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ACTA 2013/03 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia quatre d’abril de dos mil tretze. Essent les vint-i-una hores, 
es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc 
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr. Josep Àngel Lavín Llano  (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.    Pere Gatnau i Roca,    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira  (Grup Socialista) 
Sra.  Teresa Ginestà Riera    (Grup Socialista) 
Sr.  Josep  Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Grup PxC) 
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Jordi Pérez Ruiz (Grup CiU). 
 
Actua de Secretari en funcions, el Sr. Jesús Luño i Garcia, Interventor de fons, per 
absència del titular, Sr. Manuel Civís Llovera. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per 
Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
1.APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER DE 2013 (01/2013). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
01/2013 celebrada el dia 31 de gener de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense 
introduir-hi cap esmena. 
 
2.APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2013 (02/2013). 
 
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 
02/2013 celebrada el dia 28 de febrer de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents sense introduir-hi cap esmena. 
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3. INFORME DE L’ALCALDIA 
 
L’alcalde Marc Solsona inicia el cinquè informe d’alcaldia. Vol fer una pinzellada cronològica 
dels mesos de febrer i març i de tot allò que pensa i creu que cal comentar. 
 
L’1 de febrer es va fer una reunió amb una quarantena de comerciants per explicar-los el 
desenvolupament i els objectius del Pla de Barris per aquesta anualitat. Un tema que anava 
molt encarat amb la imatge corporativa de l’eix comercial. Com a activitats per aquest any 
es planteja el tema d’usos comercials perquè a data d’avui no hi ha garanties que la 
Generalitat aporti la part corresponent a enguany. Avui es pot executar el 4% del total 
atorgat. 
 
El dia 12 de febrer la comissió avaluadora de la Comissió de Barris va fer una visita a les 
obres establertes en el pla: oficina jove i altres de l’eix comercial: ressalts, barreres 
arquitectòniques, temes de wi-fi; i es va donar el vistiplau de les actuacions que s’havien 
desenvolupat el 2012. En aquesta mateixa reunió es van posar sobre la taula els objectius 
de 2013: treballar el tema comercial i fer l’esborrany de subvencions amb aspectes de 
rehabilitació o accessibilitat en edificis i habitatges privats. Va acordar-se que properament 
es farà una reunió a l’Ajuntament per informar sobre les propostes que es fan i la dotació 
econòmica. 
 
El dia 5 de febrer es va presentar el projecte Biblioteques amb DO, amb l’objectiu de 
maridar vins i llibres. Aquest projecte es dur a terme en vint-i-cinc biblioteques de 
Catalunya. El tema de referència és el vi. A Mollerussa entenem que el vi de capçalera de 
la comarca és el del Castell del Remei. Juntament amb aquest celler s’han engegat un 
conjunt d’activitats que duraran tot el mes d’abril. S’ha fet una edició de dues-centes 
ampolles de vi ODA per vendre a partir d’un element de marxandatge municipal encarat en 
aquest tema. 
 
El mateix dia 5 de febrer es va fer la inauguració d’una mostra de vint vestits de paper 
donats per concursants de Mollerussa i de fora.Són vestits realitzats per participants en el 
concurs de Vestits de Paper que no van obtenir premis. Aquests vestits són els que es 
porten a desfilades. Per aquest motiu l’alcalde vol agrair aquest gest a totes les persones i 
entitats per aquestes donacions. 
 
Una altra dada important que cal tenir en compte és que l’Ajuntament de Mollerussa va 
recollir en sis mesos més de 1.000 litres d’oli usat tot i que caldrà tenir especial atenció 
que els contenidors d’oli no deixin residus a terra. Amb aquest projecte, a més de 
promocionar el reciclatge s’afavoreix la inserció sociolaboral de les persones que treballen a 
Shalom. 
 
El 9 de febrer es va celebrar el Carnaval. Una quinzena de comparses i un miler de 
persones van participar a la rua. Aquest any s’ha ampliat el recorregut fins al carrer Llorenç 
Vilaró. S’ha pres nota d’algunes incidències de circulació que s’intentaran evitar per a 
properes ocasions. 
 
El 14 de febrer va tenir lloc una reunió entre l’alcalde i el conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig. En aquesta reunió, prèvia a la Fira de Sant Josep, es van tractar diferents temes 
de ciutat com la potenciació de la Fira de Sant Josep, ja que a part de ser una fira agrària, 
cal incentivar el comerç i el sector productiu directe. Se li va manifestar que un dels 
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elements limitatius per al creixement productiu de la ciutat és el tema de la trama urbana 
consolidada, a tenir en compte en la modificació de la futura Llei de Comerç.  
 
En aquesta mateixa data va tenir lloc el traspàs del Sr. Nicolàs Vergés, regidor de 
l’Ajuntament de Mollerussa pel Partit Popular durant el període 1996-1999. L’alcalde en 
deixa constància en aquest informe. 
 
El dia 19 de febrer se signa un conveni amb La Caixa en el qual es donen 2.500€ en 
projectes per a famílies en risc. També es van fer aportacions a Can Jaques i a la 
Residència Llar Terres de Ponent, per un valor de mil euros cadascuna. 
 
El dia 21 de febrer finalitza el període de presentació de PUOSC. El 23 de gener es va 
convocar una Junta de Portaveus per aportar idees i el 15 de febrer se’n va convocar una 
altra per posar en comú propostes. Les actuacions que es van presentar en el període del 
PUOSC 2013-2016 tenen un valor total de 744.000€, i consisteixen en el següent: 
 
• Enderrocar l’edifici de les piscines municipals (antic bar de les piscines municipals). 
• Habilitar l’espai per aparcament o per una futura concessió de zona blava. Es 

pressuposta en principi per 216.000€. 
• Legalitzar les instal·lacions de baixa tensió i tèrmiques dels equipaments municipals. 

(151.000€).  
• L’enjardinament i el drenatge del camí de Palau entre el c. de la Mallola i el c. Firal 

(24.400€). 
• La rehabilitació de les instal·lacions de la piscina coberta. Revisar una encavallada. 
• L’actualització de l’equipament informàtic de diferents instal·lacions municipals 

(21.000€). 
• Millora tecnològica de l’enllumenat públic, al sector de la Vila closa amb tecnològica 

LED. És la zona antiga on més es consumeix (50.000)€. 
• Rehabilitació de la sala polivalent de l’Amistat que permeti comunicar amb la zona 

nova. (40.785€). 
• Instal·lació d’un ascensor al Casal d’Avis (26.000€). 
• Instal·lació d’un equip de climatització a l’Oficina Jove.(7.000€) 
• Finalment despeses de subministrament energètic d’enllumenat públic general. En 

aquest apartat es pot pensar en uns 60.000€ provinents de diferents serrells de 
partides, que podria ser la inversió anual a través de PUOSC. 

 
El dia 22 de febrer es va reunir el Consell Escolar Municipal, amb la participació de tota la 
Comunitat Educativa del municipi. S’hi van avaluar els objectius de l’any anterior i es van 
fixar i recollir inquietuds de cara línies de treball per aquest curs i anualitat. 
 
Es va presentar formalment la sol·licitud al cadastre per la revisió parcial dels valors 
urbanitzables. Caldrà veure quins ajustos pressupostaris caldrà fer. Es pretén la devaluació 
d’aquest valor urbanitzable. 
 
El 26 de febrer s’inicia el procés d’elecció d’una nova direcció a l’Escola de Música. L’actual 
direcció va manifestar la no continuïtat per al proper curs. Es presenten dues candidatures, 
l’una es va excloure perquè no complia els requisits, amb la qual cosa només va quedar 
una única candidatura. Durant la primera quinzena d’abril es farà el nomenament de la 
nova direcció. 
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S’inicia el mes de març amb la presentació d’una nova entitat a Mollerussa –Entitat Amic-
.Sorgeix a partir de persones que han complert 50 anys, per tal de dinamitzar la cultura i 
potenciar la ciutat. 
 
El dia 3 de març té lloc el 35è edició del Cros Culleré, amb la participació de més d’un miler 
de corredors. Per a realitzar aquesta activitat ha calgut encomanar plans d’autoprotecció i 
complir les normatives en funció dels esdeveniments que es portin a terme, com ara si són 
a l’aire lliure i del nombre de participants entre altres variables.  
 
El dia 5 de març es va presentar la memòria de la Biblioteca. Cal destacar el nombre de 
visitants d’aquests any (88.557) que ha suposat un 12% d’augment de préstec. Per 
primera vegada el préstec llibre supera el no llibre. 
 
El mateix dia 5 de març l’associació de fabricants de paper va triar Mollerussa per celebrar 
la seva junta anual. És fruit del conveni amb aquesta associació, ASPAPEL, per promoure el 
museu i activitats relacionades amb el paper. A Mollerussa també hi ha una empresa molt 
important i molt potent que fa paper i que també forma part d’aquesta junta.    
 
El dia 6 de març, l’alcalde va reunir-se amb el conseller d’Interior,Ramon Espadaler, per 
parlar bàsicament dels compromisos adquirits amb l’anterior conseller d’acollir l’ABP (Àrea 
Bàsica Policial) Mollerussa- Les Borges. L’Ajuntament preveu facilitar terrenys per ampliar 
la comissaria actual amb policia científica i d’investigació, quan es pugui tirar endavant el 
projecte. 
 
El dia 8 de març es va celebrar el dia de la Dona Treballadora amb l’Associació Albada. Va 
assistir a l’acte la diputada Mercè Pigem. Al vespre, l’Associació d’Amics del Bisbe Deig van 
fer venir Sor Lucia Caram.  
 
El mateix 8 de març es va fer el primer mercat de segona mà de Mollerussa Comercial. Es 
farà el dia 5 de maig als pavellons firals i la moneda de canvi serà el MOLLEURO. Aquesta 
iniciativa de crear el MOLLEURO ha fet que Mollerussa Comercial sigui mereixedora del 
premi que atorga la Generalitat a la iniciativa comercial. El proper dilluns aniran al Palau de 
la Generalitat a recollir el premi i en representació de l’Ajuntament els acompanyarà 
l’alcalde Sr. Solsona. 
 
A mitjans del mes de març, el dia 12, va començar a funcionar l’Oficina Jove amb tallers 
adreçats a la població fins a 35 anys. Es continuen fent campanyes de sensibilització i 
conscienciació sobre els efectes de l’alcohol en la conducció, adreçades a joves. És el que 
anomenem SHOW ROAD. Hi van participar més de tres-cents joves estudiants de 
secundària i es va fer al Teatre de l’Amistat. 
 
L’alcalde fa referència a diversos esdeveniments firals. Respecte la Fira de Sant Josep, 
inaugurada el 16 de març i amb cloenda el 19 de març, informa de les dades que creu 
importants com ara que el 81% dels expositors han manifestat la intenció de tornar l’any 
vinent, el 66% dels expositors van cobrir les expectatives previstes i el 71% van valorar bé 
l’organització.Pel que fa al Saló de l’automòbil, el volum de negoci de venda de cotxes nous 
i d’ocasió de l’any passat va ser de 5.500.000€, per Sant Josep 2012 de 3.500.000€ i 
aquest any 2013 de 4.500.000€. S’han venut 185 cotxes per un import de 4.485.835€. El 
cotxe més car de 130.000€ i el més econòmic de 7.600€. L’any anterior es van vendre 152 
vehicles. Hi ha hagut un increment de l’ordre d’un 20% en la venda d’automòbils.L’alcalde 
manifesta que és important transmetre aquestes dades de volum de negoci perquè donen 
sentit a les fires.Dins el marc de la Fira de Sant Josep, de manera extraordinària, es va 
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celebrar el 25è aniversari de la Comarca en un acte al Teatre l’Amistat. En aquest acte es 
va fer la reafirmació comarcal amb els diferents alcaldes que ha tingut la ciutat i sota l’aval 
del conseller de la Presidència, Sr. Francesc Homs. 
 
Durant la setmana del 20 de març, l’Escola de Música celebra la setmana “Més Música”, 
amb l’objectiu de divulgar la cultura musical. 
 
A finals de març es va plantar una seixantena de moreres al Parc de La Serra per 
incrementar la zona verda i fer ombra als pàrquings habilitats a l’entrada del parc i també 
anar rellevant els arbres malmesos per la pedregada. 
 
El 26 de març es va presentar la sisena edició de la CATIGAT que és una cursa per la 
Comarca. 
 
Fa constar que el dia 26 de març es va fer la donació del que fou la pista d’estiu del que 
fou el local “Musicland” per part de l’Anna Maria Freixes; es tracta d’un solar de 433 metres 
quadrats, valorat 168.000€. Es vol tancar la parcel·la per fer nous plantejaments. Quan 
s’hagi acabat el projecte d’adequació de l’antic “Tapes Mundial” es farà cessió de l’espai a 
l’entitat social “Albada”. 
 
Finalment manifesta que el proppassat 2 d’abril van començar les Festes de Sant Isidori, 
amb la celebració de la 25a edició del Premi Literari, que aquest any s’ha fet un format 
diferent.  
 
4. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DOCUMENT NOTARIAL RELATIU A LA 
CANCEL·LACIÓ D’USDEFRUIT I MODIFICACIÓ DE L’ESCRIPTURA DE DODONACIÓ 
DE BÉNS IMMOBLES DELS GERMANS FREIXES BADIA A FAVOR DE L’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 02d’abril de 2013, amb el 
contingut següent: 
 
“Atès que en data 12 de març de 2010 fou autoritzada per la Notària de Mollerussa, la 
senyora Gema Cavero Nasarre de Letosa ( número 488 del seu protocol) l’escriptura de 
donació a favor de l’Ajuntament de Mollerussa, per part dels germans, la Sra. Anna Maria 
Freixes Badia i el Sr. Antonio Freixes Badia, de la finca urbana situada a l’Avinguda de la 
Generalitat núm. 14, reservant-se els donants un usdefruit temporal per meitat i successiu 
amb determinades condicions (de caràcter onerós), que consten en la escriptura 
esmentada.  
 
En relació amb les condicions oneroses que figuren en aquesta donació, particularment pel 
que fa a la reserva d'usdefruitsobre l’habitatge de la planta primera a favor de"Associació 
de Dones del Pla d'Urgell" (ALBADA), i a l’estipulació cinquena, referida a les obres  per 
adequar en la segona planta alta de l'edifici un pis habitatge, s’ha considerant convenient 
modificar-les, de mutu acord, en el sentit següent: 
 
• Canviar la ubicació de la "ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D'URGELL" ("ALBADA"), per 

tal de que el primer pis el pugui ocupar la senyora ANNA MARIA FREIXES 
BADIA mentre visqui. En conseqüència a l'anterior acord, l’Associació ALBADA 
ocuparia el local situat a la planta baixa del edifici, amb una superfície de 130,00 m2, 
amb la SALVETAT que el podran ocupar tan punt estiguin fetes les obres d’adequació a 
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la normativa vigent de locals destinats a us públic, amb un termini màxim de VINT-I-
QUATRE MESOS.Per tant, elpis situat a la primera planta, que es l'habitatge que ara 
ocupa la senyora Anna Maria Freixes Badia es mantindrà com a domicili habitual. 

 
• Les obres de rehabilitació previstes en l'habitatge en la segona planta de l'edifici, s’han 

realitzat de mutu acord a la planta primera, eximint la senyora Anna Maria Freixes 
Badia a l'Ajuntament de Mollerussa que les efectuï a la planta segona. Aquestes obres 
realitzades a l'habitatge en la primera planta de l'edifici, han ascendit finalment a la 
suma de 10.221,41 € (IVA exclòs) a plena satisfacció de la senyora ANNA MARIA 
FREIXES BADIA, i consten finalitzades des del dia 21 de Febrer de 2012.  

 
Al tractar-se de la modificació d’una donació condicionada i tal i com resulta d’allò que 
preveu l’article 31, apartats 1, 2 i 3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 
el reglament de Patrimoni dels Ens Locals, es requereix, prèviament l’aprovació expressa, 
competència que en aquests supòsits, és del Ple de l’Ajuntament. 
 
La proposta de document notarial denominat “CANCEL·LACIÓ D'USDEFRUIT I 
MODIFICACIÓ”, s’ha redactat, en els apartats EXPOSITIU i ESTIPULACIONS en els 
següents termes: 
 
ESCRIPTURA DE CANCEL·LACIÓ D'USDEFRUIT I MODIFICACIÓ -----------  
............... 
 
E X P O S E N: --------------------------------------------------------------------  
 
I.-ESCRIPTURA OBJECTE D’ACLARACIÓ: Escriptura de Donació autoritzada per la 
Notari d'aquesta localitat la senyora Gema Cavero Nasarre de Letosa, el dia 12 de març de 
2010, amb el número 488 de Protocol. ----------------------------------------------  
 
Finca que interessa a aquest atorgament: --------------------------------------  
URBANA: Casa de planta baixa i dues plantes altes, amb corral, situada a Mollerussa,  
Avinguda de la Generalitat, número 14, de superfície 1.005,80 metres quadrats, dels quals 
cent seixanta metres quadrats, aproximadament ocupa l'edificació, quedant la resta del 
corral posterior. Limita: Front, carrer de la seva situació, dreta entrant,  Antonia Tarrós 
Vall; esquerra, comunitat de Propietaris; i fons, porció segregada. ----------------  
 
INSCRITA en el Registre de la Propietat número TRES dels de Lleida al tom 1023, llibre 
37, foli 165, finca 3983. ---------------------------------------------------------------  
 
TÍTOL: La descrita finca va ser donada a l'Ajuntament de Mollerussa en virtut d'escriptura 
de Donació autoritzada per la Notari d'aquesta localitat la senyora Gema Cavero Nasarre de 
Letosa, el dia 12 de març de 2010, amb el número 488 de protocol, reservant-se la 
senyora Freixes i el seu germà el senyor Antonio Freixes Badia un usdefruit temporal per 
meitat i successiu amb les condicions que consten en la escriptura abans dita. ---  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: És la següent 4911816 CG2141S0001OL, així resulta del 
certificat cadastral descriptiu i gràfic obtingut per aquesta Notària, que deixo unit a la 
present escriptura.  --------------------------------------------------------------------  
Els faig saber que no caldrà fer la corresponent declaració d'alteració cadastral davant el 
Cadastre. -------------------------------------------------------------------------------  
 
CÀRREGUES I GRAVÀMENS.- Es troba lliure d'aquests segons manifesten. ----  
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ARRENDAMENTS:--------------------------------------------------------------- 
La part transmitent manifesta que no existeixen cap tipus de càrregues, gravàmens ni 
limitacions, excepte el local situat a la planta alta segona que esta llogat a UNIÓ 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. ------------------------------------------------------  
 
INFORMACIÓ REGISTRAL: No és d'aplicació el deure d'obtenció d'informació registral 
per tractar-se dels supòsits exclosos de l'obtenció de la mateixa conforme al vigent article 
175 del Reglament Notarial. ----------------------------------------------------------  
 
ESTAT DE DEUTES DE L'IBI: -------------------------------------------------------  
Manifesta la part transmitent que la finca transmesa es troba al corrent en el pagament de 
l'Impost sobre béns immobles, renunciant la part adquirent per raons d'urgència que se 
sol·liciti informació sobre l'estat de deutes en el pagament de l'esmentat impost, i jo, 
Notari els adverteixo de l'afecció de l'immoble al pagament del mateix en els termes 
establerts a l'article 41 de la Llei 230/1963 de 28 de Desembre. ------------------  
 
Faig l'advertiment que la finca quedarà afecte al pagament de la totalitat de la quota 
tributària de l'Impost sobre Béns Immobles que pogués haver pendent. ----------  
 
II.- El senyor ANTONIO FREIXES BADÍA titular del D.N.I. número40.611.475-F, natural de 
la població de MOLLERUSSA (Lleida), on va néixer el dia 11 de gener de l'any 1929, fill dels 
cònjuges Antonio i Lluïsa, ambdós difunts, va morir el dia 8 de maig de l’any 2011 segons 
certificació literal de defunció que m'entreguen i protocol·litzo a continuació de la present 
escriptura. ------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Entre altres acords hi consta a l'escriptura de DONACIÓ els següents:--- 
 "... SEGONA.-RESERVA TEMPORAL D'USDEFRUIT.- La Senyora ANNA MARÍA i el Senyor ANTONIO 
FREIXES BADÍA es reserven CONJUNTAMENT i SUCCESSIVAMENT L’USDEFRUIT VITALICI dels locals 
arrendats que són els citats en l'expositiu II, de tal manera que l'import de les rendes continuarà sent 
percebut pels donants. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Es pacta expressament que si s'extingeix qualsevol dels arrendaments indicats anteriorment, els 
USUFRUCTUARIS podran arrendar de nou el local o locals pel preu i condicions que tinguin a bé 
acordar i amb qui tinguin convenient; no obstant això podran sol·licitar del Ajuntament de Mollerussa 
que els satisfaci, amb caràcter vitalici una quantitat equivalent a l'import de l'última mensualitat 
percebuda per l'arrendament extingit, que s'actualitzarà d'acord a les variacions que experimenti l'IPC 
anual i quedant en aquest cas EXTINGIT L'USDEFRUIT sobre el local del que l'arrendament s'hagués 
extingit sense haver concertat un altre posterior.. ---------------------------------------------  
 
 A efectes informatius es fa constar que les rendes mensuals que perceben els donants i que 
corresponen als arrendaments vigents, són les següents: -------------------------------------  
 
 - En quant al local situat a la planta baixa de l'edifici a l'esquerra entrant de l'esmentat edifici que 
està arrendat a MUSICLAND, S. L. per un import de MIL SET-CENTS VINT EUROS amb VINT-I-SIS 
CÈNTIMS (1.720,26 €). ---------------------------------------------------------------------------  
 
 - En quant al Departament situat a la planta alta segona, porta esquerra al front mirant cap a 
l'interior del local, de l'esmentat edifici que es troba arrendat a "Unió Democràtica de Catalunya" per 
un import de CENT VUITANTA EUROS amb TRENTACÈNTIMS (180,30 €). --------------------  
 
 - I en quant al LOCAL de negoci situat a la planta baixa del mateix edifici al qual s'accedeix des del 
Carrer, i es troba a la dreta entrant de l'esmentat edifici que està arrendat al senyor JEAN-PAUL 
CEPEDA MEZA, Bar restaurant, per un import de SIS-CENTS DOTZE EUROS amb NORANTA-SIS 
CÈNTIMS (612,96 €). –  
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... TERCERA.- RESERVA D'USDEFRUIT: Els donants es reserven conjunta i successivament el dret 
de continuar habitant i gaudint de l'habitatge que constitueix la seva residència habitual situada a la 
planta primera de l'edifici objecte de donació fins al moment en què les obres de construcció d'un 
habitatge en la segona planta alta del mateix edifici a la qual es referirà la clàusula SISENA d'aquesta 
escriptura. -----------------------------------------------------------------------------------------  
En el moment que la PART DONANT deixi d'ocupar el pis primer referit situat a la planta primera de 
l'edifici que actualment és el seu domicili habitual, és desig d'aquests que l'ús del mateix sigui cedit 
gratuïtament per un termini màxim de QUINZE ANYS a l'entitat d'interès públic i social denominada 
"ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D'URGELL" ("ALBADA"), d'aquesta localitat de MOLLERUSSA. – 
 
...QUARTA.-  
 
... CINQUENA.- Com a contraprestació a la present donació LES PARTS ACORDEN:A partir de la firma 
de la present escriptura L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA procedirà a adequar en la SEGONA PLANTA 
ALTA DE L'EDIFICI objecte de donació un PIS HABITATGE amb les característiques i qualitats, 
superfície i distribució interior que consten en el document “PRESSUPOST PER A LA REHABILITACIÓ 
D'UN HABITATGE” i pla adjunt que es protocol·litzen juntament amb la present escriptura; pressupost 
aquest que podrà variar a l'alça fins a en un  20% del seu valor estimat. - Es pacta un termini màxim 
de vint-i-quatre mesos per a la finalització de les esmentades obres i adequació de l'habitatge.  - .. . . 
–".----------------------------------------- 
 
IV.- Exposat quant antecedeix els senyors compareixents acorden les següents,------------
-- 
 
ESTIPULACIONS: --------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERA.- La senyora compareixent sol·licita la CANCEL·LACIÓ de L’USDEFRUIT que tenia 
el senyor ANTONIO FREIXES BADIA sobre part de la finca abans dita, per la defunció del 
usufructuari i per tant i segons el que es va acordar a l'escriptura de DONACIÓ, ara 
l'usdefruit vitalici de tota la finca recau a favor de la senyora ANNA MARIA FREIXES BADIA. 
 
SEGONA.- La primera senyora compareixent i l'Ajuntament de Mollerussa, aquí 
representat pel senyor Marc Solsona Aixalà, ACORDEN per la present que L'AJUNTAMENT 
satisfaci a la senyora ANNA MARIA FREIXES BADIA amb caràcter vitalici una quantitat 
equivalent a l'import de les últimes mensualitats percebudes per la senyora compareixent 
dels arrendaments extingits (MUSICLAND i JEAN-PAULCEPEDA MEZA, Bar-restaurant), que 
s'actualitzaran d'acord a les variacions que experimenti l'IPC anual i quedant en aquest cas 
EXTINGIT L'USDEFRUIT sobre els locals dels que l'arrendament s'hagués extingit sense 
haver concertat un altre posterior.- --------------------------------------------------  
 
TERCERA.- Per la present la senyora compareixent, per sí, i el senyor Marc Solsona Aixalà, 
en la representació que ostenta de L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, ACORDEN per la 
present canviar la ubicació de la "ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D'URGELL" ("ALBADA"), 
d'aquesta localitat de MOLLERUSSA, per tal de que el primer pis el pugui ocupar la 
senyora ANNA MARIA FREIXES BADIA mentre visqui. -------------------------  
En conseqüència a l'anterior acord, es voluntat de ambdues parts que la dita ASSOCIACIÓ 
ocupi el local situat a la planta baixa del edifici precisament a la dreta entrant de la caixa 
d'escala i entrada a la casa  que tindrà una superfície de CENT TRENTA METRES QUADRATS 
(130,00 m2), al qual s'accedeix des del carrer, en les MATEIXES CONDICIONS 
ESTABLERTES en la escriptura de DONACIÓ, però amb la SALVETAT que el podran ocupar 
tan punt estiguin fetes les obres d’adequació a la normativa vigent de locals destinats a us 
públic, amb un termini màxim de VINT-I-QUATRE MESOS. Elpis situat a la primera 
planta, que es l'habitatge que ara ocupa la senyora Anna Maria Freixes Badia es mantindrà 
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com a domicili habitual. ---------------------------------------------------------------  
 
QUARTA.- En relació amb la clàusula cinquena de l'escriptura de  donació abans citada, les 
dues partsreconeixen que les obres de rehabilitació de l'habitatge en la segona planta de 
l'edifici, s’han realitzat de mutu acord a la planta primera, eximint la senyora ANNA MARIA 
FREIXES BADIA a l'Ajuntament de Mollerussa que les efectuï a la planta segona. 
 
Les dues parts reconeixen que el pressupost de rehabilitació de l'habitatge en la primera 
planta de l'edifici, ha ascendit finalment a la suma de DEU MIL DOS-CENTS VINT-I-UN 
EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS (10.221,41 €) , (sense l'IVA).  la senyora ANNA 
MARIA FREIXES BADIA declara que les obres s’han executat a plena satisfacció.  
 
I així mateix, als efectes oportuns,  manifesten i reconeixen que les citades obres de 
rehabilitació consten finalitzades des del dia 21 de Febrer de 2012. ---------------  
 
CINQUENA.- Totes quants despeses origini o es derivin d'aquesta escriptura seran de 
compte de la part donatària que sol·licita la inscripció d'aquesta escriptura en el Registre 
de la Propietat.  ------------------------------------------------------------------------  
 
Per tot això, i en virtut del que disposa l’article 31, apartats 3 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni dels Ens Locals, en tractar-se d’una 
donació condicionada quina competència correspon al Ple, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.Aprovar la modificació de l’escriptura de donació autoritzada per la Notari 
d'aquesta localitat la senyora Gema Cavero Nasarre de Letosa, el dia 12 de març de 2010, 
amb el número 488 del seu Protocol, per la qual s’instrumentà la donació feta a favor de 
l’ajuntament de Mollerussa per la Sra. Anna Maria Freixes Badia i el Sr. Antonio Freixes 
Badia, de la finca urbana de l’Avinguda Generalitat, 14, en els termes que figuren en la 
proposta de document notarial de CANCEL·LACIÓ D'USDEFRUIT I MODIFICACIÓ,  
reproduït en els antecedents d’aquest acord.  
 
Segon.Notificar a la Sra. Anna Maria Freixes Badia l’aprovació de la proposta de document 
notarial.  
 
Tercer.Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel 
desplegament dels acords adoptats inclusiu l’atorgament de l’escriptura pública que els 
formalitzi (cancel·lació d'usdefruit i modificació) i inscripció al registre de la propietat.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior proposta, la presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, i es produeixen les següents: 
 
La Sra. Teresa Ginestà, del grup del PSC, expressa la seva satisfacció pel fet que es pugui 
desencallar aquest tema i que es donin tots els usos previstos a l’edifici. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que aquest fet és un punt de generositat extrema en els temps 
que corren. Finalment, fa públic l’agraïment del Ple Municipal de l’Ajuntament de Mollerussa 
i de tots els grups representats a la Sra. Anna Maria Freixes per la generositat i per l’acte 
de donació.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
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5. DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 
2013. 
 
Atès el que es determina en l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial 
(RD. 1690/1986, d'11 de juliol, modificat pel RD.2612/1996, de 20 de desembre), es dóna 
compte del RESUM NUMÈRIC DEL MOVIMENT DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE 
MOLLERUSSA, referit a 1 de gener del 2013, les quals dades resultants, en referència a 1 
de gener de 2012, són les següents: 
 
Població a 1 de gener de 2012: ..................... 15.010 
ALTES  d'1-01-12 a 31-12-2012: ....... +    988 
BAIXES d'1-01-12 a 31-12-2012: ....... – 830 
Diferència ....................................... +   158 
POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2013: ..............  15.168 
 
Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2012, han estat les següents: 
 
ALTES 
Immigració ....................    690 
Naixement .....................     194 
Omissió .........................         104 
TOTAL ...........................         988 
 
BAIXES 

Emigració ......................         731 
Defunció .......................           99 
Inclusió Indeguda ...........               0 
Duplicats .......................               0 
Caducitat .......................              0 
TOTAL ...........................        830 
 
Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als 
efectes legals oportuns. 
 
Es fa constar, als efectes legals oportuns, que de la present liquidació se’n ha informat a la 
Comissió Informativa de general en la sessió celebrada el dia 02 d’abril de 2013.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat.  
 
6. MOCIONS 
 
El Sr. Alcalde informa al Consistori de la presentació per part dels Grups MunicipalsERC i 
CiU, de les mocions següents:  
 
6.1.MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL 
LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dóna lectura a la Moció:    
 
“Els Grup municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència i Unió 
(CiU) a l’Ajuntament de Mollerussa, presenten al ple de la corporació la següent moció: 



 

                            

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
   (LLEIDA) 
      ______ 

 

 
MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL LOCAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les 
principals característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat 
pretén impulsar properament.  
 
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de 
veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un 
marcat caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma 
del règim local que ignora les competències exclusives que té assumides la Generalitat de 
Catalunya en règim local, tal i com s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I 
això és inadmissible. No acceptem un nou atac a l’autonomia catalana i municipal encobert 
amb arguments econòmics i d’eficiència financera.    
 
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre 
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és 
inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels 
serveis que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a la 
ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens 
del món local i que respongui als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per 
això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de 
Governs Locals.  
 
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del 
propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Mollerussa d’aquesta 
necessitat, els grups municipals ERC i CiU proposen l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències 
exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de 
Mollerussa a aquesta defensa.   
 
Segon. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de 
Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible 
reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les 
competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.    
 
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta 
de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya 
en el termini de temps més curt possible.    
 
Quart. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que pretén 
impulsar el govern del PP només respon a criteris re centralitzadors i obvia les realitats 
diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.  
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del 
Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els 
partits amb representació a les cambres legislatives esmentades.  
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Mollerussa , 2 d’abril de 2013.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior proposta, la presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, i es produeixen les següents: 
 
La regidora Sra. Maite Niubó, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), manifesta no poder 
estar d’acord per principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat en l’època de 
globalització, amb una crisi tan gran com la que es pateix. Afirma que no podem permetre 
la disgregació i que el millor seria ajuntar totes les forces per tirar endavant i poder sortir 
millor de la crisi. El seu vot serà negatiu. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular manifesta que hi ha moltes maneres de veure 
el got: ple, buit. Tot depèn de com es miri. El vot serà en contra d’aquesta moció. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, expressa que en un món en el qual es passen 
penúries econòmiques i de tots tipus, una de les formes per les quals la ciutadania pot 
conviure i viure el millor possible, és a través dels ens locals. Creu que el que no es pot fer 
és canviar de direcció cap a una centralització perquè el que és important ara és tenir un 
tracte directe amb les institucions més properes.   
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista posa de manifest que el seu grup no donarà 
suport a aquesta moció. Entenen que els motius amb els quals es planteja la modificació de 
l’autonomia local, que en concret són els que hi ha exposats dintre la pròpia moció com ara 
“racionalitzar l’administració, els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera”, els fan adornar que l’endeutament dels ajuntaments suposa un 5% de 
l’endeutament global de l’Administració, i si es trauen l’Ajuntament de Valencia i de Madrid 
es queda amb un 2%. Creuen, doncs, que canviarà poc l’estabilitat pressupostària. Pensen, 
però, que per racionalitzar l’Administració es podrien tancar ministeris com ara el de 
Sanitat i Ensenyament ja que estan totalment transferits i entenen que el ciutadà necessita 
tenir una administració a prop en el seu municipi. 
 
L’alcalde dóna les gràcies als portaveus i manifesta que el seu grup està d’acord amb la 
moció ja que és qui l’ha proposada. Diu que hi ha alguns punts a tenir en compte: 
Catalunya no hauria d’estar preocupada per la Llei que pugui fer l’Estat espanyol, ja que la 
competència exclusiva en règim local la té la Generalitat de Catalunya. Aquí caldrà veure si 
respectaran o no aquesta competència i veure després quina llei aprovarà el Parlament de 
Catalunya perquè sigui un bon element de gestió d’aquesta nova realitat, en cas contrari 
suposaria un problema greu quan a gestió municipal per aquests motius: Primer, no es pot 
legislar pensant que la culpa de tot plegat la tenen els municipis. Com bé deia el Sr. 
Gatnau, el dèficit del món local és del 5%, per tant qui genera el dèficit és l’Administració 
General de l’Estat, i això voldria dir que hauria de ser la mateix administració de l’Estat la 
que s’hauria de reformar i racionalitzar, i tenir aquest criteri de sostenibilitat. Segon, que el 
contacte més directe del ciutadà amb l’administració és a partir dels ajuntaments, és l’eina 
que tenen més pròxima i la que aguanta la pressió diària de la gent amb tots els seus 
problemes. Considera que en lloc de dotar d’eines per fer millor la feina dels ajuntaments, 
els la prenen. El perill d’aquesta norma és que els municipis de més de 20.000 habitants 
entrin en una dimensió diferent a l’hora d’avaluar-los i gestionar-los i de com podran 
prestar els serveis. A Lleida, només hi ha un municipi que tingui més de 20.000 habitants 
dels 231 municipis existents. La majoria tenen menys de 5.000 habitants i amb aquesta 
norma poden arribar a desaparèixer. 
Amb tot això es perd el poder polític i es reforça el poder intervencionista i fiscalitzador 
dels secretaris i interventors municipals. Això fa perdre l’essència del que és la política de 
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proximitat. La pregunta que es planteja l’alcalde és en què milloren realment el dia a dia 
aquestes lleis. Si milloren alguna cosa, bé; però si no, ja s’està bé així tot i la penúria que 
s’està vivint. Si no hi ha una reforma del finançament local, només s’alimentarà i 
assenyalarà el món local com a únic culpable. 
Per tant, hi donem suport; manifestem que volem que es respecti l’autonomia de la 
Generalitat de Catalunya i les seves competències.  
 
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, Carles 
Fernández, Jaume Segura,Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció 
Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajatesi Francesc Pla, i dos vots en contra, del 
Regidor Sr. Joan Simeón i de la Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
6.2. MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dóna lectura a la Moció:    
 
Els Grup municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència i Unió (CiU) 
a l’Ajuntament de Mollerussa, presenten al ple de la corporació la següent moció: 
 
MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA 
 
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli 
interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i 
fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials 
bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país 
i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta 
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no 
satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació 
espanyola reconeix. 
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i 
tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la 
dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les 
mitjanes europees. 
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin 
de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per 
a una solució definitiva. 
 
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos 
que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència 
Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment 
recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya. 
 
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya 
Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant 
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l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes 
administratius que certifiquen el compliment de les obligacions tributaries dels usuaris que 
han escollit aquesta opció de pagament. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb 
les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de 
posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a 
l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència 
Tributària espanyola.  
 
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments 
que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com 
l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en 
assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis adherits comencin a exercir 
tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus 
treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència 
espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i 
equips de Govern.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.Demanem a l’Alcalde que estudiï amb els serveis d’intervenció municipals i amb la 
coresponsabilitat de tots els electes que mostrin conformitat en aquest punt, la possibilitat 
d’exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments que hagi d’efectuar l'Ajuntament de 
Mollerussa, corresponents a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i 
també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a 
l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l'Agència Tributària 
espanyola com s’han realitzat fins ara. 
 
Segon.Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Mollerussa que vulguin acollir-se a 
aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en 
aquest tema. 
 
Mollerussa , 2 d’abril de 2013.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior proposta, la presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, i es produeixen les següents: 
 
La regidora Sra. Maite Niubó, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), formula la 
pregunta sobre qui pagarà les pensions a Catalunya. Afirma que els pensionistes i jubilats 
són el col·lectiu més vulnerable i que el seu vot serà negatiu.  
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup del Partit Popular (PP), afirma que el seu vot és en 
contra com és natural. Només cal fer memòria recent:es van pagar més de 4.000 factures 
que pujaven 5.000.000€ amb un crèdit facilitat per l’Estat dins del pla de pagament a 
proveïdors. Les regles del joc les marca la Constitució, es pot parlar de canviar la CE i 
afirma que llavors no votaran en contra. 
 
El regidor Francesc Pla, del grup ERC, diu que quan es parla de pensionistes, de si 
Catalunya podrà pagar les pensions en un futur, és un fet obvi, en el sentit que no tindrà 
cap mena de problema. Si hi ha les eines adequades es podran pagar pensions i sous. Amb 
una Catalunya lliure es pagarien impostos, pensions i tot el que ara no es pot pagar. És 
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cert que Catalunya s’està nodrint dels fons estatals però pel sol fet que no s’han retornat 
els diners que deuen. Catalunya té les seves pròpies fonts generades per ella mateixa. 
  
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, veu que es presenta una moció on en el 
primer acord que es planteja és demanar, tant al propi Alcalde com als serveis 
d’intervenció, que mirin la possibilitat d’exercir la sobirania fiscal. Afirma que cal afegir 
també la legalitat.Hagués estat més correcte fer-ho al revés, primer demanar l’informe a 
Intervenció, i fins i tot a l’Agència Tributària Catalana, on es demostrés que s’està dintre de 
la legalitat.Atès que avui no hi ha aquesta certesa, confirma que el seu vot serà 
d’abstenció, ja que no poden donar suport a una proposta que no tenen prou clara que 
estigui dintre del marc legal. 
 
El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i diu que pensava que la proposta la podien votar 
tots els grups perquè va més enllà del concepte ideològic d’exercir o no la sobirania fiscal. 
Es demana a l’Ajuntament, a l’alcalde, perquè insti els serveis d’intervenció a estudiar la 
possibilitat ergo legalitat de poder exercir o no aquesta sobirania fiscal, i en funció dels 
informes d’intervenció es decidirà si s’exerceix o no. Considera el Sr. Alcalde que això pot 
ser una altra moció i el fet que la Generalitat l’exerceixi podria ser qüestionable, ja que el 
fet d’exercir-la a “la catalana”, l’Estat la restaria del còmput tributari.Creu que tot són 
passos que ajuden a identificar la personalitat pròpia i la  singularitat en tot allò que els 
municipis puguin. Afirma que en aquesta moció es parla d’estudi, i considera que ho 
hagués trobat més complicat si la moció hagués estat més contundent, com per exemple 
que es digués a l’alcalde d’exercir la sobirania fiscal. Dóna per suposat que es faran 
consultes formals a les diferents entitats municipalistes i a l’Associació de Municipis per a la 
Independència per tenir informació i creu que tota mesura simbòlica o pràctica que 
identifiqui la singularitat del nostre país a nivell de sobirania fiscal, només es pot votar sí. 
 
El regidor Francesc Pla, del grup ERC, afirma que l’alcalde acaba d’avançar que en principi 
la moció que ells plantejaven anava molt més enllà. Entén els recels i els problemes de 
lleialtat que hi puguin haver, per això van tirar una mica enrere per estudiar-la i veure què 
és o no possible quant a IRPF i IVA. Creu que no és una qüestió de demagògia en el sentit 
que es demana una cosa que es pot dur a terme però que primer cal estudiar-la, tot i que 
ja hi hagi altres municipis que ho duen a terme i que hi tenen una certa experiència. Per 
aquest fet es va acordar presentar la moció per saber si Mollerussa s’hi pot adherir o no. És 
una qüestió de prudència no anar més enllà encara que ells ho haguessin fet, però afirma 
que han estat d’acord a acotar-la i fer els passos que siguin pertinents. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, respon que, a ells, inicialment se’ls va 
presentar una proposta de moció on el contingut de la qual va canviar substancialment. En 
la moció presentada simplement el que es fa es demanar autorització per estudiar-ne la 
possibilitat, i en el cas que sigui legal que vagi acompanyada no només d’un informe 
d’intervenció sinó de d’altres institucions o consultes vinculants a les pròpies 
administracions tributàries, tant d’aquí com l’espanyola, perquè si finalment s’aprova es 
puguin fer el ingressos a l’Agència Tributària Catalana sense comportar problemes amb 
Madrid. Si és així, afirma que variaran el sentit del vot que havien plantejat inicialment pel 
vot positiu. 
 
L’alcalde, per acabar, manifesta que si mai aquest Ple decideix exercir la seva sobirania 
fiscal, amb els informes positius o negatius de la legalitat, la responsabilitat màxima seria 
de l’alcalde, per tant diu que les coses s’haurien de fer el millor possible, si s’erra en alguna 
cosa, qui en paga les conseqüències és l’alcalde, no la corporació. Per tant pregunta, és 
demagògia? Li sembla que vist des d’aquest punt de vista, no; és intentar exposar nous 
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camins per poder exercir la sobirania fiscal i també un acte de valentia o d’inconformisme, 
no de demagògia. 
 
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, Carles 
Fernández, Jaume Segura,Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció 
Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajatesi Francesc Pla, i dos vots en contra, del 
Regidor Sr. Joan Simeón i de la Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’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 28 de gener i 25 de març de 2013, i que es 
corresponent als números 024/2013 a 111/2013, següents: 
 
Decret Núm. 024/2013, 28 de gener.  
Assumpte: Subvenció Club Bàsquet. 
 
Decret Núm. 025/2013, 28 de gener.  
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits-2 Pressupost 2012 
 
Decret Núm. 026/2013, 29 de gener.  
Assumpte:Plantilla de Personal, Exercici 2013. Aprovació definitiva i publicació. 
 

Decret Núm. 027/2013, 29 de gener.  
Assumpte: EMC- 002/2013 

 

Decret Núm. 028/2013, 29 de gener.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Pere Martinez Loscos. 
 

Decret Núm. 029/2013, 31 de gener.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 030/2013, 31 de gener.  
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de gener de 2013. 
 
Decret Núm. 031/2013, 31 de gener.  
Assumpte: Extinció per causes objectives del contracte laboral de la professora col·laborador de 
l’Escola Municipal de Música, Sra. Solà Pijoan, Maria Montserrat. 
 
Decret Núm. 032/2013, 1 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud consulta expedient llicència d’obres núm. 127/75. Sol·licitant: Carles Olomí Oró 
en representació de la CCPP C. Llorenç Vilaró, 5 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 033/2013, 1 de febrer.  
Assumpte: Contracte menor de serveis professionals al casal municipal per a la gent gran de 
Mollerussa (Curs 2012-2013). Sr. Anton Gòdia, Ricard. Activitat: Informàtica i Internet. 
 

Decret Núm. 034/2013, 5 de febrer.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sr. Pastó Llobera, Ricard. 
 
Decret Núm. 035/2013, 6 de febrer.  
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Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 036/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C. P. Camí 
d’Arbeca, 18. 
 

Decret Núm. 037/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per La Ratxa, SCP. 
 

Decret Núm. 038/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Rodriguez 
Portillos, Dolores. 
 

Decret Núm. 039/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tapies Marti, 
Magdalena. 
 
Decret Núm. 040/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Comunitat de 
Veïns C/Llorenç Vilaró, 5. 
 
Decret Núm. 041/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Ctra. 
Miralcamp, 2 PK. 
 

Decret Núm. 042/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Solsona 
Llavore, Rosario. 
 

Decret Núm. 043/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Singular Lleida, 
SL. 
 
Decret Núm. 044/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP Grup La 
Forestal (4 Comunitats Juntes). 
 

Decret Núm. 045/2013, 7 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vodafone 
España, SA. 
 

Decret Núm. 046/2013, 8 de febrer.  
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a per a l’equip de 
prevenció i mediació comunitària de la Regidoria de Benestar Social i ciutadania de l’Ajuntament de 
Mollerussa. 
 

Decret Núm. 047/2013, 11 de febrer.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 048/2013, 11 de febrer.  
Assumpte: Procés selectiu: Concurs per a la provisió de tres llocs de treball d’agent de la Policia Local 
per mobilitat horitzontal a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 

Decret Núm. 049/2013, 11 de febrer.  
Assumpte: Substitució d’una data del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i 
dies festius per a l’any 2013. 
 

Decret Núm. 050/2013, 11 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP Grup La 
Forestal (4 Comunitats juntes). 
 

Decret Núm. 051/2013, 11 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vodafone 
España. 
 
Decret Núm. 052/2013, 12 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient llicència d’obres núm. 263/2006. Sol·licitant: Delfí Solé Viles. 
 
Decret Núm. 053/2013, 12 de febrer.  
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Ajuntament de Mollerussa, exercici 2012 
 
Decret Núm. 054/2013, 12 de febrer.  
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Patronat Fires de Mollerussa, exercici 2012. 
 
Decret Núm. 055/2013, 12 de febrer.  
Assumpte: extinció per causes objectives del contracte laboral amb el Sr. Chilan Rivas, Walter 
Alejandro, personal col·laborador de la Brigada d’obres i serveis municipals. 
 
Decret Núm. 056/2013, 14 de febrer.  
Assumpte: Modificació dedicació monitora de Natació/Socorrista. Piscina Coberta 2012-2013. 
 
Decret Núm. 057/2013, 14 de febrer.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Oliveros Villorbina, Francisco. 
 
Decret Núm. 058/2013, 14 de febrer.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 059/2013, 14 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Plaça 
Ajuntament, 1. 
 
Decret Núm. 060/2013, 15 de febrer.  
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 061/2013, 18 de febrer. 
Assumpte: Liquidació del pressupost Exercici  2012 

Decret Núm. 062/2013, 18 de febrer. 
Assumpte: Aprovació liquidació del pressupost Exercici 2012 Patronat Fires e Mollerussa. 
 
Decret Núm. 063/2013, 18 de febrer. 
Assumpte: Reclamació patrimonial Juan Lacaba Urchaga. 
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Decret Núm. 064/2013, 20 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb material de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Singular Lleida, 
SL. 
 
Decret Núm. 065/2013, 20 de febrer.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Plaça 
Ajuntament, 1. 
 
Decret Núm. 066/2013, 20 de febrer.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per La Ratxa, SCP. 
 
Decret Núm. 067/2013, 20 de febrer.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Singular Lleida, 
SL. 
 
Decret Núm. 068/2013, 21 de febrer.  
Assumpte: EMC-003/2013. 
 
Decret Núm. 069/2013, 21 de febrer.  
Assumpte: Ordre de Pagament. 
 
Decret Núm. 070/2013, 21 de febrer.  
Assumpte: Convocatòria concurs de mèrits per a seleccionar el Director/a de l’Escola Municipal de 
Música “Jordi Piqué” de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 071/2013, 27 de febrer.  
Assumpte: Sol·licitud consulta Expedient Llicència d’obres núm. 71/2012. Sol·licitat. Albert Montserrat 
Minguella. 
 
Decret Núm. 072/2013, 28 de febrer.  
Assumpte: Obres no emparades en llicència urbanística realitzades en la planta àtic de l’edifici 
plurifamiliar de l’Avinguda Jaume I, 9 6è-D, 25230 Mollerussa. Imposició d’una quarta multa 
coercitiva. 
 
Decret Núm. 073/2013, 28 de febrer.  
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 074/2013, 28 de febrer.  
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de febrer de 2013. 
 
Decret Núm. 075/2013, 1 de març.  
Assumpte: excedència voluntària Sr. Gaspar Alarcon, Francisco Manuel. 
 
Decret Núm. 076/2013, 5 de març.  
Assumpte: EMC-004/2013 
 
Decret Núm. 077/2013, 6 de març.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vodafone 
España, SA. 
 
Decret Núm. 078/2013, 6 de març. 
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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 Vodafone 
España, SA. 
 
Decret Núm. 079/2013, 6 de març. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per XP Serveis El 
Pla S.L.U. 
 
Decret Núm. 080/2013, 6 de març. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada Brau Codony, 
Francesca. 
 
Decret Núm. 081/2013, 7 de març. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 082/2013, 7 de març. 
Assumpte: concurrència pública proveir diversos llocs de treball per a l’activitat Saló del llibre Infantil i 
Juvenil 2013. 
 
Decret Núm. 083/2013, 7 de març. 
Assumpte: sol·licitud consulta Expedient Llicència d’obres núm. 2013/23. 
Sol·licitant: Carme Ramis Ruera. 
 
Decret Núm. 084/2013, 8 de març. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tolsa Xixons 
Norbert. 
 
Decret Núm. 085/2013, 11 de març. 
Assumpte: Estat edificis i solar Av. Ermengol V, 6-8 de 25230 Mollerussa. Requeriment adopció 
mesures per esmenar les deficiències higièniques i sanitàries. Imposició d’una primera multa 
coercitiva. 
 
Decret Núm. 086/2013, 12 de març. 
Assumpte: Revocació autorització número 6, Atracció fira de Sant Josep, Sr. Dos Santos Dos Santos, 
Francisco. 
 
Decret Núm. 087/2013, 12 de març. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 088/2013, 12 de març. 
Assumpte: Demanada laboral núm. 2012/673. 
 
Decret Núm. 089/2013, 12 de març. 
Assumpte: Marc Pressupostari 2014-2016. 
 
Decret Núm. 090/2013, 13 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tolsa Xixons 
Norbert. 
 
Decret Núm. 091/2013, 13 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tolsa Xixons 
Norbert. 
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Decret Núm. 092/2013, 13 de març. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Confeccions 
Olga, SL. 
 
Decret Núm. 093/2013, 13 de març. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 094/2013, 14 de març. 
Assumpte: Aprovació marc pressupostari 2013-2016. 
 
Decret Núm. 095/2013, 14 de març. 
Assumpte: Aplanament Recurs Ordinari 40/2011 -  Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. 
 
Decret Núm. 096/2013, 15 de març. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de 
la Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 097/2013, 15 de març. 
Assumpte: Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 098/2013, 18 de març.  
Assumpte: Unió Civil 001/2013. 
 
Decret Núm. 099/2013, 18 de març.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Carles Majó Casas. 
 
Decret Núm. 100/2013, 18 de març. 
Assumpte: deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edificació situada al carrer 
montsec, 7 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 101/2013, 18 de març. 
Assumpte: deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de les mesures de protecció i tancament de la 
parcel·la situada a la confluència dels carrers Diputació, Indústria i Av. Balaguer. 
 
Decret Núm. 102/2013, 18 de març. 
Assumpte: deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a 
l’Avinguda de Balaguer, 5 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 103/2013, 18 de març. 
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la nau situada a l’Avinguda 
de Balaguer, 20 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 104/2013, 20 de març. 
Assumpte:Ordre de pagament. 
 
Decret Núm. 105/2013, 21 de març. 
Assumpte: Bestreta Sr. Jesús Morales Majias. 
 
Decret Núm. 106/2013, 22 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Felip Gou, J. 
 
Decret Núm. 107/2013, 22 de març. 
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Felip Gou, J. 
 
Decret Núm. 108/2013, 22 de març. 
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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 Vodafone 
España. 
 
Decret Núm. 109/2013, 22 de març. 
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vodafone 
España. 

Decret Núm. 110/2013, 25 de març.  
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tolsa Xixons 
Norbert. 
 
Decret Núm. 111/2013, 25 de març. 
Assumpte: EMC-005/2013. 
---------------------     
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 

El regidor Sr. Joan Simeón, del grup del Partit Popular (PP), planteja els següents PRECS: 
 
• Referent a la seu de l’Albada on hi havia el Musicland, indica que en una Junta de 

Portaveus ja va manifestar que 40.000€ eren excessius per a les obres de rehabilitació 
i que és millor que estiguin ubicades en la primera planta perquè així costaran uns 
10.000€. 

• Fa referència a la inauguració de la Fira de Sant Josep, concretament a la visita que es 
va fer als expositors juntament amb la subdelegada del Govern. Afirma que no es va 
fer la presentació de la subdelegada als expositors i en canvi es va fer de la resta 
d’autoritats. Demana que en una propera vegada es tingui en compte. 

 
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, formula els següents PRECS: 
 
• El regidor Francesc Pla, del grup ERC, fa referència a un tema de fira que li sembla més 

que res una anècdota, és anar en autobús de l’Ajuntament fins al principi de la fira. 
Con a regidor, diu que és el primer cop que s’hi troba, pregunta si no seria millor anar-
hi a peu ja que es més econòmic, a la vegada que es fa una mica de passejada i no es 
dóna peu a comentaris. El prec que fa és estudiar-ho, saber si seria un problema anar-
hi a peu i el que val anar-hi en autobús. 

• En referència a la circulació de vehicles davant de l’Escola Les Arrels, exposa que el 
carrer és bidireccional i els cotxes van extremadament de pressa. Proposa que seria 
important posar-hi una banda rugosa o fer-lo unidireccional amb més capacitat de 
vorera per als vianants. Deixa constància que en aquests moments és important fer 
una millora ja que tal com està resulta perillós. 

 
PREGUNTES 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, formula la PREGUNTA següent: 
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• En referència al Decret núm. 104/2013. En concret el que diu:Contenciós Administratiu 
Ros Roca 56.814,57€. Voldria saber a què correspon, si hi ha una partida 
pressupostària, com s’ha fet la despesa i el per què de tot plegat 

 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, formula PREGUNTA següent: 
 
• Manifesta que aquest és un dels apartats que el seu grup tenia previst de preguntar: 

saber com està la liquidació de la sentència judicial i saber si l’Ajuntament va presentar 
algun recurs a la sentència o es va fer alguna acció per arribar fins al final.  

 
Als PRECS formulats el Sr. Alcalde dóna les respostes següents:  
 
El Sr. Alcalde respon sobre el tema formulat en referència al local de l’Albada, i explica que 
el fet que s’hagi abaixat el pressupost és perquè ara el local, en lloc de ser a dalt, serà a la 
planta baixa perquè estarà millor situat. L’interès de la persona que ha fet la donació és 
que l’immoble pugui funcionar com més aviat millor com a centre sociocultural. I s’hi ha 
pogut donar resposta de manera ràpida amb poca inversió i, a la vegada,uns lloguers de 
l’Albada que no caldrà pagar. 
 
Quant al tema de la Fira, de la presentació de la subdelegada del Govern, Imma Manso, 
creu que se la va presentar igual que ha tothom. Ella encaixava la mà a tothom. L’alcalde 
procura comentar sense que ningú se senti malament que la persona que inaugura la fira 
és la que es presenta a tots els expositors i en aquest cas era el conseller. Després tothom 
va seguint sense pensar que uns s’han de posar al costat de l’altre. Tothom es mou d’una 
manera funcional i intuïtiva en temes que ja se sap com van. L’alcalde afirma que ha vist la 
subdelegada a totes les fotos, i això és senyal que hi era i se la tenia en compte.L’alcalde 
matisa que l’obligació que tenen ell i el director de la Fira és presentar la persona que 
inaugura la Fira als expositors. Si un dia la inaugura la Sra. Manso, es farà el mateix. 
També podrien dir el mateix el president del Consell Comarcal, el de la Diputació... 
Lamenta que no s’hagi sentit prou ben tractada, destaca que no era la intenció d’ell i diu 
que si no haguessin volgut la seva presència no l’haguessin convidada, perquè la Fira pot 
decidir a qui convida o no. No han tingut en cap moment la percepció que no haguessin 
estat atents en el tracte. Ara bé creu que si ella s’ha sentit incòmoda podia haver-ho dit i 
ell hagués estat encantat de parlar amb ella. De tota manera ho tindran en compte en 
altres ocasions. 
 
Referent a l’autobús de la Fira, l’alcalde fa el comentari que la Fira, al llarg dels 141 anys 
d’història, s’ha anat movent d’ubicació. El fet que vingui una autoritat a inaugurar-la fa que 
calgui acotar el recorregut i iniciar-lo des del començament. En la inauguració, igual que en 
la cloenda, s’intenta fer tot el recorregut. Encara que a Mollerussa tot sigui a prop, si la 
inauguració fos a la rotonda de l’Albada, no caldria l’autobús, però si fos a la rotonda de 
l’eixample caldria pensar en moure tot el grup de gent enmig de paradetes o pel mig del 
poble. De totes maneres és un tema que pot plantejar-se al director de la Fira i als serveis 
de protocol per mirar-ho d’ajustar. Evidentment hi ha un cost; els tres autocars per les 
dues vegades, amb IVA inclòs, pugen aproximadament 600€.  
 
Quan a l’assumpte del carrer de Prat de la Riba, la velocitat és un tema del qual se n’ha 
parlat i més arran de l’escola. Regular la conducció costa, per això s’està mirant 
d’eixamplar una mica la vorera perquè és una manera de solucionar part del problema tot i 
que cal veure com quedaria tota la qüestió de l’estació d’autobusos. De fet, molt veïns de 
Mollerussa comenten l’excés de velocitat en els carrers on viuen; tothom hi voldria 
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ressalts, al carrer. Hi ha llocs on s’intenta posar-los, en altres es posen els radars 
informatius. Es van fent accions de conscienciació aturant els conductors però sense 
multar-los. L’alcalde diu que es tindrà en compte aquest prec. 
 
A les PREGUNTES formulats el Sr. Alcalde dóna les respostes següents:  
 
Pel que fa al tema de Ros Roca es va tancar amb la quantitat de 400.000€; es va 
aconseguir que una entitat bancària fes un endós de la sentència, sense interessos, de 
343.000€. En qualsevol cas es va agafar el compromís que deia la sentència: liquidar 
aquest import durant el primer trimestre de 2013.El que s’ha fet és acabar de pagar la 
resta, s’espera que aquest mes es pugui complir amb l’entitat i el tema quedarà tancat. Es 
va quedar que quan es tingués l’acord extrajudicial es posaria en coneixement del 
consistori. 
 
L’alcalde indica que la sentència no es va impugnar. Afirma que ha estat millor així, ja que 
si no s’hagués acceptat la impugnació, ara s’haguessin hagut de pagat els interessos 
ocasionats fins a la data.Encertada o no, aquesta és la decisió que es va prendre en aquell 
moment. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i quinze minuts, per Ordre 
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà 
signada pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 

 

 

 

 


