quin tipus d’activitats; així, en temes de
personal col·laborador no hem fet contractacions o s’han reduït molt, en àmbits com ara tot
el que serien tallers d’estiu, aventura del nadal, que les activitats s’han seguit prestant però
ho hem fet amb empreses, de manera que no ens ha calgut comptar amb el capítol 1; hem
fet una disminució a ras i a curt de molts diners amb despesa corrent i quan parlo de
4.000.000€, estic parlant què hem tingut exercicis on teníem una despesa corrent de més
de 6.000.000€, Per tant, l’evolució s’ha cenyit amb aquest sentit, i amb qüestió de dos anys
la reducció amb despesa econòmica ha estat molt i molt important.
En el tema d’inversions, hi dediquem 482.000€, però són inversions totes de caràcter
plurianual ja aprovades per aquest ple i són obres que tenim ja aparaules que hem de fer,
obligats per les subvencions i pels compromisos amb la ciutadania, com poden ser els
nínxols del cementiri i la marquesina. A partir d’aquí també tenim el compromís de la
compra d’un immoble colindant amb l’edifici consistorial que varem passar ja en una
modificació de crèdits l’anterior ple i després hi ha 34.000€ que disposem per a supressió de
barreres arquitectòniques.
I dir que el 15% del pressupost del l’Ajuntament de Mollerussa, que vol dir 1.700.000€,es
dedicaran tots al capítol 9 que es per amortitzar deute, i Això perquè a partir del 2014 tenim
una obligació que és el crèdit de l’ICO, per a pagar a proveïdors, que són 4.300.000€, i que
tenia dos anys de carència i vuit d’amortització; ara ja estem a l’any 3 i per tant l’any que ve
ja ens tocarà de pagar i per tant, haurem d’acabar de fer aquest esforç.
Dir que els números són pràcticament els mateixos que figuren en el pla d’ajust com els
d’aquell expedient de marc pressupostari que varem presentar en el seu moment, i això ho
seria en les despeses. En els ingressos, hem mantingut un criteri d’absoluta prudència amb
tot el que seria transferències i aportacions de la Generalitat; en aquest sentit, hem
mantingut el mateix que l’any anterior i en alguns casos hem disminuït. Amb el tema de
l’IBI, ja es va aprovar l’any passat, i l’Ajuntament no ha apujat l’IBI, és l’Estat que va apujar
aquells immobles amb un valor més alt de la mitja (un 7% per Reial Decret), Aquests són
els valors que s’han apujat i que fa que provoqui aquest increment de més. Aquest 2013 és
últim any de la revisió cadastral iniciada el 2003 i per tant hi ha l’increment percentual que
toca però, a nivell de tipus, que es el que nosaltres tenim el compromís i la competència,
evidentment, no l’hem pujat.
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I amb aquests paràmetres a nivell econòmic i amb la voluntat de continuar amb aquest
esforç i anar complint els objectius que ens hem fixat, podem presentar aquest pressupost
que és un 3.6% inferior al de l’any anterior.
Nosaltres estem sent molt curosos i molt respectuosos amb les obligacions que ens hem
marcat, molts prudents, i no fem cap brindis al sòl; estem constatant que si continuem així,
el 2013 podrem complir amb aquest pressupost igual que hem fet aquest any 2012 i igual
que varem fer en el 2011, entenc de que començarem ja a treure el cap i poder plantejar,
de cara al 2014 un projecte d’inversions una mica més potent i no de tant de subsistència
com els que ara tenim. Evidentment, jo no parlaré del crèdit de fa no sé quants anys, això
es passat. El que intento es mirar de gestionar la nostra realitat i en qualsevol cas no sé si a
dia d’avui, si fem política ficció, estaríem parlant d’aquesta despesa financera d’avui o
estaríem parlant d’una de molt superior; en tot cas, com que no estem aquí per parlar
d’hipòtesis sinó de realitats, dir que estem en disposició de poder tornar els compromisos
que hem adquirit; estem pagant als proveïdors; tota la taula de tresoreria ens està
funcionant amb saldos positius, com poden veure en l’estat d’execució del pressupost i l’únic
que hem d’acabar de fer és un esforç important de cara al 2013, i poder pagar a aquell
proveïdor que no te cap concessió ni cap contracte amb l’ajuntament, ajustant-nos als 30-60
dies, perquè ara estem pagant a quatre i cinc mesos en funció de la factura; comencem a
estar bé, i la despesa està continguda; no hi ha problemes i tenim tresoreria; no podem dir
que estiguem bé del tot perquè no n’hi estem, però en qualsevol cas, tenim indicadors de
que ens diuen que de mica en mica, les coses ens estan si més no, sortint conforme a allò
previst. El que ens hem marcat nosaltres ho estem complint, no diré sobradament, però sí
d’una manera bastant adequada.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Francesc Pla i M. del
Carmen Sabater, i tres abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció
Garnica i Teresa Ginestà.
10. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I SOBRE EL
MOVIMENT I LA SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE 2012
El Sr. Alcalde informa al Ple que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial
decret legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció òrgan de l’entitat local que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. Conforme la Base 3a de les
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 2012, la informació
que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la següent:
a) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) Moviments i situació de la tresoreria.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Atesos els anteriors antecedents, vist l’informe de la Intervenció, l’Alcaldia eleva a
coneixement del Ple de la Corporació la informació següent:
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de setembre de
2012.
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord
atots els efectes legals.
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

11.788.251,40€
2.790.752,51€
14.579.003,91€
11.242.524,41€
68,67%
9.773.215,42€
77,11%
10.147.310,68€
90,25%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

12.960.487,91€
3.545.426,07€
16.505.913,98€
16.043.418,30€
97,20%
12.595.569,18€
78,50%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 1/01/12
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/09/12

452.376,34€
45.946.779,44€
45.390.854,82€
1.008.300,96€

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos

600.900,00€
10.442.26€
611.342,26€
495.686.06€
81,08%
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Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

495.686,06€
81,08%
396.291,12€
79,94%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

600.900,00€
10.442,26€
611.342,26€
819.180,27€
133,99%
640.600,52€
78,20%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 1/01/12
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/09/12

26.477,79€
1.141.665,53€
1.164.633,05€
3.510,27€
-----------------------------

Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la
situació de la tresoreria corresponent al tercer trimestre 2012, se’n va donar compte a la
Comissió Informativa General del dia 29 de novembre de 2012.
El Ple en resta assabentat.
11. APROVACIÓ DEL MANIFEST ALIATS PER LA INFÀNCIA.
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 29 de novembre de
2012, amb el contingut següent:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de juny de 2012 va acordar
declarar la plena convicció de l’Ajuntament de Mollerussa amb els objectius del programa
Ciutats Amigues de la Infància i en aquest sentit, expressar la més plena i ferma
identificació amb els principis recollits en la Convenció sobre els Drets del Nen i el
compromís decidit a aplicar-los i desenvolupar-los a través de polítiques locals dirigides a la
Infància.
En la mateixa sessió s’acordà sol·licitar el Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la
Infància i a la vegada concórrer a la V convocatòria de Reconeixement de Ciutats Amigues
de la Infància, conforme el Protocol aprovat per UNICEF. A aquests afectes es facultà a la
Regidoria de Benestar Social i Ciutadania, en allò que no s’oposi a les competències del Ple,
al desplegament dels acords adoptats i a la tramesa de la documentació que sigui adient per
a fer efectiva aquesta adhesió.
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En data 16 d’octubre de 2012, i a la seu d’ UNICEF Espanya, la Secretaria Permanent de
Ciutats Amigues de la Infància, CAI, reunida en comissió d’avaluació, va acordar reconèixer
com a Ciutats Amigues de la Infància presentades a la V convocatòria, entre altres, a la
ciutat de Mollerussa, reconeixent, especialment, la seva gran tasca en la integració de la
població immigrant.
L’acte públic de lliurament de reconeixement i diplomes va tenir lloc a la ciutat de Màlaga el
dia 9 de novembre de 2012, sorgint, arran aquest acte, el Manifest “Aliats per a Infància”,
subscrit per UNICEF i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), respecte del
qual s’ha demanat expressament a l’Ajuntament de Mollerussa que hi expressi la seva
adhesió.
Considerant el que s’ha exposat, i en coherència amb la defensa dels principis que van
motivar que l’Ajuntament de Mollerussa assolís la condició Ciutats Amigues de la Infància ,
es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent Acord:
Primer. Aprovar la adhesió plena de l’Ajuntament de Mollerussa al MANIFEST ALIATS PER
LA INFÀNCIA, redactat a Málaga el 9 de novembre de 2012, en els termes que
seguidament s’indica.
Segon. Donar trasllat de l’acord a les entitats UNICEF i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, als efecte oportuns.
MANIFEST ALIATS PER LA INFÀNCIA
UNICEF España i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) manifesten que,
per donar resposta a les conseqüències que sobre la infància està tenint la crisi econòmica
en l’Estat espanyol, és necessari construir aliances locals a favor de la infància.
Per aquest motiu, fan una crida al conjunt de la ciutadania i a tots els agents socials i
econòmics, perquè s’uneixin a aquesta proposta que consisteix a teixir xarxes plurals de
col·laboració a nivell local, amb l’objectiu de reduir la vulnerabilitat i impedir l’exclusió dels
nens i les nenes que viuen a les nostres ciutats, barris i pobles.
A tal efecte, les organitzacions signants ens comprometem a:
1. Realitzar tots els esforços possibles per promoure els programes d’acció a favor de la
infància i la família, donant especial atenció als col·lectius més vulnerables i en situació de
risc d’exclusió social.
2. Els ajuntament, com a administracions més properes als ciutadans, fomentaran la
cooperació a favor dels drets i el benestar dels nens i les nenes, convocant per això a la
Ciutadania i al conjunt dels agents socials i econòmics, públics i privats.
3. Sense detriment de les seves competències i responsabilitats, les administracions locals
actuaran juntament amb altres organitzacions com a agents mediadors i facilitadors de la
col·laboració social i la cooperació internacional, i orientaran els esforços cap a objectius i
accions en defensa dels drets de la infància, prevenció de la pobresa i atenció a la població
més necessitada.
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4. Perquè aquesta iniciativa de solidaritat de la societat civil pugui dur-se a terme UNICEF
España i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ens comprometem a
jugar, conjuntament i de mutu acord, una tasca de comunicació i coordinació que en faciliti
l’eficaç desenvolupament.
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
12.- MOCIONS
Es fa constar que no se’n ha presentat cap.
13.- 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 21 de setembre i 27 de novembre de 2012, i que es
corresponent als números 351/2012 a 507/2012, següents:
Decret núm. 351/2012, de 21 de setembre.
Assumpte: EMC-019/2012.
Decret núm. 352/2012, de 21 de setembre.
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
Balagué castellà Antonio.
Decret núm. 353/2012, de 21 de setembre.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 354/2012, de 21 de setembre.
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
CP. C/ Joan Burniol, 6.
Decret núm. 355/2012, de 21 de setembre.
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
Carné Tella, Teresa.
Decret núm. 356/2012, de 21 de setembre.
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
Vila Llaudet, Lluís.
Decret núm. 357/2012, de 21 de setembre.
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
Giménez Tamames. Albert.
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Decret núm. 358/2012, de 21 de setembre.
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
Casanoves Torra, Isidre.
Decret núm. 359/2012, de 21 de setembre.
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
Bosch Capell, Frederic.
Decret núm. 360/2012, de 21 de setembre.
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
Berenguer Soldevila, Ramona.
Decret núm. 361/2012, de 21 de setembre.
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
Pujadas Sureda, Jose Maria.
Decret núm. 362/2012, de 21 de setembre.
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
CP. C/ Sant Jordi, 4
Decret núm. 363/2012, de 21 de setembre.
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
CP. C/ Sant Jordi, 4
Decret núm. 364/2012, de 21 de setembre.
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
Fembarowska Sabina Maria.
Decret núm. 365/2012, de 21 de setembre.
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
Feixas Torné, Maria Lourdes.
Decret núm. 366/2012, de 21 de setembre.
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
Bellet Falguera, Juan.
Decret núm. 367/2012, de 21 de setembre.
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
Jaume Raventós i M. Consol Roura, CB
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Decret núm. 368/2012, de 21 de setembre.
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
Buira Badia, Francisca.
Decret núm. 369/2012, de 21 de setembre.
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
Argelich Sauch, Josep.
Decret núm. 370/2012, de 21 de setembre.
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
Codony Valls, Marta.
Decret núm. 371/2012, de 21 de setembre.
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
Vall Farran Ramon.
Decret núm. 372/2012, de 21 de setembre.
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
CP. Av. Del Canal, 12.
Decret núm. 373/2012, de 21 de setembre.
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
Gaya Clotet, Jose Antonio.
Decret núm. 374/2012, de 21 de setembre.
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
CP. C/ Pompeu Fabra, 6B.
Decret núm. 375/2012, de 27 de setembre.
Assumpte: contractació monitors de natació/socorristes.
Temporada 2012-2013.

Piscina

Coberta

Municipal

Decret núm. 376/2012, de 27 de setembre.
Assumpte: dedicació monitors de natació/socorristes. Piscina Coberta Municipal Temporada
2012-2013.
Decret núm. 377/2012, de 27 de setembre.
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
CP. C/ Joan Burniol, 6.
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Decret núm. 378/2012, de 27 de setembre.
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
Massagué Pallàs, Miguel.
Decret núm. 379/2012, de 27 de setembre.
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
Cots Romeu, Jose.
Decret núm. 380/2012, de 27 de setembre.
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
Calaf Escriba Dolores.
Decret núm. 381/2012, de 27 de setembre.
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
REDIS GESTIÓ, SAU.
Decret núm. 382/2012, de 27 de setembre.
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
CP. C/Mallorca, 1.
Decret núm. 383/2012, de 27 de setembre.
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
Tamarit Viles, Concepcion.
Decret núm. 384/2012, de 27 de setembre.
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
Balagué Castellà, Antonio.
Decret núm. 385/2012, de 27 de setembre.
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
Badia Marti, Agustí.
Decret núm. 386/2012, de 27 de setembre.
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
Ctat. Propietaris
Decret núm. 387/2012, de 27 de setembre.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
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Decret núm. 388/2012, de 28 de setembre.
Assumpte: relació d’altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de setembre
de 2012.
Decret núm. 389/2012, de 28 de setembre.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 390/2012, de 2 d’octubre.
Assumpte: expedient de modificació de crèdits, pressupost 2012 (Núm. 9/2012).
Decret núm. 391/2012, de 2 d’octubre.
Assumpte: baixes drets reconeguts.
Decret núm. 392/2012, de 3 d’octubre.
Assumpte: altes drets reconeguts.
Decret núm. 393/2012, de 4 d’octubre.
Assumpte: ordres de pagaments.
Decret núm. 394/2012, de d’octubre.
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
CONSTRUCCIONS BOXARDA.
Decret núm. 395/2012, de 4 d’octubre.
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
Pifarre mor, Antonio.
Decret núm. 396/2012, de 4 d’octubre.
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
Páez Matas Antonio.
Decret núm. 397/2012, de 4 d’octubre.
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
Aguilera Cuenca, Just.
Decret núm. 398/2012, de 4 d’octubre.
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 Ramon, Jaume.
Decret núm. 399/2012, de 4 d’octubre.
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
Font Torres, Celestino.
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Decret núm. 400/2012, de 4 d’octubre.
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
Bonvehí Pou, Carmen.
Decret núm. 401/2012, de 4 d’octubre.
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
Pascual Torres, Jordi.
Decret núm. 402/2012, de 4 d’octubre.
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
CP. Pl. Manuel Bertran, 17
Decret núm. 403/2012, de 4 d’octubre.
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
Duacastella Torres, Rosa Maria.
Decret núm. 404/2012, de 4 d’octubre.
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
CP. Domènec Cardenal, 52.
Decret núm. 405/2012, de 4 d’octubre.
Assumpte: Nomenament Sra. CALVIS SOLÉ, Anna, Directora/Coordinadora del Projecte
d’intervenció integral de Mollerussa (Pla de Barris).
Decret núm. 406/2012, de 5 d’octubre.
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament: Activitats diverses.
EMMM – CEIP “Les Arrels”; Conserge (Interinitat).
Decret núm. 407/2012, de 8 d’octubre.
Assumpte: Ordres de pagaments.
Decret núm. 408/2012, de 8 d’octubre.
Assumpte: contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’obres i Serveis- Àrea de
serveis municipals d’atenció externa.
Decret núm. 409/2012, de 8 d’octubre.
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
CP. Domènec Cardenal, 31.
Decret núm. 410/2012, de 8 d’octubre.
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
Gaya Clotet, Jose Antonio.
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Decret núm. 411/2012, de 8 d’octubre.
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
JAZZ TELECOM, SAU
Decret núm. 412/2012, de 8 d’octubre.
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
Pifarre mor, Antonio.
Decret núm. 413/2012, de 8 d’octubre.
Assumpte: Ajut d’urgència Jesús Morales Mejias.
Decret núm. 414/2012, de 9 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud d’accés a l’expedient de Llicència de primera ocupació núm. 01/2009.
Sol·licitant. Albert Farré Setó.
Decret núm. 415/2012, de 9 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud d’accés a l’expedient de llicència de parcel·lació 03/2011. Sol·licitant.
Joan Baptista Farré Rebull.
Decret núm. 416/2012, de 10 d’octubre.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació per proveir un
lloc de treball de tècnic/a en polítiques d’immigració a l’Àrea de Benestar Social i ciutadania
de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret núm. 417/2012, de 10 d’octubre.
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
Serrano Burgos, Miquel Angel.
Decret núm. 418/2012, de 10 d’octubre.
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
Llorens Borrell, M. Àngels.
Decret núm. 419/2012, de 10 d’octubre.
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
Caselles Torra, M Carmen.
Decret núm. 420/2012, de 10 d’octubre.
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
Costa Bonet, Anna.
Decret núm. 421/2012, de 10 d’octubre.
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 Inglés
Reñé, M Dolores.
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Decret núm. 422/2012, de 10 d’octubre.
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
CP. Pl. Manuel Bertran, 17.
Decret núm. 423/2012, de 10 d’octubre.
Assumpte: Obres no emparades en llicència urbanística realitzades en la planta àtic de
l’edifici plurifamiliar de l’Avinguda Jaume I, 9 6È-D, de 25230 Mollerussa. Imposició d’una
tercera multa coercitiva.
Decret núm. 424/2012, de 10 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sr. Pastó Llobera, R.
Decret núm. 425/2012, d’11 d’octubre.
Assumpte: Adscripció de la Sra. Peiró Pellicer, Elena, al Servei de Cultura (Biblioteca
Municipal), per procediment de mobilitat funcional.
Decret núm. 426/2012, de 16 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Associació Dones l’Albada, en què demana autorització per muntar una
parada al recinte del mercat Setmanal el dia 17 d’octubre de 2012.
Decret núm. 427/2012, de 17 d’octubre.
Assumpte: bestreta Club Bàsquet Mollerussa.
Decret núm. 428/2012, de 18 d’octubre.
Assumpte: EMC-017/2012.
Decret núm. 429/2012, de 18 d’octubre.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 430/2012, de 18 d’octubre.
Assumpte: Ajut d’urgència.
Decret núm. 431/2012, de 18 d’octubre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 11/2012.
Decret núm. 432/2012, de 18 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sra. Parramon Llonch, M.
Decret núm. 433/2012, de 18 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sra. Tudela Miró, M. del Carme.
Decret núm. 434/2012, de 19 d’octubre.
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania:
Activitats diverses. Casal Municipal per a la Gent Gran. Auxiliar Col·laboradora (Interinitat)
Decret núm. 435/2012, de 22 d’octubre.
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
CP. Ronda Sant Pere 56 PK.
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Decret núm. 436/2012, de 22 d’octubre.
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
Vila Llaudet, Montserrat.
Decret núm. 437/2012, de 22 d’octubre.
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
Lluch Reñé, Maria Rosa.
Decret núm. 438/2012, de 22 d’octubre.
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
Argelich Carbonell, Josep.
Decret núm. 439/2012, de 22 d’octubre.
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
Miro Pallàs, Juan.
Decret núm. 440/2012, de 22 d’octubre.
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
Dones Curià, Ramon (Y 1)
Decret núm. 441/2012, de 22 d’octubre.
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
Vila Llaudet, Montserrat.
Decret núm. 442/2012, de 22 d’octubre.
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
Jorge Piñol Amorós i Montserrat Parramon Coma CB.
Decret núm. 443/2012, de 22 d’octubre.
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
Bartralot Martínez, Gabriel.
Decret núm. 444/2012, de 22 d’octubre.
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
vila Llaudet, Montserrat.
Decret núm. 445/2012, de 22 d’octubre.
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
Pascual Torres, Jordi.
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Decret núm. 446/2012, de 22 d’octubre.
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 Garcia, Camilo.
Decret núm. 447/2012, de 22 d’octubre.
Assumpte: complements per incapacitat temporal a la nòmina mes d’octubre.
Decret núm. 448/2012, de 25 d’octubre.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 449/2012, de 25 d’octubre.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació d’un lloc de
treball d’Educador/a del Centre obert “La Banqueta” de la plantilla de personal col·laborador
de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret núm. 450/2012, de 25 d’octubre.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació d’un lloc de
treball d’Integrador/a del Centre obert “La Banqueta” de la plantilla de personal
col·laborador de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret núm. 451/2012, de 25 d’octubre.
Assumpte: Inici d’expedient, baixes obligacions reconegudes exercicis tancats.
Decret núm. 452/2012, de 25 d’octubre.
Assumpte: baixes obligacions reconegudes exercicis tancats.
Decret núm. 453/2012, de 25 d’octubre.
Assumpte: expedient de modificació de crèdits 12/2012.
Decret núm. 454/2012, de 26 d’octubre.
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
Lavin Llano, Jose Angel.
Decret núm. 455/2012, de 26 d’octubre.
Assumpte: Aprovació nòmina mes d’octubre.
Decret núm. 456/2012, de 26 d’octubre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2012 (Núm. 12/2012)
Decret núm. 457/2012, de 29 d’octubre.
Assumpte: Padró mercat setmanal novembre de 2012.
Decret núm. 458/2012, de 30 d’octubre.
Assumpte: Ordres de pagaments.
Decret núm. 459/2012, de 30 d’octubre.
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
Codony Balanya, Teresa.
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Decret núm. 460/2012, de 30 d’octubre.
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
Garcia Gabaldà, M. Mercedes.
Decret núm. 461/2012, de 30 d’octubre.
Assumpte: EMC-020/2012.
Decret núm. 462/2012, de 30 d’octubre.
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
SELOCAT CONSTRUCCIÓ, SL.
Decret núm. 463/2012, de 30 d’octubre.
Assumpte: Contracte menor de serveis: consultoria per al control i suport en la gestió dels
projectes d’actuació del pla d’intervenció integral del centre històric i Grup Sant Isidori de
Mollerussa.
Decret núm. 464/2012, de 31 d’octubre.
Assumpte: Relació d’Altes de resident en aquest municipi corresponents al mes d’octubre de
2012.
Decret núm. 465/2012, de 31 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud de la 2a Pròrroga de la llicència d’obres núm. 190/2011. Promotor:
Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
Decret núm. 466/2012, de 31 d’octubre.
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
Pascual torres, Jordi.
Decret núm. 467/2012, de 31 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Grup CIU Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar
instal·lacions municipals el dia 6 de novembre de 2012.
Decret núm. 468/2012, de 31 d’octubre.
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
FINPACA SL.
Decret núm. 469/2012, de 31 d’octubre.
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
Pascual Torres, Jordi.
Decret núm. 470/2012, de 31 d’octubre.
Assumpte: Estat edificis i solar Av. Ermengol V, 6-8 de 25230 Mollerussa. Requeriment
adopció mesures per esmenar les deficiències higièniques i sanitàries.
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Decret núm. 471/2012, de 31 d’octubre.
Assumpte: dedicació monitors de Natació/socorristes. Piscina Coberta Municipal Temporada
2012-2013.
Decret núm. 472/2012, de 2 de novembre.
Assumpte: serveis mínims vaga general del dia 14 de novembre de 2012.
Decret núm. 473/2012, de 5 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient llicència de primera ocupació núm. 7/2011.
Sol·licitant. Carles Perearnau Capdevila.
Decret núm. 474/2012, de 5 de novembre.
Assumpte: despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble C/Ferrer i Busquets,
41 a, 25230 Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret núm. 475/2012, de 5 de novembre.
Assumpte: despreniments de vidres a la via pública. Immoble C. Ferrer i Busquets, 47,
25230 Mollerussa.
Decret núm. 476/2012, de 5 de novembre.
Assumpte: despreniments de vidres trencats a la via pública. Immoble C. Muralla, 2, 25230
Mollerussa.
Decret núm. 477/2012, de 5 de novembre.
Assumpte: sol·licitud Grup ERC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el
vestíbul del Teatre l’Amistat el dia 10 de novembre de 2012.
Decret núm. 478/2012, de 5 de novembre.
Assumpte: sol·licitud CUP Alternativa d’Esquerres, en què demana autorització per utilitzar
el Teatre l’Amistat el dia 6 de novembre de 2012.
Decret núm. 479/2012, de 5 de novembre.
Assumpte: expedient de modificació de crèdits 14/2012.
Decret núm. 480/2012, de 6 de novembre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2012 (Núm. 14/2012).
Decret núm. 481/2012, de 15 de novembre.
Assumpte: Ordres de pagament.
Decret núm. 482/2012, de 9 de novembre.
Assumpte: sol·licitud consulta Expedient llicència d’obres núm. 274/2001. Sol·licitat.
Prenafeta Ollé, Marti.
Decret núm. 483/2012, de 9 de novembre.
Assumpte: Bestreta Club Futbol Sala Mollerussa 2012.
Decret núm. 484/2012, de 15 de novembre.
Assumpte: Ordres de pagaments.
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Decret núm. 485/2012, de 16 de novembre.
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de diversos llocs de treball per a l’activitat
Parc de Nadal 2012-2013 de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret núm. 486/2012, de 16 de novembre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 13/2012.
Decret núm. 487/2012, de 16 de novembre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 15/2012.
Decret núm. 488/2012, de 16 de novembre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, pressupost 2012 (núm. 15/2012).
Decret núm. 489/2012, de 20 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Francesc Pla, en representació d’ERC, en què demana autorització per
col·locar un estand al recinte del Mercat Setmanal el dia 21 de novembre de 2012.
Decret núm. 490/2012, de 20 de novembre.
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
Segura Munuera, M. Francisca.
Decret núm. 491/2012, de 20 de novembre.
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
Pascual Torres, Jordi.
Decret núm. 492/2012, de 20 de novembre.
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
Brau Codony, Francesca.
Decret núm. 493/2012, de 20 de novembre.
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
Serrano Burgos, Miguel Angel.
Decret núm. 494/2012, de 20 de novembre.
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
Llovera Roma, Fernando.
Decret núm. 495/2012, de 20 de novembre.
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
Torrent Carné, Ramona.
Decret núm. 496/2012, de 20 de novembre.
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
Lungu, Dorinel.
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Decret núm. 497/2012, de 20 de novembre.
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
Viladrosa Nogues, Enric.
Decret núm. 498/2012, de 20 de novembre.
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
Brau Codony, Francesca.
Decret núm. 499/2012, de 20 de novembre.
Assumpte: Aplanament Recurs Abreujat 358/2010 – Jutjat Contenció Administratiu de
Lleida.
Decret núm. 500/2012, de 20 de novembre.
Assumpte: Ordres de pagament.
Decret núm. 501/2012, de 20 de novembre.
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
Bonvehí Pou, Carmen.
Decret núm. 502/2012, de 20 de novembre.
Assumpte: Pressupost Inicial Exercici 2013.
Decret núm. 503/2012, de 26 de novembre.
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 XP
Servei El Pla SLU.
Decret núm. 504/2012, de 27 de novembre.
Assumpte: EMC-022/2012.
Decret núm. 505/2012, de 27 de novembre.
Assumpte: Gratificació serveis extraordinaris.
Decret núm. 506/2012, de 27 de novembre.
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 CP
Av. La Pau, 18A.
Decret núm. 507/2012, de 27 de novembre.
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
Brau Codony, Francesca.
--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
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URGÈNCIA:
14.MODIFICACIÓ
MOLLERUSSA.

NÚMERO

16/2012,

PRESSUPOST

AJUNTAMENT

DE

Es dona compte al Ple de la Proposta següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals
vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 16/2012, per una quantia total de 5.021,50
€ amb el següent resum:
DESPESES
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PARTIDA
05.320.6330003

5.021,50

CONCEPTE
___
REPOSICIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
BAIXOS EDIFICI SANT JORDI

TOTAL

IMPORT
5.021,50
5.021,50

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES ...........................

5.021,50

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
14.430.6230000

5.021,50
CONCEPTE
___
AMPLIACIÓ POTÈNCIA PAVELLONS FIRALS

TOTAL
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT .....

IMPORT
5.021,50
5.021,50

5.021,50

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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15.- PRECS i PREGUNTES
PRECS
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup PxC, formula el PREC següent:
Demana que la tramesa dels Decrets de l’Alcaldia es pugui fer amb més antelació perquè
així es disposi de més temps per a informar-nos millor, i no a la última hora com s’ha fet
aquesta darrera vegada.
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, formula els PRECS següents:
1.- En relació amb el tema de l’ARE, manifesta que va ser proposat i aprovat com fruit d’un
llarg treball entre totes les parts implicades, h fou en un moment en què hi havia una gran
pressió urbanística i necessitat sobretot de la construcció d’habitatge social; tots coneixem
això ha canviat de la nit al dia i per tant, la situació es totalment inversa; per tant, per
descomptat, aprovem què s’aturi i es paralitzi i veurem quan es pot portar a terme. Donada
també la situació del moment en el que fou aprovat el nou POUM, es va fer urbanitzable una
gran superfície del terme de Mollerussa, Davant la situació actual, potser caldria que algun
dia es fes alguna comissió, o se’n parles i també inclús convindria que es desafectes o es
deixes de tenir com afectats, terrenys urbanitzables que en aquest moment tornen a tenir
més caràcter de rústic. Penso que no hi ha una expectativa ni d’urbanització ni de compra i
que per a certes persones és fa realment insostenible els impostos que tenen en aquest
moment. Per tant, li demanaria aquí, que es crees alguna comissió o que es pogués fer el
seguiment, i que es pogués parlar amb molta objectivitat, i amb molta informació tècnica
per valorar aquest assumpte.
2.- Vostè feia referència al tema del malaurat accident de trànsit prop de l’Institut Terres de
Ponent i de les actuacions que es van tenir allà. Això es fruit de moltes peticions que ja ens
havien fet, sobretot per part del centre, que es al que més afectat. En el seu moment es van
tenir converses amb la Direcció General de carreteres, i hi havia un compromís per una part
de fer el pas de vianants que és va fer ara a l’any passat però, també hi havia un compromís
de millorar l’arcen que hi ha a la paret de l’Institut. Carreteres va elaborar un avantprojecte
en el que feia com un carril lateral a l’Institut separada per una paret de formigó,
suficientment forta perquè si hi hagués, inclús un camió o un cotxe que derrapes, etc, no
pogués afectar a les persones. També preveia que inclús es permetés la parada d’autobús o
de cotxes que deixessin alumnes; li dic això perquè no sé si vostès han tingut converses
amb carreteres, ja que no ho ha nomenat, però que sàpiga que hi havia aquest compromís
que es podria tornar a recuperar i acabar de fer l’obra ben feta i que l’assumís carreteres.
3.- En relació amb el premi atorgat per UNICEF, crec que això és fruit del treball de tots,
però jo crec que aquest Ple hauria de fer una felicitació expressa en els professionals que
tenim a la casa que estan portant a terme aquesta tasca, l’Oscar, la Montse, extensiu a tot
aquell que hi ha participat. No és el primer any que obtenim aquest premi, altres vegades
varem anar a Madrid a buscar-lo i per tant, crec que estan fent un treball sord que moltes
vegades costa de valorar-lo amb resultats però que realment és molt important per la
cohesió social de la ciutat, Per tant, Sr. Alcalde em sumaria a la felicitació a l’equip però,
sobretot aquest equip de professionals jo crec que es mereixen el reconeixement perquè fa
ja diversos anys que estan treballant en aquest tema i que la nostra ciutat ha estat
premiada amb tota Espanya en diferents vegades, i ara una vegada més.
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4.- En referència al Pla de Barris, quan el varem obtenir per a la nostra ciutat en el seu
moment tots van participar activament en fer propostes i el Grup de CIU també. Es va fer
una comissió en la que tots els grups participaven en el disseny de les actuacions, però
vostès, des de què governen, no ha convocat mai una reunió per informar del que s’està
fent ni ens assabenten del que es vol fer. Per tant, li demanaria que es torni a recuperar
aquesta comissió en la que participaven tots els grups, regidors i regidores de l’Ajuntament,
per a valorar les actuacions, que suposo que en aquest moment més minses i es van
retardant; en tot cas, considero que per sort tenim aquest pla de barris atorgat.
PREGUNTES
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, formula la PREGUNTA següent:
En referència a l’estació de RENFE, veiem que continua estan tancada al públic; era una
reivindicació de molts usuaris que s’obrís i ara que torna a fer fred tornem a estar amb el
mateix perquè fa falta posar-se a dins; sabem que ha estat objecte d’actes de vandalisme,
diverses vegades ja durant el nostre mandat però, precisament per això havíem estat
negociant amb ADIF de Tarragona la cessió a l’Ajuntament, ni que fos la cessió d’aquell
habitacle petit que hi ha i que podria ser una mini cafeteria o un quiosc; el que fos perquè
l’Ajuntament pogués utilitzar les instal·lacions de l’Estació de RENFE i poguéssim donar
aquest servei i que de pas ens farien els serveis de neteja i de vigilància d’aquesta estació;
si ara hi ha vandalisme es perquè no hi ha ningú allí ja que ni tant sols venen bitllets. Per
tant hem passat dos anys i veiem que continua igual.
La pregunta és si s’han continuat les converses o si es pensa fer alguna cosa perquè penso
que seria la única forma d’evitar que continuïn passant aquests fets de vandalisme.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista efectua la PREGUNTA següent;
En referència al Reglament de segona activitat dels policies municipals, indica que ja es va
elaborar tot un projecte que es va fer pel propi regidor, pel secretari i pel sotsinspector i que
simplement calia portar-ho a aprovació. Ens estem trobant ja amb policies municipals amb
57 anys d’edat que ho podrien demanar, i inclús algun policia municipal amb problemes
físics. Demana saber com està aquesta qüestió i si es planteja tirar-ho endavant perquè
entenem que si que és un tema que avui per avui ja caldria tenir-lo pràcticament damunt de
la taula i moure-ho.
Respecte els PRECS formulades, el Sr. Alcalde respon les següents:
En relació al PREC de la Sra. Sabater, manifesta que tal com li vaig dir a la comissió, de la
mateixa manera que en l’anterior Ple es va poder fraccionar amb dues trameses la relació
dels Decrets d’Alcaldia, aquesta vegada no ha pogut ser, i no per voluntat sinó per volum de
feina; en qualsevol cas els Decrets els poden consultar sempre que vulguin, perquè són
públics. El fet de què els portem aquí al Ple és per donar-ne compte però vull dir que si hi ha
ganes de consultar-los es pot fer amb la freqüència que cadascú vulgui.
En referència als PRECS efectuats per la Sra. Ginestà, manifesta el següent:
1.- Pel que fa a l’ARE ja ho hem dit: la realitat ha canviat i ja no és qüestió d’estar a favor o
no d’una figura urbanística, sinó que es en funció de tenir uns terrenys que no tenen cap
expectativa de futur a llarg termini i on els propietaris no hi tenen possibilitat tampoc de fer-
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hi res perquè estan condicionats en una figura superior, i això fa que provoqui una angoixa i
incertesa que tampoc té sentit a dia d’avui, per tant desactivem l’ARE i mirem si parcialment
o no donem forma i sentit en el creixement de la pastilla que per cert, es massa gran pel
plantejament que es volia fer. Potser que el que s’ha de fer ara es anar fent creixements
més petits i en funció de que hi hagi realment activitat o necessitat de poder créixer. Pel que
fa al tema del POUM, indirectament ho estem fent. La primera acció, amb la que vostès hi
varen estar d’acord perquè fou reconvertir la zona de la deixalleria, la residencial de la
carretera de Torregrossa; en qualsevol cas el que estem movent és el tema del cadastre; no
obstant, el POUM és molt recent i qualsevol modificació que es vulgui fer s’ha de demanar
informe previ a urbanisme i s’ha de fer un procés que no permet tampoc excessiva
flexibilitat directament a l’Ajuntament de Mollerussa per poder fer modificacions i això
provoca una certa dilació en qualsevol procediment. Crec que convindria esperar un mica.
De totes formes on si que tenim el problema és en el valor cadastral, ja que el fet d’haver
qualificat tota una gran zona en residencial, en un moment com el que ara estem, a partir
del POUM fa que el valor cadastral d’un hortet es multipliqui al 1500% com ja hem dit
alguna vegada. Nosaltres hem fet reunions, com ja s’ha comentat, amb el cadastre; aquest
final d’any ja tenim la proposta i l’acceptació del cadastre en el sentit que al mes de maig
hem de fer la sol·licitud formal perquè entri ja al paquet del 2014, la revisió dels valors
cadastrals en sòl urbanitzable. Nosaltres tenim un problema i no és en el valor cadastral del
sòl urbà sinó en l’urbanitzable, que el tenim absolutament desfasat; per tant farem la
sol·licitud de revisió cadastral del valor de l’urbanitzable i per tant serà una revisió parcial
de la ponència cadastral i quan tinguem la valoració sabrem en quins termes ens movem i
abans de fer l’aplicació, decidirem, entre tots. Per tant, si que s’està treballant, no amb la
revisió del POUM, per tot el que provoca el fet de fer un nou plantejament, sinó que anirem
a solucionar allà on realment ens fa mal, i que no es tant la classificació del sòl sinó en el
valor del mateix.
2.- Respecte l’accident a la zona de l’IES Terres de Ponent, el vial on va ocórrer és un vial
municipal. Aquesta via té la peculiaritat que de fet es un carrer que actua de variant i es
l’únic accés que tenen molts vehicles pesants a una zona de polígon industrial. L’Institut fa
30 anys que està en aquell lloc, i hi ha hagut un creixement en aquella zona molt important;
i mentre no hi hagi la variant o el que en diem d’orbital o un replantejament de la ronda del
municipi, que es va quedar amb la variant de Miralcamp, allò sempre serà un carrer que
actua amb una dimensió més de carretera. Quan parlem de quina intervenció volem fer en
la cruïlla, entenem que afectarà a diferents titulars, perquè com saben vostès, la rotonda no
és municipal sinó que és de carreteres de la Generalitat, igual que passa amb la carretera de
Torregrossa, que tampoc és municipal. Per tant, quan demanem l’autorització per poder
actuar en tot aquest àmbit, evidentment entrarà en joc al tema de la titularitat. Però també
dic una cosa, segons l’informe de trànsit on hem d’actuar i actuar de la manera que
nosaltres volem, i ràpid, perquè s’hi genera accidents, no es tant en la cruïlla, sinó que és a
la corba quan es va en direcció a la Creu Roja ja que es pot fer el canvi a l’esquerra en
aquella illeta i quan hi ha la boira aquell indret esdevé punt de conflictivitat. Allà el que
farem és anul·lar el gir a l’esquerra i que s’hagi d’anar a girar a la rotonda. Espero que
entre una cosa i una l’altre, puguem donar una mica més de sentit a tot plegat. El Sr.
Alcalde aclareix que el pas de vianants el va fer l’Ajuntament amb la Brigada municipal; al
veure que no es resolia el problema, ho varem fer nosaltres mateixos i vigilant molt per on
passava per no afectar la rotonda, ja que no és competència nostra, i que no ens poguessin
dir res.
3.- Respecte el premi atorgat per UNICEF, exposa que quan es qualifica de què és una bona
noticia el fet d’aconseguir-ho, parla en nom de tot l’Ajuntament, ja que es una feina en uns
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programes que fa molts anys que s’estan fent; molts d’aquets es van iniciar fa 7 anys,
d’altres 5, i hi ha programes que s’han anat incorporant en els últims anys i que la suma
d’aquests programes fa que puguem aconseguir aquest guardó, La catalogació com a “Ciutat
Amiga de la Infància”, a nivell general, és la primera vegada que s’aconsegueix però
evidentment, per molta voluntat que tinguem els polítics de fer les coses, si no hi ha un
professional al darrera que ho pugui activar i en el seu dia a dia fer-ho, doncs lògicament no
podria ser; per això a l’anar a recollir el premi en nom de l’Ajuntament no hi varem anar sols
sinó que s’hi va anar amb la gent que ho ha fet possible.
4.- Respecte el plantejament del tema del Pla de Barris ara aquest final d’any hem de
presentar la memòria de les accions d’aquest any 2012. En aquest tema varem tenir una
mala noticia que finalment es va convertir en bona: a principis d’any es va rebre una carta
de la Generalitat dient-nos que pel 2012 no hi hauria diners per pagar cap inversió en la
zona, que no volia dir que s’aturés el Pla de Barris; volia dir que tots els programes que no
requerien d’inversió es podien continuar fent i evidentment tot això s’ha continuat fent,
perquè com vostès saben són programes que ja anaven dirigits a la zona i que s’estaven
treballant, tant en temes de participació, com en temes de mediació, i altres temes molts
diversos que s’han anat treballant i s’han anat fent (cita el cas de l’Oficina Jove que també hi
entra). Això és el que justificarem durant aquesta anualitat. Si el proper any rebem una
carta en la que se’ns digui que tampoc podem fer inversió, doncs no la farem; nosaltres no
estem en disposició de finançar cap inversió que no ens pertoqui; no podem fer de financers
de la Generalitat i per tant només actuarem en inversió si tenim la garantia que tindrem els
diners o si es dona el cas que nosaltres els puguem generar de manera pròpia per poder-ho
fer; per tant, el desplegament del Pla de Barris ara està d’aquesta manera i com que no hi
ha hagut cap modificació substancial en els programes i no hem pogut fer tampoc cap
inversió, no hi ha hagut cap proposta de projecte a realitzar per això està en un punt “stand
bye”. El que fora el desplegament del Pla de Barris, el que sí farem és justificar-ho en la
forma que ens demana la Generalitat: un butlletí de difusió o de comunicació del que s’ha
fet, entre altres coses, i justificarem l que s’ha fet i això és el que hi ha. L’avantatge és que
podem demanar prorrogues i això és bo des del punt que si un cop s’acaba el 2014-2015 no
s’ha fet, es pot demanar prorroga a dos anys vista i sinó podem demanar prorroga fins al
2020; és, per tant, un projecte que està definit i quan hi hagi possibilitats de desenvolupar,
ja es farà. Això sí: mai se’ns ha passat pel cap de renunciar-hi. La única cosa és que ho
anirem executant en funció de les necessitats i possibilitats de cada moment.
Respecte les PREGUNTES formulades, el Sr. Alcalde respon les següents:
1.- En relació a la pregunta de la Sra. Ginestà relacionada amb l’estació de RENFE, eL Sr,
Alcalde manifesta que intentarem que els Reis Mags d’Orient puguin arribar a l’estació de
tren i la puguem obrir per al dia de la cavalcada. Pel que fa a la cessió de l’immoble a
l’Ajuntament, nosaltres hem tingut converses amb ADIF, i el que diem, la voluntat hi es
tota, però d’efectivitat, a dia d’avui, no hem tingut tampoc una resposta ferma perquè aquí
també hi havia uns compromisos que ells volen que nosaltres adquirim i que no sé si estem
en la disposició de fer-hi front; però en qualsevol cas, des de fa uns mesos que no hem
tingut cap més conversa sobre aquest tema.
2.- Respecte el tema de la segona activitat de la Policia, plantejat pel Regidor Sr. Gatnau, el
Sr, Alcalde exposa que és un problema
perquè aquí ens trobem tot un seguit de
contradiccions a nivell de normativa; per una part l’Estat no ens deixa contractar personal i
a més a més ens fixa un topall de capítol I; per altra banda, es demana que generem una
segona activitat; això vol dir que si generem aquesta segona activitat, és a dir, que alguns
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policies deixen de fer aquesta tasca i passin a fer-ne una altra que no sigui la de policia, no
tenim la possibilitat de crear nous llocs de treball. I es genera el problema en l’acció de
policia, Fina ara hem cobert necessitats i vacants amb interinitats; hem tret diverses places
a Oferta Pública, i ens hem trobat amb ofertes declarades desertes i només tenim
possibilitat de cobrir dues places de cinc vacants. Per tant, hi ha un problema; plantejar la
segona activitat a dia d’avui, no es que ho vegem malament, es que no ho veiem possible
per la realitat de la plantilla que tenim i de la normativa a aplicar. Ho hem d’anar seguint
treballant i ho hem plantejat amb els sindicats.
La contradicció amb el tema econòmic i el de les contractacions de personal és un problema
que afecta l’Ajuntament de Mollerussa a l’igual que altres ajuntaments. Això s’ha manifestat
i expressat al Departament d’Interior, en el sentit que la Policia Local han d’acabar
integrant-se en un conjunt amb la Policia de la Generalitat, segurament amb diferents
formats; això, però, no depèn dels municipis perquè ens podem trobar que tinguis la
obligació de mantenir divuit o vint agents, i a més a més la segona activitat, i per d’altra
banda ets veus obligat a fer una reducció de personal. Es contradictori que en el còmput de
personal de l’ajuntament hagis de fer reduccions però en el camp de la policia local s’hagi de
mantenir a tots els agents més la segona activitat. Em sembla bé que sigui un tema que es
pugui reivindicar, però s’ha de tenir en compte la realitat de la nostra policia; però en
qualsevol cas, jo el veig de difícil aplicació a dia d’avui, i no per voluntat nostra sinó per un
tema d’impossibilitat i d’organització. L’organització del servei de policia, com saben tots
vostès, per raons econòmiques s’ha hagut de replantejar; hem tingut baixes d’agents de
policia; hem hagut de canviar durant una temporada les patrulles nocturnes, reduint-les i
finalment tancant la comissaria; desviant telèfons, etc.,,, Ens seria molt més fàcil i
econòmic si això es pogués gestionar des de un ens superior al nostre; és a dir, si tenim una
comissaria de mossos d’esquadra i a més a més si ja tenim unes policies locals preparades,
l’Ajuntament el que ha de fer seria pagar pels serveis que necessita i no per totes les
estructures que a dia d’avui són molt difícils de mantenir.
URGÈNCIA:
16.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA SRA. MARIA
DEL CARMEN SABATER BRUNET, AL CÀRREC DE REGIDORA DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
La Regidora Sra. Maria del Carmen SABATER BRUNET, manifesta que llegirà l’escrit de
comiat, tal qual he entregat còpia al portaveus, següent.
Com a regidora del grup municipal de Plataforma per Catalunya de Mollerussa, us demano
que sigui acceptada la meva renúncia en aquest Ple de la corporació.
Des del primer moment en prendre possessió del càrrec vaig jurar honestedat i sinceritat i
que donaria suport a qualsevol iniciativa que pogués beneficiar a la ciutadania i així ho he
fet; fins i tot com vostès saben, he recolzat una moció procedent d’aquells que varen crear
una campanya a la meva persona amb plena campanya electoral municipal.
De fet em sap greu deixar-vos, però he de ser coherent, doncs no puc continuar en el meu
càrrec electe que ocupo per dues raons, ja que de seguir equivaldria a trair a la ciutadania.
Per una banda tinc l’ambigüitat d’ideari i les continues divergències de la cúpula i d’alguns
militants del partit que represento fan impossible la meva continuïtat i per altra els
problemes personals (concretament: tenir cura d’uns pares malalts d’alzheimer) m’he vist
obligada a canviar de domicili i canviar de municipi i de província. Aquest canvi fa més
complicat, més que res per la distància física, i força difícil, poder atendre correctament el
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càrrec i la representació de la ciutadania en els diferents actes i esdeveniments de la ciutat
de Mollerussa.
Per tant, us deixo en mans d’una bona companya, una bona amiga, us deixo en mans d’una
bona persona la Teresa Niubó Cama, més coneguda com la Maite; en definitiva us deixo en
bones mans.
Gràcies a tots i a totes.
Visca Mollerussa, visca Catalunya i Viva España.
Seguidament, el Sr. Alcalde es dirigeix a la Sra. Sabater i en nom de tot el consistori li
expressa l’agraïment per la feina que ha fet. Exposa que des del primer dia que varem tenir
una conversa, a part de conèixer-nos, varem deixar clar les normes del joc que teníem aquí
i des del començament vostè va manifestar que la seva intenció era estar aquí de manera
constructiva, i així ha estat; hi ha hagut una bona relació i entesa amb tothom; i tot i que
discrepem amb moltíssimes coses respecte del partit que vostè representa, pel que és a la
persona, el que és a la política de proximitat, en el dia a dia del càrrec de regidora i
compartir-ho en les Juntes de Portaveus, he de dir que per part del nostre grup i crec que de
tothom, no hi ha hagut mai cap problema. Jo li desitjo, evidentment, el millor i sobretot pel
que fa tema personal al haver de tenir cua dels pares en la situació que vostè ha explicat.
Evidentment a la vida hi ha prioritats i la primera és aquesta i ho entenem. Moltes gràcies.
Finalitzada la intervenció del Sr. Alcalde, es sotmet a consideració del Ple la següent
proposta:
“Atès l’escrit de renúncia expressa presentada per la Sra. Maria del Carmen SABATER
BRUNET, al càrrec electe de Regidora de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa per la llista
electoral PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC).
De conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General i la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de
2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE Núm. 171, de 18.07.2003), es
sotmet al Ple de la Corporació, que DECLARI i ACORDI el següent:
Primer. Prendre coneixement i acceptar la renúncia de la Sra. Maria del Carmen
SABATER BRUNET com a Regidora de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, proclamada
electa per la llista electoral PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC). En la seva virtut, es
declara una vacant en el càrrec de Regidora, corresponent a l’esmentada llista Electoral.
Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral competent que procedeixi a la proclamació de al Sra.
Teresa NIUBÓ CAMA, candidata de la llista electoral PLATAFORMA PER CATALUNYA
(PxC), que a judici de la Corporació li correspon cobrir la vacant i que es lliuri la credencial
acreditativa d’aquesta condició.”
Finalitzada la lectura de la proposta, la Presidència ho sotmet a la votació del Ple, i és
aprovada per unanimitat dels membres presents.
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i quinze 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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