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ACTA 2014/01 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta de gener de dos mil catorze. 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.  Jordi Pérez Ruiz    (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) 
Sr.  Josep  Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Regidora no adscrita) 
 
Excusa l’assistència la regidora Sra. Teresa Ginestà Riera (Grup Socialista). 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
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: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013 (12/2013). 
 
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 
12/2013 celebrada el dia 28 de novembre 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. 
 
02. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 03 DE DESEMBRE DE 2013 (13/2013). 
 
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 
13/2013 celebrada el dia 3 de desembre 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. 
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03. INFORME DE L’ALCALDIA 
 
L’alcalde Marc Solsona inicia el Ple ordinari amb l’informe de l’Alcaldia a partir del Ple del dia 
28 de novembre de 2013.  
 
El dia 30 de novembre Mollerussa es va sumar al gran recapte d’aliments que es va 
organitzar a través del Banc d’Aliments i l’Agrupació Escolta i Guia Cal Met. 
 
Dia 2 de desembre. Les obres de construcció del vial al Parc de Bombers, en el tram de la 
Ronda Nord, segueixen el seu curs. L’obra que va adjudicar la Diputació per un import de 
86.366€ és la primera fase de la construcció del vial nord. Aquesta obra és important per la 
circumval·lació de Mollerussa i per donar sortida immediata al parc de bombers i la futura 
àrea  seguretat. El mateix dia 2 de desembre, la Biblioteca Jaume Vila va ser guardonada 
amb el distintiu de BiblioWiki, que concedeix el Servei de Biblioteques Públiques de 
Catalunya per haver contribuït activament en el desenvolupament del Viquiprojecte de 
Biblioteques amb l’organització dels cursets per aprendre a editar articles a la Viquipèdia, així 
com també, crear–ne des d’aquest mateix servei. 
 
Dia 3 de desembre. L’Ajuntament de Mollerussa va fer públic el resultat d’un estudi elaborat 
pels serveis tècnics de la casa, en què van inventariar catorze edificis de Mollerussa 
inacabats, sobre els quals calia actuar per uns temes de seguretat i de salubritat. 
La majoria d’aquest edificis són de propietat privada, llevat de dos que són propietat 
d’entitats bancàries. S’ha començat a actuar en algun d’ells reclamant als propietaris que 
facin les millores que calguin. En ser obres inacabades, s’ocasionen riscos de deixadesa i 
altres sobre els qual cal actuar. 
 
Es va fer anteriorment una actuació d’aquestes característiques en un edifici a l’avinguda 
Ermengol V. Es va instant l’entitat bancària que n’era la propietària a fer les obres oportunes. 
Ni sota multes coercitives, no va actuar. Davant l’amenaça d’embargament (24.000€), 
l’entitat va pagar a l’Ajuntament i l’Ajuntament va fer les obres. Ara, amb aquests catorze 
edificis s’està actuant també en aquest sentit. 
 
El dia 4 de desembre, l’alcalde participa en un debat en el Diari ARA sobre la comarca del Pla 
d’Urgell amb diferents membres del Pla d’Urgell, el Jordi Soldevila, l’Antoni Vallés i el Jaume 
Pedrós. Una bona oportunitat per defensar i vendre el territori. El mateix dia 4 de desembre 
es fa l’encesa de les llums de Nadal. 
 
El dia 5, divendres, es fa una xerrada cafè amb els comerciants per explicar l’evolució del Pla 
de Barris i presentar un estudi sobre el tema de façana comercial als aparadors o als locals 
comercials que estan actualment buits o que són susceptibles de ser ocupats. L’objectiu és 
portar a terme accions dins del Pla de Barris, que ajudin a promocionar la façana comercial. 
 
En aquest estudi s’ha censat un total de 502 locals en la zona d’influència del Pla de Barris, 
dels quals el 70% pràcticament ja estan ocupats i tenen activitats comercials. S’intenta 
generar activitat. Es proposa ocupar aparadors amb elements de promoció artística de 
difusió de la ciutat. Per aquest motiu es demana un pla d’ocupació perquè durant en el segon 
semestre de l’any es pugui crear un equip de treball per dura terme aquest propòsit. 
 
El dia 7 de desembre es va fer el Mercat de Santa Llúcia, el 17è Mercat, que com a novetat 
d’aquest any tenia una durada de dos dies -dissabte i diumenge- , i com a curiositat val a dir 
que va ser el cap de setmana més fred després d’un novembre força calorós. Tot i això la 
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valoració que en fan els organitzadors de la Cambra de Comerç i Mollerussa Comercial no va 
ser negativa. 
 
El dia 9 de desembre, fruit de la promoció i a les portes dels Vestits de Paper, es va tenir 
l’oportunitat de participar en el programa “Els Matins de TV3”. S’hi va portar una mostra d’un 
vestit de paper i es va poder vendre el producte a tot el país. 
 
El 10 de desembre, la corporació actual i tot el consistori deixa constància en l’informe 
d’Alcaldia del traspàs del Sr. Ramon Pomés Nart, alcalde de Mollerussa del 23 d’octubre del 
1964 al 8 de novembre del 1974. Des d’aquí i en nom de tots, expressar el condol a les 
seves filles i agrair el servei que el Sr. Pomés en èpoques molt complicades també va fer al 
llarg dels deu anys com a alcalde de la ciutat. 
 
Al 10 de desembre, la brigada municipal va col·laborar amb el Canal d’Urgell en la neteja del 
llit de la sèquia del canal que passa pel mig de Mollerussa. Aquesta operació va consistir 
bàsicament en retirar els fangs i les escombraries que obstrueixen el pas de l’aigua per 
facilitar un trànsit més fluït.  També cal dir que l’Ajuntament de Mollerussa va començar el 
treball de la neteja de la banqueta del canal amb dos operaris contractats a través del SOC.  
 
El dia 13 de desembre va començar una d’aquelles actuacions correctives i no preventives en 
el carrer Duran i Bas per donar resposta als episodis d’inundacions reiterats durant molts 
anys, fent i atenent una reclamació de catorze anys dels veïns de la zona en què no s’havia 
pogut donar sortida. Aquesta actuació va estar coordinada amb el Canal d’Urgell. N’hi ha 
previstes altres en el terme municipal, i aquesta actuació va consistir en construir una canal 
amb unes dimensions de 50cm d’amplada per 50 de profunditat i 7 metres de llargada, que 
és la distància entre vorera i vorera. La canal s’ha cobert amb una reixa pluvial. Es veurà el 
funcionament correcte quan hi hagi un altre episodi de pluja intensa. Amb el Pla Director 
s’aniran fent inspeccions de clavegueram. Aquestes accions aniran coordinades amb la Casa 
Canal, Sorea i diferents ajuntaments com poden ser Miralcamp i Golmés. Cal destacar que un 
dels avantatges de tenir els Serveis Tècnics delegats amb conveni amb el Consell Comarcal, 
fa que els tècnics de Mollerussa tinguin una visió supramunicipal que permetin definir i 
coordinar millor les accions que es facin en el terme i més si tenen conseqüència amb els 
altres municipis veïns. 
 
El dia 14 de desembre va tenir lloc la 48a edició del Concurs Nacional de Vestits de Paper. Hi 
van participar 85 concursants en les diferents categories i 52 en les nines Barbie. 
 
L’endemà mateix, Mollerussa va solidaritzar-se amb la Marató de TV3 i va organitzar 
activitats amb les entitats. Es van recaptar més de 4.000€ durant tot el cap de setmana. 
 
Com a fet curiós, el dia 17 de desembre la directora general d’Hàbitat del Govern de Buenos 
Aires, Argentina, va visitar Mollerussa, per veure la construcció del camp de futbol en el 
col·legi Ignasi Peraire, el Cruyff Court – Bojan Krkic de Mollerussa. Volen implantar-ho allà i 
des de la Fundació Cruyff van dir que era dels últims que s’havien fet i de millor relació 
qualitat/cost. 
 
El 18 de desembre. S’inicien les obres de rehabilitació dels lavabos de l’escola Mestre Ignasi 
Peraire. Aquestes obres ja estan aprovades en el pressupost d’inversió. S’executaran en tres 
fases per no entorpir la normalitat de l’escola:  durant aquestes vacances de Nadal se n’ha 
reformat una part, les altres s’aniran fent entre Setmana Santa i l’estiu. 
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El 26 de desembre es va celebrar la 31a Cursa de l’ Indiot. Com a curiositat i després de la 
polèmica dels últims anys s’ha recuperat l’ indiot típic de la cursa, però a diferència d’abans, 
ara és un animal mort a punt per ser degustat. 
 
Aquest mateix dia es van obrir les portes de la 24a edició de l’Aventura del Nadal. S’ha fet 
un esforç per millorar la part decorativa i fer una mica d’innovació en la distribució de les 
atraccions. Es va notar un increment del 32% de persones que van assistir-hi i un 15% en la 
venda d’entrades, ja que no tothom paga. 
 
El dia 5 de gener té lloc la Cavalcada de Reis. Aquest any, s’han aplicat noves mesures de 
seguretat en el recorregut. Es van retirar els vehicles, es va posar tanques i es van 
senyalitzar. El conjunt de la gent ho va respectar i agrair. Es van afegir uns faldons de fusta 
a les carrosses perquè la gent no pogués passar per sota, en cas de buscar caramels. Com 
cada any, agrair la col·laboració en l’organització d’aquesta activitat a la Colla dels 50 anys, 
aquest any la colla de l’any 1963. 
 
El dia 7 de gener comencen les obres de rehabilitació de la sala de ball de l’Amistat, que han 
d’estar acabades durant el mes de gener. A dia d’avui s’ha pogut fer l’estrena de la sala, 
aprofitant per presentar el calendari firal. Durant dos caps de setmana no s’hi ha pogut fer 
ball i les entitats que utilitzaven la sala han hagut de canviar de lloc. D’aquesta manera 
s’acaba el complex de l’Amistat. Fins ara no es podia accedir des de l’edifici nou a la sala 
polivalent. Aquesta obra tenia un pressupost de 40.785€ i comptava amb una subvenció de 
la Diputació de 33.874€. 
 
El dia 7 de gener vam presentar la nova programació del Teatre l’Amistat. S’està recuperant 
la normalitat en la programació seguint els criteris fixats de buscar companyies i formats que 
poguessin venir a Mollerussa. Això més alguna subvenció fa que puguem tenir obres de 
Montserrat Carulla, el Tomeu Penya, el Toni Albà.  
Cal remarcar que Mollerussa s’ha sumat als actes de celebració del Tricentenari del nostre 
país, on també destaca, dins d’aquesta programació, l’obra del Setge de Lleida 1707. 
 
El dia 14 de gener es van començar les obres de construcció d’un pas de vianants elevat al 
carrer Ricard Vinyes, a la part que toca a la carretera de Miralcamp. Aquesta intervenció 
forma part d’una actuació integral dels accessos a l’escola Ignasi Peraire, a més de la 
col·locació d’un semàfor tan bon punt es tingui l’autorització de carreteres de la Generalitat. 
Aquesta havia estat una demanda de l’AMPA i a la vegada se suma amb l’acció d’ordenació 
de la carretera de Torregrossa i Ronda de Ponent pels accessos a l’IES Terres de Ponent. 
 
Pel que fa a altres actes del Tricentenari, durant el primer semestre de l’any hi ha 
programades tres conferències d’historiadors importants com ara Joaquim Albareda, Jaume 
Barrull o Solé Sabaté. També una escenificació dels Miquelets durant el mes de juny i música 
tradicional. Per la celebració del Tricentenari s’ha obert un correu electrònic 
tricententari@mollerussaciutat.com per si alguna entitat de Mollerussa vol proposar activitats 
encarades a aquesta finalitat. 
 
El 15 de gener vam obrir la convocatòria de les subvencions destinades a la rehabilitació dels 
immobles inclosos dins de l’àmbit del Pla de Barris en tot el que seria el tema d’arranjament 
de façanes i altres elements comuns, tant per millora estètica com per eliminació de barreres 
arquitectòniques. 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
       ______ 

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

El dia 17 de gener el director de Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Lleida, Sr. 
Josep M. Forner, va venir a Mollerussa. L’alcalde, juntament amb el Sr. Lavin, van 
acompanyar-lo a fer una visita a l’entitat ACUDAM i la residència Terres de Ponent. 
 
El dia 21 de gener, la Biblioteca va presentar la segona programació d’Hores del Conte, amb 
quatre sessions. El mateix dia es va posar en coneixement que a principis de febrer 
començarien les obres de construcció de 128 nínxols dels 432 previstos. El consistori va 
reservar en el pressupost de 2014 una partida de 135.000 euros per dur a terme aquesta 
obra, una partida que ara no caldrà emprar en la seva totalitat gràcies a la baixa feta per 
l’empresa adjudicatària, Arroquetes SL, i el fet que l’obra estarà finançada per la venda dels 
drets d’ús dels mateixos nínxols, dels quals 62 ja tenen propietari. 
 
El 23 de gener es va celebrar el plenari del Consell Social de Mollerussa. Es va fer un resum 
de la tasca realitzada tot l’any i es van encarar els objectius del 2014, entre els qual la de 
definir la futura Ordenança de civisme o de ciutadania ja que l’Ordenança vigent de policia i 
bon govern no recull les realitats actuals de convivència. Les persones que integren el 
Consell fan arribar la seva proposta a l’Ajuntament. No es pretén una ordenança 
sancionadora o recaptatòria sinó que vetlli per un bon comportament cívic. Un cop estigui 
elaborada es penjarà a la pàgina web de l’Ajuntament perquè tothom pugui participar en el 
procés per aportar o esmenar el que cregui oportú. Finalment es farà extensiva als portaveus 
de tots els grups perquè hi participin i elevar-la al Ple. 
 
El dia 24 de gener es va reunir la Junta Local de Seguretat. Aquesta vegada va estar 
presidida pel conseller d’Interior, Sr. Ramon Espadaler. Es van repassar els fets delictius 
ocasionats durant l’any 2013i es va comprovar un descens del 3,6% en referència a l’any 
anterior. L’alcalde explica que Mollerussa és una ciutat segura i té molt ben identificat el 
problema actual que no és altre que la reincidència de certs personatges. Aquesta 
reincidència incrementa els robatoris de vehicles d’una forma exagerada, passant de 92 a 
120. Tot i això s’està per sota de la mitjana de fets delictius per habitant que hi ha a 
Catalunya. Es va posar de manifest al conseller que la reincidència s’hauria de poder tractar 
ja que, de vegades, pot semblar que hi ha un gran nombre de persones que ocasionen fets 
delictius quan en realitat no és així. També es va deixar constància que, tal i com recollia la 
premsa,el Parc de Bombers va estar uns dies amb pocs efectius. Això podia provocar en 
algun moment una  sensació de falta de servei, que se soluciona pel treball en xarxa. Tot i 
així calia posar-ho de manifest atenent que la Junta de Seguretat està formada per tots els 
cossos de seguretat, i per invitació directa de l’Alcaldia hi participa el cap de Bombers de 
Mollerussa i  aquesta vegada també el cap de Regió. 
 
El dia 28 de gener es va fer una visita a Barcelona al Director General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, Sr. Agustí Serra, per posar sobre la taula temes de tràmit diari de 
l’Ajuntament i aclarir alguns dubtes per poder-los gestionar. 
 
El dia 30 de gener s’ha fet la presentació del Calendari Firal 2014 amb la novetat que el dia 
19 de març s’inaugurarà el Saló de l’Automòbil i el dia 20 de març tindrà lloc la inauguració 
oficial de la Fira. Aquest fet ve donat perquè Sant Josep cau en dimecres i cal entendre que 
aquest dia ha de ser fira a Mollerussa. Per no provocar cap incomoditat als expositors ni a 
l’organització s’ha decidit potenciar aquest sector de l’automòbil ja que és el segon saló més 
important de Catalunya donat que l’any anterior va moure uns 4,4 milions d’euros i 6,9 
milions si s’hi sumen les fires d’Autotrac i Autotardor. 
 
L’alcalde fa referència a la novetat prevista per al dia 20 de març. Aquest dia es farà un 
jornada de caire més demostratiu. S’intentarà veure la maquinària exposada.  
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L’alcalde esmenta l’acte vandàlic que va tenir lloc a l’estació d’autobusos. En dates anteriors 
es va prendre el determini de tancar l’estació d’autobusos i obrir-la només en les hores en 
les quals hi havia més afluència de passatgers. Ara cal limitar de nou els horaris d’obertura a 
causa d’aquest fet. S’espera que tot es pugui solucionar. 
 
L’alcalde deixa constància en aquest primer informe de l’any que des d’Alcaldia, durant el 
2013 s’han atès 260 visites directes en el despatx, a part de totes les que es puguin derivar 
a les regidories per temes vinculats a les respectives àrees. 
 
L’alcalde dóna per acabat l’informe d’alcaldia fins a data d’avui. 
 
04. CESSIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I 
TRANSPORTS DE RESIDUS A PARTIR DEL DIA 01.02.2014 A FAVOR DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
 
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 27 de gener de 2014, 
amb el contingut següent: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2009, dictat per 
delegació del Ple, es va acordar adjudicar definitivament el contracte de gestió del servei 
públic de recollida i transports de residus a la mercantil Fomento de Construcciones i 
Contratas S.A. en el termes i condicions que consten en el Plec de Clàusules i amb les 
condicions econòmiques i millores que consten en la proposta presentada per l’adjudicatària; 
el contracte fou formalitzat en data 2 de març de 2009 i serà vigent fins el proper 2 de març 
de 2014, sens perjudici de la pròrroga que en el seu moment pugui acordar-se segons allò 
previst en el plec de clàusules. 
 
Atès l’acord del Ple de data 28 de novembre de 2013 pel qual es va resoldre delegar la gestió 
del servei públic de recollida i transport de residus al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Ateses les converses mantingudes entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell en ordre a la forma en que s’hauria de procedir a l’assumpció per part del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell de la competència delegada, tot considerant que, en l’actualitat, el 
Consell Comarcal presta el servei de recollida de residus per a la resta dels municipis de la 
comarca a l’empara d’una altra relació contractual, amb un objecte, condicions tècniques i 
econòmiques i terminis no coincidents amb els que ho fa en l’actualitat l’Ajuntament de 
Mollerussa. 
 
Atès allò que estableix en els articles 1.526, 1.528, 1529, 1.530, 1.532, 1.209, 1.210 i 1,212 
del Codi civil en relació a l’article 19.2 del RDLEG. 3/2011, de 14 de novembre, de contractes 
del sector públic, en ordre a la possibilitat de l’aplicació de les normes de dret privat als 
contractes administratius i, en concret, a la cessió del contracte que en el present supòsit hi 
és prohibida respecte el concessionari (clàusula 12) però no es pas exclosa respecte la 
posició de l’administració contractant. 
 
Resultant que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell mitjançant el seu òrgan competent s’ha 
pronunciat favorablement, acceptant la cessió de la posició d’administració contractant en el 
contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus de 2 de març de 2009. 
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Tanmateix, amb caràcter previ a la cessió de la posició contractual de l’administració, s’ha 
donat audiència a l’adjudicatari, Fomento de Construcciones i Contratas, S.A, segons allò 
disposat en l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, durant el termini preceptiu, 
sense que hagi manifestat oposició a la proposta.  
 
En virtut de quan s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Desplegar l’acord del Ple de data 28 de novembre de 2013 mitjançant la figura de 
la cessió de la posició contractual de l’administració en el contracte de gestió del servei 
públic de recollida i transport de residus de 2 de març de 2009. 
 
Segon.- Cedir al Consell Comarcal del Pla d’Urgell la posició contractual de l’Ajuntament de 
Mollerussa en el contracte de 2 de març de 2009, de concessió del servei públic de recollida i 
transport de residus amb les següents condicions: 
 
a) La cessió tindrà efectes des del proper dia 1 de febrer de 2014. 
b) Des d’aquesta data del dia 1 de febrer de 2014, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell 

tindrà atribuïdes totes les prerrogatives pròpies de l’administració contractant.  
c) L’Ajuntament de Mollerussa es farà càrrec del cost del servei des de la data de 1 de 

febrer de 2014 fins a l’acabament del contracte i la seva eventual pròrroga, mitjançant el 
reintegrament al Consell Comarcal del Pla d’Urgell del cost facturat per l’adjudicatària. 
L’obligació de reintegrar el cost del servei inclou també l’eventual desequilibri 
concessional que, previ el procediment adient, tramitat amb audiència de l’Ajuntament 
de Mollerussa, pogués declarar-se. 

d) Igualment l’Ajuntament de Mollerussa es farà càrrec del cost del servei i de les despeses 
vinculades a la gestió dels residus (tractament de la fracció orgànica i residus especials 
en petita quantitat, campanyes informatives i despeses de gestió tècnica i administrativa 
del Consell Comarcal) i qualsevol concepte i import acreditat amb anterioritat a la cessió 
de la seva posició contractual. 

e) Igualment l’Ajuntament de Mollerussa percebrà el ingressos derivats de la gestió del 
residus provinents de ECOEMBES, ECOVIDRIO, OFIPILAS, OFIRAEE, retorn del cànon, 
deixalleria comarcal, venta de paper i cartró, així com altres que puguin sorgir. 

 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i a l’adjudicatària, 
Fomento de Construcciones i Contratas S.A., als efectes oportuns.  
 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel 
desplegament dels acords adoptats i formalitzar els documents que sigui necessaris.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El Sr. Francesc Pla, portaveu del grup ERC, manifesta que el seu vot serà favorable pel que 
fa a la cessió però que cal matisar alguns aspectes. Cedir la recollida d’escombraries al 
Consell Comarcal implicarà més tard o més d’hora la recollida soterrada. Això vol dir la 
realització d’un seguit d’obres. Se suposa que s’han fet o es fan estudis sobre on han d’anar, 
com s’han de desenvolupar i el cost que això comportarà. Remarca que quan el Consell 
Comarcal va decidir en el seu dia adherir-se a la soterrada i Mollerussa va optar per un altre 
sistema, totes les poblacions van poder gaudir d’una sèrie de subvencions per tal de dur a 
terme l’obra. Ara, aquestes subvencions no hi són, això implica una despesa i cal veure la 
viabilitat d’aquesta despesa en tot aquest procés. El Sr. Pla expressa que és cert que el 
Consell Comarcal tindrà ara sis o set mesos per veure com funciona i quins són els números 
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que poden posaren aquest plec de clàusules per si l’Ajuntament de Mollerussa vol o no 
acceptar-los i es pregunta si és possible crear un òrgan de seguiment per part de 
l’Ajuntament que tingui una certa incidència en l’elaboració d’aquest plec de clàusules. I per 
altra banda, creu que seria important sensibilitzar la ciutadania sobre el concepte propi de 
recollida selectiva. També vol recordar que, tot i que el Consell Comarcal té unes quotes de 
recollida molt altes, també té un problema amb el rebuig i s’hauria de treballar i estudiar. No 
es pot solucionar mai del tot si no hi ha una dedicació amb diners, material, gent... No vol dir 
amb això que s’hagin de fer gran campanyes publicitàries sinó treballar directament amb la 
gent, fer veure què significa recollir i això no es fa d’un dia per altre. Reciclar és una 
campanya a llarg termini que caldria complementar amb una conscienciació ciutadana. 
 
El Sr. Pere Gatnau, portaveu del grup del PSC, celebra que es porti el tema a debat en 
aquests Ple, ja que aquesta posició és la que sempre havia defensat el seu grup i sempre 
s’havia refusat. El Consell Comarcal des del primer moment. Entén que les coses han anat 
com han anat, no van estar possible en el seu moment però avui es podran dur a terme. 
Celebrem encara que sigui inicialment la cessió del contracte. 
 
Després, fent referència al que esmentava el Sr. Pla, vindran les condicions noves. No 
s’escapa que fer l’acord marcarà els cost de la recollida pel que fa als habitatges. Caldrà 
veure com quedarà o com afectarà el cost econòmic a Mollerussa.  
S’adreça al Sr. Alcalde i diu que a poc a poc s’anirà implementant a Mollerussa el sistema de 
recollida soterrada. Inicialment, a la zona del Pla de Barris o la que s’està en estudi, però 
caldrà tenir en compte que ja no es disposaran de les subvencions que en un principi es 
gaudiren, només hi haurà ajuts en el Pla de Barris i en la resta caldrà fer front a una cost 
molt superior al que avui està pagant la comarca. Celebren que s’unifiqui i gestioni el servei 
de recollida a través del Consell Comarcal, per tant el seu vot serà favorable. 
 
L’alcalde dóna les gràcies pel vot favorable en aquest punt i diu que l’important en aquest 
procés és intentar fer el mínim de futurologia possible,perquè cada cert temps s’han donat 
situacions diferents. El que s’està fent és garantir que el servei de recollida d’escombraries 
es pugui proporcionar com a mínim amb les mateixes condicions que s’està prestant fins ara 
i preveient de cara al futur que el fet d’una futura integració amb el Consell Comarcal 
comporti una millor gestió del servei. 
 
L’alcalde també comenta que l’aliança amb el Consell Comarcal ha de ser una aliança d’èxit 
perquè les proves demostren que, pel que fa a la recollida d’escombraries, funciona bé i no 
només en la implantació dels contenidors soterrats sinó també amb les campanyes 
informatives de sensibilització que comporten una nova pedagogia de reciclatge. Però el que 
avui es fa és només cedir la gestió perquè de manera anticipada es pugui valorar l’impacte 
de tot plegat. Pel que fa a l’elaboració de plecs, l’alcalde diu que es posen a disposició els 
serveis de l’Ajuntament i que en les Juntes de Portaveus anirà informant de tot. Pel que fa a 
l’augment de la taxa, manifesta que no cal entrar en cap psicosi, perquè no es pot dir encara 
que un augment d’inversions vagi lligat a un augment de taxa. L’alcalde recalca que cal 
diferenciar el servei de cessió de contracte amb el procés de futures inversions. 
L’Ajuntament, a falta de subvencions, ho anirà fent a petites espentes, en cap moment no es 
parla d’una integració brutal en una inversió, entre altres coses perquè no es disposa 
capacitat econòmica per fer-ho. Més endavant, si cal, ja es pactarà un calendari d’inversions 
i caldrà veure també el funcionament quan a ràtios de retorn. L’alcalde manifesta tenir 
tranquil·litat en aquest sentit perquè el servei està garantit i en funció de la conjuntura 
s’aniran veient les coses. Pel que fa a les subvencions caldrà valorar-ho tot i afirma que 
l’equip de govern durant aquesta legislatura ha hagut de renunciar a subvencions perquè no  
disposava del diferencial dels ajuts i això ha comportat que no s’hagin dut a terme algunes 
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accions ja que calia respectar el pla econòmic i financer marcat. L’alcalde creu que 
mancomunar serveis és positiu per a Mollerussa i per a la comarca i ajuda a fer la gestió 
municipal menys feixuga i més autònoma. També creu que ara per ara aquesta aliança no 
suposarà cap increment de taxa per als veïns. Afirma no voler entrar en polèmica pel que fa 
a la voluntat d’incorporació al Consell Comarcal però dir que fa dos o quatre anys no va 
poder ser és una expressió que no s’ajusta a rigor. Es fa en aquest moment perquè hi ha un 
contracte que s’acaba i és un bon moment per fer una reformulació del servei i gestionar-lo 
d’una millor manera. 
 
El Sr. Pere Gatnau, del Grup del PSC, indica que potser no ha estat prou explícit en la seva 
intervenció anterior. El seu grup està totalment d’acord amb la cessió del contracte si es 
proposa la implementació del sistema de la recollida soterrada i que l’aliança amb el Consell 
Comarcal és de sentit comú, cosa contrària seria que els municipis no s’hi adherissin. Com a 
filosofia hi donen total suport. Diu que no sap si ha entès bé el que l’alcalde ha dit 
anteriorment, però li ha semblat entendre que els ciutadans de Mollerussa estan pagant més 
diners dels que els costos de la recollida suposen i afirma que durant una sèrie d’anys el cost 
de la recollida no s’ha vist compensat amb els ingressos, quan per llei havia de ser així. 
També assegura no voler polemitzar, simplement matisar i aclarir que no s’havia fet la gestió 
en el seu moment -parlant de l’equip de govern anterior- perquè s’estava en un procés 
judicial que no se sabia com podria acabar i fer un moviment en aquell moment era arriscat. 
 
L’alcalde Marc Solsona explica que en el seu moment hi va haver un increment important en 
les taxes de recollida d’escombraries amb la finalitat de fer una inversió en la recollida 
pneumàtica. Quan es va fer l’increment de la taxa era perquè s’acabava d‘implantar un altre 
sistema de recollida. En el moment que es decideix que aquest contracte o aquesta inversió 
no és duu a terme tampoc no hi ha una davallada de la taxa, sembla lògic que es tornés al 
nivell de taxa anterior, a més després hi va haver contractes directament lligats a la recollida 
d’escombraries, com la deixalleria, que fan que la taxa s’adeqüi més als costos ocasionats. El 
que vol dir és que un increment de taxa ha d’anar lligat a una finalitat, si la finalitat no 
s’aconsegueix, la taxa ha de tornar al seu nivell anterior. I sense voler polemitzar, l’alcalde 
esmenta que, si es va parar un procés d’un contracte d’inversió que va acabar en un 
contenciós, es podia haver parat la gestió del servei i buscar altres plantejaments i recalca 
que la voluntat de l’Ajuntament no és un augment de la taxa. Per acabar afirma que tothom 
està a favor de la cessió del contracte i que el Consell Comarcal ho va aprovar en el seu Ple 
per unanimitat de tots els grups presents i agraeix al Consell Comarcal que hagi resposta a 
la sol·licitud i que s’hagin volgut fer càrrec del servei i agrair que l’Ajuntament en Ple doni 
suport a aquesta actuació amb un servei que es bàsic i obligatori i que cal intentar prestar el 
millor possible. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
05. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, PREU PÚBLIC FIRA 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 27 de gener de 2014, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic per les 
activitats de la Fira de Mollerussa. 
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Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Afegir un nou concepte a la tarifa primera (Fira de Sant Josep) de l’article 6 (quota 
tributària): 
 
“Inscripció jornades tècniques:  15,00” 
 
Segon.- Afegir una nova tarifa a l’article 6 (quota tributària): 
 
“Tarifa novena: LanParty 
 
Drets d’inscripció: 25,00” 
 
Tercer.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del 
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la 
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes. 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 250/13. LIDs 1318000150 i 131700162. 
GENERALITAT DE CATALUNYA -ENSENYAMENT- 
 
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 27 de gener de 2014, 
amb el contingut següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 250/13. 
 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL). 
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Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% 
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 
Vista la liquidació 1318000150 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
import de 998,42 € i la liquidació 1317000162 de taxa per llicència urbanística, per import de 
510,71 €. 
 
Vist l’informe obrant en l’expedient. 
 
Atès que la finalitat de les obres és la ampliació de la nova escola Les Arrels. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar l’obra com a interès social. 
 
Segon.- Atorgar una bonificació total per import de 923,54 € d’acord amb el següent 
desglossament: 
 
Base imposable (BI): 49.921,16 

LIDs Bonificació Nova LID 

ICIO (2,00 %) s/ BI 998,42 80 % ICIO 798,74 199,68 

Taxa (1,00 %) s/ BI 499,21 25 % Taxa 124,80 374,41 

Placa 11,50 0,00 11,50 

510,71 124,80 385,91 

1.509,13 923,54 585,59 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.” 
 
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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07.-MOCIONS 
 
7.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS 
 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple de la Moció, presentada pels Grups Municipals, CiU, PSC, 
ERC i PP, següent: 
 
“MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS. 
 
Els grups municipals sotasignats demanem sigui inclosa la present moció a l’ordre del dia del 
proper ple municipal a celebrar per aquesta corporació. 
 
EXPOSEM 
 
Atès que a Catalunya s’ha implantat fins ara un model d’integració social i laboral de les 
persones amb discapacitats intel·lectuals basat en el desenvolupament màxim possible de les 
seves discapacitats o talents a través de centres creats per famílies i professionals del sector. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha finançat fins ara les places de les persones amb 
discapacitat en aquests centres, a través dels departament d’Ensenyament, Treball i 
Benestar Social, per tal de garantir els seus drets a la integració social i laboral. 
 
Atès que les retallades i les demores del finançament públic de les esmentades places 
afecten des del 2010 els centres que donen servei a aquestes persones i fan perillar el seu 
manteniment i continuïtat. 
 
Atès que les persones amb discapacitats intel·lectuals estan abocades a l’aïllament social i a 
la marginalitat si els manquen els centres i els serveis de suport adequats. 
 
Atès que la manca de centres i serveis adequats pot provocar l’empitjorament de l’estat físic 
i mental d’aquestes persones. I en aquest cas, la majoria necessitaran tractaments i 
hospitalitzacions, l’import de les quals serà més elevat per a la societat que els serveis que 
reben fins ara. 
 
SOL·LICITEM 
 
Primer. L’adhesió del ple de l’ajuntament a la defensa dels drets de les persones amb 
discapacitats intel·lectuals. 
 
Segon. La sol·licitud del ple de l’ajuntament al Parlament de Catalunya perquè blindi les 
partides pressupostàries que garanteixen la integració social i laboral d’aquestes persones i 
perquè recuperin la dotació aprovada en els pressupostos del 2010. 
 
Tercer. La notificació d’aquest acord a la Mesa del Parlament i als grups i els subgrups 
parlamentaris presents al Parlament de Catalunya.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
       ______ 

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

La regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó manifesta que, malgrat  no ha rebut les mocions,  
afirma que aquesta moció és molt correcta. Ella, per la seva experiència en un centre 
d’aquestes característiques, diu que sense aquestes ajudis no podrien tirar endavant. 
 
El Sr. Alcalde lamenta que no li hagi arribat i comenta que en la Junta de Portaveus les van 
explicar totes, però que en el seu cas concret, ella les hauria d’haver rebut avui. En qualsevol 
cas agreix que hi doni suport i que tot l’Ajuntament també ho faci. També creu que 
Mollerussa és més sensible a aquests temes que altres poblacions. El fet de tenir un centre 
com ACUDAM,amb el qual se senten molt i molt identificats, fa que sempre es doni suport a 
accions d’aquesta característica i fins i tot s’han fet manifestacions a Barcelona sota el lema  
“Això sí que no”. L’alcalde diu que col·lectius que no són majoritaris, no poden ser en cap cas 
els perjudicats d’una crisi general, entén que s’ha de tractar la singularitat, s’ha de tractar 
l’especificitat  i al final han de saber gestionar no només el cost dels serveis sinó l’impacte 
social que aquests puguin arribar a tenir. A partir d’aquí se sumen a qualsevol iniciativa de 
suport en el món de la discapacitat i entenen que Mollerussa es pot sentir orgullosa que 
tothom al Ple de l’Ajuntament doni suport a la defensa d’aquests drets. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
MOCIÓ presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
7.2.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA 
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dóna compte al Ple de la Moció, 
presentada pels Grups Municipals, PSC i ERC, següent: 
 
“MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA INTERRUPCIÓ 
VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS 
 
La interrupció Voluntària de l’embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits 
socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la 
seva pràctica. 
 
La Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de 
l’Embaràs, que entrà en vigor l’1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de 
l’Embaràs (IVE) sense causa justificada fins a la 14a setmana de gestació. Un pas endavant 
en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos. Dret reconegut a l’article 41 de l’estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Aquesta llei serà es basa en terminis i no en supòsits com 
l’anterior aprovada l’any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, 
presumpció de defectes del fetus i violació). 
 
El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va presentar el 
desembre passat l’esborrany de la Llei d’avortament. Aquest document suposa una retallada 
i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El ministre, 
juntament amb el sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d’una dona 
que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, 
pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat de decisió. 
 
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d’assegurar que 
aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la 
seva vida, tingui la llibertat de decisió, perquè el cos és seu. 
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Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de Justícia, per restringir 
l’accés de la dona a l’IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries que 
posaran el risc de la salut de les dones i afavorirà les desigualtats socials ja que els viatges a 
països on permetin l’IVE a terminis, només se’ls podran permetre aquelles dones que puguin 
assumir-ne la despesa econòmica. 
 
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals ideològics impulsats 
pels sectors ultraconservadors. 
 
Atès tot l’exposat anteriorment, el ple de l’Ajuntament de Mollerussa, acorda el següent: 
 
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l’avantprojecte de la llei d’avortament ja 
que suposa una regressió en els drets de les dones. 
 
Segon.- Demanar la despenalització de l’avortament voluntari que a dia d’avui continua 
tipificada dins el Codi Penal. 
 
Tercer.- sol·licitar la reducció de l’IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de 
prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual. 
 
Quart.- Instar la implantació d’un programa específic d’acompanyament i atenció integral a 
les dones que han pres la decisió d’interrompre l’embaràs. 
 
Cinquè.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, amb 
la major celeritat possible, de l’elaboració de la Llei Sexual i reproductiva pròpia de 
Catalunya. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència 
del Congrés de Diputats ai al ministre de justícia. 
 
Mollerussa, 30 de gener de 2014”. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
La Regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó entén que aquesta Llei és i serà sempre molt 
controvertida perquè unes persones hi estan a favor i altres, en contra com en totes les lleis 
però no té clar fins a quin punt una dóna, quan es jove, sap decidir. En aquest cas 
s’abstindrà a la votació. 
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup del PP, exposa que també s’abstindrà però vol dir dues 
coses. En primer lloc en aquesta moció li sobra una paraula i per això sol hi voldria votar en 
contra: ultraconservadors. En segon lloc, la llei encara no està acabada, i quan n’estigui, se’n 
podrà tornar a parlar. Per aquests motius, reitera que el seu vot és l’abstenció. 
 
El Regidor Sr Francesc Pla, del grup ERC, diu que en el 1985 es va aconseguir que l’Estat 
Espanyol fos capdavanter i anés molt avançat amb les qüestions d’avortament, en l’àmbit 
europeu. Creu que amb aquest avantprojecte el que s’està fent no és retrocedir sinó anar 
molt més endarrere encara. Per altra banda, diu que si és cert, i hi pot estar més o menys 
d’acord, que hi ha dones que a certa edat poden tenir més o menys dubtes però per això hi 
ha l’assessorament, per això hi ha unes polítiques que s’han de fer a aquestes dones i per 
damunt de tot hi ha la decisió d’una dona sobre si vol tirar endavant o no perquè al cap i a la 
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fi és la vida personal i d’una família i la vida de tota la gent que envolta a aquesta persona i 
a aquesta dona. Per tant creu que és obvi que s’hagi de defensar el dret de la dona a decidir 
per si mateixa sobre el seu propi cos, sobre la seva pròpia família i sobre la seva pròpia vida 
futura perquè si s’obliga a segons quines dones a tirar endavant un fet que no és volgut o no 
és desitjat, pot repercutir en moltes coses i en unes conseqüències molt negatives pel que fa 
a la família, a l’entorn... El que es pretén és que la salut física i psíquica de les dones, de la 
família, sigui el més adequada possible. Opina que aquest retrocés és molt significant i 
endarrereix en tots els aspectes. També considera que cal fer polítiques preventives i 
d’assessorament per poder ser una mica més coherents i que les dones han de poder decidir 
sobre aquest aspecte. Pel que fa a la utilització del mot ultraconservador, considera amb el 
que ha manifestat el ministre se li fa difícil trobar una altra paraula que no sigui aquesta. 
Entén que el ministre va deixar molt clar que per la seva part no modificaria res i tant les 
paraules que va dir com la impressió que havia presentat ell com a ministre denotaven un 
naturalesa molt conservadora. 
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, fa una matisació a les intervencions del 
representant del Partit Popular. Una és que en la moció que es presenta no parla del ministre 
ultraconservador sinó que parla del ministre en el sector més ultraconservador del partit. Cal 
matisar això, dir que no és una menció al propi ministre. Entre línies es pot llegir el que es 
vulgui. I l’altra parla és instar al Ministeri de Justícia la retirada de l’avantprojecte, no de la 
llei. No s’està parlant en cap moment d’aquest tema, amb el qual aclarits aquests dos 
aspectes, el Sr. Gatnau li esmenta que es repensi la possibilitat de votar a favor i doni suport 
a aquesta moció ja que els dubtes plantejats s’han resolt. Indica que el ministre s’ha 
complicat la vida quan ningú li estava demanant. També creu que es fa una regressió, un 
retrocés important en el temps. Es torna a la diferenciació de classes, quan la gent que podia 
anava a l’estranger i la que no, ho acabava fent en qualsevol tuguri, amb els problemes 
sanitaris que pogués comportar i arriscant-se la vida. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna les gràcies a tothom i diu que des del grup municipal de 
CIU donaran llibertat de vot ja que entenen que en aquests temes,tradicionalment, sempre 
han tingut aquest posicionament però donat que la majoria de tot el grup ha manifestat una 
voluntat de votar a favor d’aquesta moció (sense entrar en polèmica semàntica), assegura 
que comparteixen la idea que no és una llei necessària i que no hi ha una demanda social. 
Aquesta llei ha tingut un mal inici i d’entrada ja provoca confrontació pel que fa als temes de 
moral, de drets individuals i de llibertat. El que no cal fer és imposar una sèrie de 
plantejaments. L’ordenament jurídic ha de permetre fer les coses de manera ordenada i 
sensata. Cada vegada es canvia en funció dels governs del moment. Lleis tan sensibles 
provoquen temes de desigualtat i d’inseguretat jurídica i prendre decisions importants en la 
vida no haurien d’anar condicionades en funció de qui governa. Per tant, l’alcalde diu que, 
assolit el consens i entenent que no és necessària, protegir el dret a la vida no s’ha 
d’autoritzar mai en contra del dret a la llibertat. Una societat informada és una societat molt 
més madura i el que cal fer és una aposta important per informar la dona de les derivades 
susceptibles i que ella lliurement dintre dels terminis fixats per llei pugui decidir.  
 
L’alcalde voldria que en tràmit parlamentari es poguessin solucionar assumptes com ara el 
tema de les malformacions, que en aquesta llei no hi estan contemplades. En aquest país en 
què no es pot garantir un mínim d’atenció a col·lectius amb diferents problemàtiques, el fet 
de no regular-ho provocaria encara un problema molt més greu. L’alcalde manifesta que cal 
ser molt curós amb el llenguatge i també a qui ens adrecem. Algú pot creure que no és un 
tema estrictament local però si que pot afectar a alguna de les 15.000 persones que viuen a 
Mollerussa. Per tant creu que si Mollerussa es pronuncia sobre aquest assumpte no passa 
res. S’adreça al Sr. Gatnau i li diu que si el Sr. Simeón es planteja l’abstenció per un 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
       ______ 

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

adjectiu, quedaria bé que es pogués rebaixar i que estaria bé que no hi hagués cap vot en 
contra en aquesta moció. 
 
El Sr. Simeón agraeix al Sr. Gatnau l’aclariment a un tema que ja tenia clar. El plantejament 
del Sr. Simeón no era aquest sinó que votaria en contra per les paraules que s’han posat a la 
moció, però que sempre el seu pensament ha estat abstenir-se.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
MOCIÓ 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, Josep Antoni Ajates i Francesc Pla, i dues abstencions, del Regidor Sr. Joan Simeón i 
de la Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
7.3.- MOCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS HABITATGES DESOCUPATS 
DEL MUNICIPI. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dóna compte al Ple de la Moció, 
presentada pels Grups Municipals, CiU, PSC i ERC, següent: 
 
“MOCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS HABITATGES DESOCUPATS DEL 
MUNICIPI 
 
Ha calgut que passés una dècada des dels primers censos municipals d’habitatges 
desocupats; 9 anys des de la Llei del Dret a l’Habitatge i 11 des de la modificació de la 
Legislació d’Hisendes Locals que obria la porta al recàrrec de l’IBI sobre els habitatges 
desocupats, pendent però encara de desenvolupament reglamentari, i per tant no operatiu, 
perquè s’acabi imposant la pressió social per posar en valor tot el parc d’habitatge desocupat 
que ho estigui per causes no justificades en garantia del dret a l’habitatge. Alguns 
ajuntament han iniciat un procés sancionador tal que els habitatges desocupats sense cap 
motiu jurídic, com són els habitatges propietat d’entitats financeres, puguin ser destinats a 
garantir el dret a l’habitatge a una unitat familiar que ho necessiti. 
 
La Llei del dret de l’habitatge del 2007 defineix com a incompliment d ela funció social del 
dret de propietat la desocupació injustificada més de 2 anys, tipificant com a infracció motl 
greu aquesta desocupació després que s’hagi intentat arbitrar amb el propietari mesures per 
incentivar la seva ocupació. I també, que s’entén per habitatge desocupat, dificultats 
probatòries a banda. 
 
La via fiscal mitjançant recàrrecs en l’IBI no és possible per falta de desenvolupament 
reglamentari d’una previsió molt genèrica de l’article 73 de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
En l’acord de governabilitat entre CiU i ERC de desembre de 2012, a proposta d’ERC (Annex 
III) hi ha el nou impost sobre habitatges desocupats per donar resposta tributària a la manca 
voluntat de l’Estat pel que fa a la utilització d ela via de l’IBI, però un impost d’aquesta 
naturalesa per definició és una mesura de foment, no pas sancionadora, per la qual cosa el 
fet imposable tindrà més limitacions que les sancions previstes a la Llei del dret a l’habitatge. 
Per exemple, el “no nat” recàrrec sobre l’IBI era previst sobre un màxim del 50% de la quota 
líquida de l’IBI. 
 
En el darrer debat de política general es va aprovar una Resolució, que s’ha reiterat en una 
recent Moció del Parlament de 5 de desembre presentada per ERC per a garantir el dret a 
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l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades, en què s’instava al Govern a crear 
aquest 2014 el Fons Social d’Habitatge de Catalunya amb els habitatges desocupats de les 
entitats financeres i del SAREB, amb gestió concertada amb les entitats socials, atesa la 
insuficient dotació que suposen els 1.092 habitatges del Fons Estatal, l’exclusió del tercer 
sector en la seva gestió, com van fer palès la president del 1a Taula del Tercer Sector (Punt 
Avui 15-5-2013), i el drama dels desnonaments, 12.000 a Catalunya els tres primers 
trimestres del 2013. 
 
La frustrada venda massiva d’habitatges socials de l’Incasòl sense anàlisi previ de les seves 
conseqüències pel que fa a la creació d’un parc d’habitatge social equivalent al 15% del total 
del parc a 20 anys vista en el marc del futur Pla Territorial Sectorial d’Habitatge no ajudava a 
cap objectiu de dotar-nos d’un parc social suficient, i així es va valorar per la majoria del 
Parlament, però a més pel que fa al Fons Social d’Habitatge de Catalunya, l’acció coordinada 
entre Ajuntaments i Generalitat, sumant la via fiscal i la sancionadora pot ajudar a 
desencallar-lo. 
 
Més d’un actor públic trobarà a faltar l’expropiació temporal de l’ús com a darrera mesura 
per garantir l’ocupació dels habitatges en determinades circumstàncies, plenament europea i 
estatutària com va dictaminar el Consell Consultiu en el Dictamen 202 de 29 de novembre 
del 2007 i que lamentablement, després de ser un dels aspectes més criticats en un moment 
en que els valors i hàbits econòmics no assumien que aviat caldria un canvi de la nostra 
relació amb la propietat immobiliària, va acabar saltant de la Llei, amb les anomenades lleis 
òmnibus del 2011 i 2012. 
 
S’ha acabat demostrant el risc que sota relats polítics de “business friendly” o purament per 
raons conjunturals en un moment de crisi, es desarmin els instruments que de manera 
estructural han d’ajudar a no repetir els mateixos errors. Com també va ser un error que 
pagarem més endavant permetre també per raons conjunturals i/o ideològiques que 
l’habitatge protegit s’incorpori al mercat de renda lliure pel transcurs del temps, i cada 
vegada més curt, que caldrà revertir algun dia, i és un error l’actual pressió poc transparent 
al debat polític i sense Pla Territorial previ, tendent a limitar les reserves de sòl que han de 
fer possible la construcció d’habitatge protegit en el futur. 
 
Pel que fa als solars buits pendents d’edificació, el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret 
Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), en el seu article 177, preveu 
una eina per a que els Ajuntaments puguin exigir l’edificació forçosa o l’expropiació dels 
solars sense edificar. Aquesta és el Registre municipal de solars sense edificar. 
 
El Registre municipal de solars sense edificar, és una eina que ha de permetre, més que 
obligar a edificar (tenint en compte la conjuntura d’excés de parc d’habitatge i de manca de 
crèdit dels promotors), poder incidir en aquells solars que tenen un impacte sobre l’espai 
públic, la seguretat, la convivència, el paisatge urbà, etc. 
 
Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Mollerussa amb planificar i desenvolupar 
una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el dret a un habitatge digne per a 
tots els ciutadans del municipi. 
 
Segon. Crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de conèixer en 
tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats. 
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Tercer. Promoure la comunicació i el treball conjunt amb les entitats bancàries per tal de 
donar sortida als habitatges desocupats sense cap motiu jurídic. Així com buscar la millor 
opció per les possibles famílies que puguin patir el risc de quedar-se sense habitatge. 
 
Quart. Crear un registre municipal de solars sense edificar, com a instrument per conèixer el 
creixement potencial (en la condició de solar) per edificar del municipi. 
 
Cinquè. Demanar a la Generalitat de Catalunya que avanci en els treballs de creació del nou 
impost sobre habitatges desocupats a mans d’entitats bancàries. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
 
Mollerussa, 30 de gener de 2014” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El Regidor Sr Francesc Pla, del grup ERC, afirma que hi ha una cosa òbvia en els darrers 
temps. Malauradament sempre es coneix algú que per les raons que siguin s’han quedat 
sense habitatge, persones que de cop i volta estaven en un lloc i ara deixen d’estar-hi. Hi ha 
molta gent que ens aquests darrers anys s’ha trobat així però en canvi hi ha una quantitat 
enorme, gairebé infame, d’habitatges buits. I també hi ha una quantitat de bancs, d’entitats 
bancàries que en tenen molt,d’estoc. Tot això provoca una problemàtica greu i s’ha de 
solucionar, per això aquesta moció, entre d’altres coses. Creu que Mollerussa, com a cap de 
comarca que és i com a capdavantera en moltes qüestions socials d’aquest tipus, s’ha de 
pronunciar i que és important fer-ho. A Mollerussa hi ha habitatges desocupats i es fa una 
feina important per solucionar aquest problema. Creu que encara s’ha de mirar més que 
afecti el menys possible a les persones, als nostres conciutadans. Aquest fet ha afectat a 
persones que mai s’ho haguessin pensat però que per diverses circumstàncies s’hi ha vist 
abocats. Per tant, treballar en aquest aspecte és important, és cabdal. El dret a l’habitatge 
és un dret fonamental i cal tenir-ho tots molt clar i que l’Ajuntament de Mollerussa ha de fer 
el possible perquè la ciutat vagi el millor possible. 
 
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, entén que és necessari que hi hagi una llei en 
aquesta línia que sigui clara i que s’adapti a la situació real. Afirma que és un sense sentit 
veure gran quantitat d’edificis buits i persones que s’estan fent fora de casa i que una gran 
part d’aquests habitatges estan en mans de bancs als quals se’ls ha donat diner públic per 
ajudar-los. El sentit de la moció per la seva part és facilitar o elaborar registres i que en 
l’àmbit governamental es prengui mesures en aquestes línies. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna les gràcies i diu que, sobre aquesta moció que el Grup CiU 
també la subscriu i presenta conjuntament, perquè hi estan absolutament d’acord ja que 
posa de manifest una línia sobre la qual l’Ajuntament ja hi està treballant. En l’últim Ple 
ordinari van presentar conjuntament una moció referida a les plusvàlues en casos 
d’impagament, de compres i vendes on es deia que havia de pagar la plusvàlua qui adquireix 
l’habitatge i no qui el perd i es va elevar als òrgans competents per legislar, en aquest cas el 
Govern central. 
 
Tots aquests temes d’habitatge tenen una dimensió pública manifesta des que hi ha la 
iniciativa popular legislativa de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Es fa recollida de 
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signatures, es va al Congrés i d’allà en surt una llei que en teoria s’assembla poc amb el que 
es demana en la iniciativa popular. Deixa un ventall de gent desatesa, gent amb dificultats 
però no d’extrema pobresa que queden en una certa indefensió. El fet que les entitats 
bancàries siguin els actors de les hipoteques fa que es pugui avaluar quin és el fons real 
d’habitatge en propietat de les entitats bancàries que podrien posar-se a disposició dels 
municipis. En la llei aprovada en aquesta legislatura es va crear un fons social d’habitatge, 
aproximadament es van posar a disposició de l’Estat uns 1.000 habitatges perquè es 
poguessin derivar a persones amb dificultats i tan sols un 15% d’aquests mil van ser 
realment ocupats o cedits a la ciutadania perquè, també val a dir que, hi ha habitatges que 
no tenen les condicions mínimes exigides per poder ser ocupats. 
 
L’alcalde creu que el que seria important és que aquest fons d’habitatge es pogués cedir a 
les comunitats autònomes i que aquestes el poguessin cedir als municipis. Es podria articular 
mecanismes amb entitats bancàries o particulars que tenen habitatges buits amb possibilitat 
de ser ocupats. Recorda l’alcalde als assistents que en l’informe d’Alcaldia ha explicat que hi 
ha catorze expedients oberts a catorze edificacions inacabades, dotze de les quals són de 
propietari privada i dues d’entitats bancàries per tant,afirma, que de vegades s’actua per 
percepció i caldrà veure el final de la realitat. També explica que s’han tingut converses amb 
diferents entitats bancàries per parlar sobre el tema de la plusvàlua, per situacions de 
pagament, per fer seguiment i acompanyament en casos de dificultats. Sempre que hi ha un 
problema amb l’entitat bancària, després s’esdevé un problema amb l’Administració. Una 
persona pot passar de ser client del banc a ser usuari dels serveis d’atenció de l’Ajuntament. 
L’Ajuntament té una borsa d’habitatge on gestiona més de 60 habitatges,encara que són 
insuficients per donar sortida a tot plegat,es contribueix a fomentar polítiques actives que 
són les que més s’han perdut tant en ocupació com en habitatge durant aquest temps de 
crisi. Hi ha molta informació pel que fa a la creació d’un cens municipal d’habitatges i edificis 
buits perquè a través de les llicències d’obres se sap potencialment quants habitatges hi ha, 
quins estan acabats, quins començats, quins inacabats. Aquesta reflexió va ser la causa de la 
renúncia a la creació de noves àrees de creixement que es plantejaven com eren els 1.600 
habitatge programats en l’ARE perquè ja hi constava un cens d’uns 1.000 habitatges. 
Promoure la comunicació al treball conjunt amb les entitats bancàries és el que s’està fent. 
Cal buscar eines per solucionar els problemes de la gent. També hi ha un registre de solar 
sense edificar. A través de les fitxes cadastrals es coneixen les condicions dels diferents 
solars, però aquest fet no soluciona in situ el fet de posar en servei els habitatges. La Llei 
catalana de l’habitatge té en compte que en cas de creixement urbanístic es tinguin en 
compte un nombre d’habitatges protegits per donar resposta al que s’està parlant. I 
finalment, la Generalitat de Catalunya avança amb els treballs de creació d’un nou impost 
sobre habitatges desocupats ens mans d’entitats bancàries. S’hi està treballant en el 
Parlament de Catalunya. No es pretén gravar el particular que pugui tenir dos habitatges 
sinó buscar una mesura d’estímul perquè s’ocupin els habitatges buits, en cas contrari s’hi 
aplicaria una taxa. 
 
L’alcalde afirma que hi estan d’acord, que subscriuen absolutament aquesta proposta i 
agraeix que en la participació de la moció s’hagin pogut intercanviar impressions. Diu que en 
temes sensibles cal tenir actituds sensibles i que l’Ajuntament de Mollerussa en aquests 
assumptes tingui aquest acord ampli estimula a intentar no utilitzar les desgràcies alienes 
amb interès propi sinó a treballar perquè cada vegada hi hagi menys desgràcies, més 
solucions i es pugui donar serveis a la gent. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
MOCIÓ presentada i és aprovada per quinze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles 
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Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immaculada Casanella, Pere Gatnau, Concepció 
Garnica, Josep Antoni Ajates, Francesc Pla i Teresa Niubó i una abstenció, del Regidor Sr. 
Joan Simeón. 
 
7.4.- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA 
DE LES EMISSIONS DE CATALUNYA RÀDIO I TV3 AL PAÍS VALENCIÀ. 
 
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dóna compte al Ple de la Moció, 
presentada pels Grups Municipals, CiU, PSC i ERC, següent: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE 
LES EMISSIONS DE CATALUNYA RÀDIO I TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
 
Les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià gràcies a l’esforç i 
al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV). 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana 
i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual 
ACPV s’ha vist obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia les emissions de Catalunya 
Ràdio fins ara en aquest territori. 
 
ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a tancar les 
emissions i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió d’euros, pel fet 
d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat freqüències 
radioelèctriques sense autorització. 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català 
en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. 
D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans en llengües i 
continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en 
particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de 
pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 
 
És per tots aquests motius que els grups municipals d’ERC, CiU i PSC proposen l’aprovació 
dels següents acords: 
 
Primer. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del govern valencià i 
espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
Segon. Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País 
Valencià són una mostra de normalitat de l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat 
informativa i la promoció de la llengua. 
 
Tercer. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al govern de Catalunya, al de la 
Generalitat Valenciana i a ACPV. 
 
Mollerussa, 30 de gener de 2014” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
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La Regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó afirma que l’Estat ha aplicat la llei simplement i la 
llei s’ha de complir. Està d’acord que s’han de conèixer tots els idiomes, que s’han de parlar 
totes les llengües i s’ha de traspassar les fronteres, però que això presenta una controvèrsia. 
 
El Regidor Sr. Joan Simeón, del grup del PP, veu que de la manera en què s’ha presentat la 
moció no té cap més remei que votar-la en contra. Es podia presentar i explicar d’una altra 
manera. Afirma que és cert s’ha aplicat la llei i que feia 25 anys que això funcionava així. 
Personalment està tranquil que en el País Valencià escoltin el català però en aquest cas han 
cregut convenient aplicar la llei i reitera que haurà de votar en contra per com s’ha presentat 
la moció. 
 
El Sr. Regidor Sr. Francesc Pla, del grup ERC, li pregunta primer com li hagués agradat que 
es presentés la moció i segon diu que han aplicat una norma ara quan fa vint anys que les 
emissions de Catalunya Ràdio i TV3 estan funcionant i es pregunta per què s’ha de fer ara. 
Manifesta que hi ha una cosa que és molt òbvia. Tot respon a aquesta quantitat d’anys en els 
quals el País Valencià ha pogut escoltar i ha pogut veure el món també a través dels ulls de 
TV3 i de Catalunya Ràdio, a més del Canal Nou. El País Valencià escoltava i veia en català. 
Ara no, ara resulta que no tenen radio en català ni televisió. Hi ha hagut tota una gran 
polèmica amb la qüestió del Canal Nou i els darrers dies la manera de fer televisió va canviar 
radicalment perquè era en mans dels professionals i no dels polítics. Quan els polítics es 
dediquen a coartar la llibertat de les persones per poder-se expressar amb una llengua, quan 
se censuren les coses d’una determinada manera, afirma, que no hauria de ser possible, que 
no és el més just i que és una persecució es miri com es miri. La censura, i ho diu la moció, 
mai no es pot defensar. En aquest cas és difícil que vulguin vendre que no ho és. Per sort la 
gent no és babau i surt al carrer i s’expressa i el clam unànime envers el que succeeix al País 
Valencià és prou fort i contundent. 
 
El Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, entén que això no deixa de ser una agressió més cap a 
la nostra cultura i s’ha anat veient durant els últims temps. En un principi amb la famosa 
LAPAO; després a les Illes Balears i ara al País Valencià. També dins del País Valencià hi ha 
hagut, com esmentava el Sr. Pla, el tancament del Canal Nou. Entén que en lloc d’aprofitar 
l’enriquiment cultural que tenim al nostre país, l’estat espanyol, el que fa és simplement 
agressió, agressió i més agressió. Opina que el Sr. Simeón ho ha expressat molt clar el 
perquè s’ha aplicat la llei. A Valencia hi ha més de 300 emissores que no tenen llicència i 
estan treballant i no se’ls ha aplicat la llei. I miri com es miri al final sempre s’arriba a la 
mateixa conclusió: és una agressió directa a la nostra cultura, no es pot interpretar de cap 
més manera, ho poden explicar blanc, negre, gris, amb català, amb castellà, amb valencià o 
amb murcià, com vulguin però, al final,sempre s’arriba a la mateixa conclusió. Aquesta 
situació no es pot admetre. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna les gràcies i diu que des del seu grup hi donaran suport 
perquè no pot ser de cap altra manera. Entenen que privar de forma unilateral a la població 
que puguin escoltar i veure mitjans de difusió no contribueix a enriquir la societat, sinó a fer-
la més pobra. El que s’està fent des de Catalunya és una acte de denúncia d’aquest fet. La 
idea que s’ha d’aplicar la llei no té massa sentit quan això no s’ha fet durant vint anys. Si hi 
hagués hagut voluntat política de no aplicar-la, s’hagués pogut adaptar perquè això no 
passés. Llavors el compliment de la llei no seria tancar les emissions sinó que continuessin 
emetent.  Aquí cal diferenciar dos coses. L’una és referent al Canal Nou que sota l’excusa de 
la crisi es prenen unes decisions potents de tancament de la TV i l’altra és un tema de 
legalitat o legitimitat, com és Catalunya Ràdio. Per tant, si és un tema de costos, quan es pot 
articular de manera objectiva, quan la llei no es compleix durant més de vint anys 
l’objectivitat desapareix perquè desapareix la voluntat directa i expressa de fer-ho. De 
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vegades es parla de nacionalismes amb un component molt regional o territorial. El 
nacionalisme, almenys el català, que té una dimensió universal és construeix en base a les 
llibertats i en base a intentar assumir la màxima pluralitat amb tots els temes. En canvi, hi 
ha d’altres nacionalismes com ara el nacionalisme espanyol que el que fa és articular els 
mecanismes de l’estat no per potenciar els nacionalismes sinó per intentar oprimir la 
diversitat. A partir d’aquí els valencians tindran al seu moment per decidir si els agraden o 
no les accions del PP valencià. Perquè si una cosa s’ha de fer des de la política és que la gent 
pugui decidir,en les properes eleccions, si volen tornar a escoltar Catalunya Ràdio. L’alcalde 
entén que és per respecte als valencians i perquè decideixin qui volen que els governi cal fer 
aquesta moció. L’equip de CiU hi dóna suport des del respecte al països catalans que com a 
tals es defineixen a través de la llengua i que les coses es puguin fer amb sensatesa i no des 
de l’agressió i pregunta al Sr. Simeón si s’ha sentit al·ludit directament.  
 
El Sr. Joan Simeón fa un incís i adreçant-se al Sr. Francesc Pla li pregunta si ell posaria la mà 
al foc sobre si Catalunya Ràdio no està influïda políticament pel govern de la Generalitat.  
 
L’alcalde comenta que els precs i les preguntes sempre van adreçades a l’Equip de Govern i a 
l’alcalde. En qualsevol cas, i de la mateixa manera que el Sr. Simeón ha demanat que 
després li expliqui quin tipus de moció votaria, li pot contestar si creu o no que Catalunya 
Radio està influenciada políticament o no. Deixa constància, l’alcalde, que sense que serveixi 
de precedent, una cosa és quan es parla de serveis públics i d’estructures d’estat. La política 
mai no ha d’auto agredir-se per un interès polític i matisa que sempre que es facin 
distincions en funció de quin partit pren les decisions es farà un flac favor a la comunicació 
en general. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
MOCIÓ 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, Josep Antoni Ajates, Francesc Pla, un vot en contra, del Regidor Sr. Joan Simeón, i 
una abstenció de la Regidora Sra. Teresa Niubó. 
 
08.- 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 18 de novembre de 2013 i 20 de gener de 2014, i que es 
corresponent als números 481/2013 a 553/2013, i 001/2014 a 020/2014, següents: 

 
 

ANY 2013 
 
 
Decret Núm. 481/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via publica/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Schlecker, SA 
 
Decret Núm. 482/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via publica/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Schlecker, SA 
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Decret Núm. 483/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via publica/ terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per colom Rabassó Cristóbal. 
 
Decret Núm. 484/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via publica/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP Marius Torres, 5. 
 
Decret Núm. 485/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via publica o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Palau Tapies, 
Jaume. 
 
Decret Núm. 486/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via publica o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Schlecker, SA 
 
Decret Núm. 487/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al/la Sr./Sra. Martínez Boldú, Judith. 
 
Decret Núm. 488/2013, 18 de novembre.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Jordi Mas Enero. 
 
Decret Núm. 489/2013, 19 de novembre.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edificació situada al carrer 
Montsec, 7 de 25230 Mollerussa. Imposició d’una primera multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 490/2013, 19 de novembre.  
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 sisena multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 491/2013, 20 de novembre.  
Assumpte: Reclamació Administrativa Prèvia a la vida laboral interposada per la Sra. Roset Domingo, 
Sandra, contra el Decret de l’alcaldia Núm. 418/2013, de 7 d’octubre. 

Decret Núm. 492/2013, 20 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/ terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Isla Velasco, Juan Ramon. 

Decret Núm. 493/2013, 20 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP Marius Torres, 5. 

Decret Núm. 494/2013, 20 de novembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 495/2013,  21 de novembre.  
Assumpte: deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al carrer Sant 
Joan, 28 de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 496/2013, 21 de novembre.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’habitatge situat al carrer 
ferrer i Busquets, 58 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 497/2013, 22 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/ terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Schlecker, SA. 
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Decret Núm. 498/2013, 22 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Aguilera Majoral Carles. 

Decret Núm. 499/2013, 22 de novembre.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Palau Tapies, Jaume. 

Decret Núm. 500/2013, 22 de novembre.  
Assumpte: Programa de col·laboració social, expedient CS/2013/069/T4201. 
 
Decret Núm. 501/2013, 22 de novembre.  
Assumpte: recurs contenciós – administratiu núm. 2013/578. 

Decret Núm. 502/2013, 25 de novembre.  
Assumpte: Subvenció Club Futbol Joventut Mollerussa. 

Decret Núm. 503/2013, 25 de novembre.  
Assumpte: sol·licitud Creu Roja El Pla d’Urgell, en què demana autorització per posar una taula 
informativa el dia 29 de novembre de 2013, en motiu del Dia Mundial de la Sida. 

Decret Núm. 504/2013, 27 de novembre.  
Assumpte:: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 505/2013, 27 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Schlecker, SA. 

Decret Núm. 506/2013, 28 de novembre.  
Assumpte:: Ordre d’inici del procediment per a l’exigència de responsabilitat patrimonial com a 
conseqüència de les indemnitzacions abonades per l’Ajuntament derivades de la Sentència del Jutjat 
contenciós Administratiu 1, de Lleida, de 12 e març de 2012 (procediment 224/2010). Exercici de l’acció 
de repetició. 

Decret Núm. 507/2013, 29 de novembre.  
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de novembre de 2013. 

Decret Núm. 508/2013, 3 de desembre.  
Assumpte:Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 509/2013, 3 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Colom Rabassó Cristóbal. 

Decret Núm. 510/2013, 5 de desembre.  
Assumpte: deures d’ús, conservació i rehabilitació. Planta baixa per a usos comercials de l’edifici ubicat a 
l’avinguda de Jaume I - Ronda Ponent de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 511/2013. 
Assumpte: Programa de col·laboració social, expedient TCS/2013/F1/049. 
 
Decret Núm. 512/2013, 9 de desembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
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Decret Núm. 513/2013, 9 de desembre.  
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Carlos Aso Santaularia. 

Decret Núm. 514/2013, 10 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 515/2013, 11 de desembre.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Colom Rabassó Cristóbal. 

Decret Núm. 516/2013, 11 de desembre.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tomàs Goixens de la Muela. 

Decret Núm. 517/2013, 11 de desembre.  
Assumpte: contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 518/2013, 13 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 519/2013, 16 de desembre.  
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Comaposada Capdevila, 
Roser. 
 
Decret Núm. 520/2013, 17 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 521/2013, 17 de desembre.  
Assumpte: Llicència d’activitats, exp. Núm. 0783, a petició de Fòrum Gramer, SL. Denominació: gimnàs 
(trasllat). Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 18-24, local, 2. Proposta de resolució. 

Decret Núm. 522/2013, 17 de desembre.  
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini amb l’entitat La Caixa. 

Decret Núm. 523/2013, 18 de desembre.  
Assumpte: Llicència d’activitats, exp. Núm. 0783, a petició de Fòrum Gramer, SL. Denominació. Gimnàs 
(trasllat). Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 18-24, local 2. Resolució definitiva. 

Decret Núm. 524/2013, 18 de desembre.  
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Règim Intern. Activitats diverses. Programa: 
Programa Mixt Treball i Formació 2013. Expedient. 2013/PANP/SPO/0143. 

Decret Núm. 525/2013, 18 de desembre.  
Assumpte: contractació de personal col·laborador per a la provisió de diversos llocs de treball de 
monitors/es per a l’activitat Aventura de Nadal 2013-2014 de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Decret Núm. 526/2013, 18 de desembre.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, pressupost 2013 (Núm. 14/2013). 

Decret Núm. 527/2013, 18 de desembre.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les instal·lacions industrials 
situades a la partida de La Figuera, 48 de 25230 Mollerussa. 
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Decret Núm. 528/2013, 18 de desembre.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Serveis Tècnics: Activitats diverses. Programa 
Pla de Barris. Directora/coordinadora (Interinitat). 

Decret Núm. 529/2013, 18 de desembre.  
Assumpte: Confirming amb l’entitat La Caixa. 

Decret Núm. 530/2013, 19 de desembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
al C. Santa Cristina, 16 de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 531/2013, 21 de desembre.  
Assumpte: Contractació de Personal Col·laborador de l’Àrea de Cultura. Activitats diverses. Museu 
Vestits de Paper. Taquilla/Aux. Protocol. 

Decret Núm. 532/2013,  20 de desembre.  
Assumpte: Pla de Seguretat i Salut de l’obra: rehabilitació de la sala polivalent del complex cultural i 
recreatiu “l’Amistat”. Aprovació. 

Decret Núm. 533/2013, 20 de desembre.  
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini amb l’entitat Banc de Santander. 

Decret Núm. 534/2013, 20 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud consulta expedient llicència primera ocupació núm. 01/2008. Sol·licitant: 
SEGESPROM 2000, SL. 

Decret Núm. 535/2013, 23 de desembre.  
Assumpte: Padró mercat setmanal Gener 2014. 

Decret Núm. 536/2013, 23 de desembre.  
Assumpte: sol·licitud Sr. Xavier Pérez Simó, Agrupació Escolta Cal-Met, en què demana autorització per 
organitzar una cantada de nadales pels carrers de Mollerussa. 

Decret Núm. 537/2013, 27 de desembre.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador: ÀREA D’ATENCIÓ EXTERNA.  

• PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2013 
• PROGRAMA 5: Programes d’experienciació laboral; accions ocupacionals i professionals. 
• Número d’expedient: LLB-039/13. 

 
Decret Núm. 538/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Llicències d’obres. 

Decret Núm. 539/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Aprovació relació de factures 39/2013 

Decret Núm. 540/2013, 30 de desembre.  
Assumpte:Aprovació modificació de crèdits núm. 15/2013 – Transferències de crèdit 

Decret Núm. 541/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: regularització patrimoni. 

Decret Núm. 542/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Leamiq, SL. 
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Decret Núm. 543/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de desembre de 2013. 
 
Decret Núm. 544/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 545/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Aprovació relació autoliquidacions impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (Plusvàlua) núm. 16/2013. 

Decret Núm. 546/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Aprovació relació LID import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(Plusvàlua) Núm. 31/2013. 

Decret Núm. 547/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Relació LID per llicències d’obertura d’establiments núm. 10/2013. 

Decret Núm. 548/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Aprovació relació anul·lacions de liquidacions d’ingrés directe (LID) 8/2013. 

Decret Núm. 549/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Relació autoliquidacions taxes ocupació via pública amb materials de construcció núm. 
18/2013. 

Decret Núm. 550/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 1/2013 – Transferències de crèdit 

Decret Núm. 551/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Aportació extraordinària Patronat Fires de Mollerussa. 

Decret Núm. 552/2013, 30 de desembre.  
Assumpte: Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. 
Sr. PARIS MONTSERRAT, Jordi. HARMONIA I INFORMÀTICA MUSICAL 
 
Decret Núm. 553/2013, 30 de desembre.  
Assumpte:Renúncia voluntària de la Sra. BADIA FUSTÉ, Núria, al Contracte Laboral autoritzat per Decret 
de l’Alcaldia Núm. 459/2013, de 23 de juliol. 

ANY 2014 
 
Decret Núm. 001/2014, 7 de gener.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 002/2014, 7 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud permís de paternitat Sr. Vallverdú Reymond, Rafel. 
 
Decret Núm. 003/2014, 8 de gener.  
Assumpte: Llicències d’obres. 
 
Decret Núm. 004/2014, 8 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud ANC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala d’exposicions del 
Centre Cultural els dies 11, 12 de gener de 2014. 
 
Decret Núm. 005/2014, 9 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública/terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Brick O’clock. 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
       ______ 

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

Decret Núm. 006/2014, 9 de gener.  
Assumpte: EMC- 020/2013. 
 
Decret Núm. 007/2014, 9 de gener.  
Assumpte: Atorgament al Sr. Jose Maria Pujol d’una targeta d’aparcament individual per persones amb 
disminució. 
 
Decret Núm. 008/2014, 10 de gener.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’habitatge situat al carrer 
Ferrer i Busquets, 58 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 009/2014, 10 de gener.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació i manteniment de l’habitatge 
ubicat al C. Acadèmia, 6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 010/2014, 10 de gener.  
Assumpte: EMC-018/2013. 
 
Decret Núm. 011/2014, 10 de gener.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador. Àrea d’atenció externa. Projecte Teball als Barris 
2013. Programa 5: Programes d’experienciació laboral; accions ocupacionals i professionals. Número 
d’expedient: LLB-039/13. 
 
Decret Núm. 012/2014, 10 de gener.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al C. 
Onze de setembre, 35 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 013/2014, 10 de gener.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al C. 
Santa Cristina 1 (B) – cantonada C. Estrella de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 014/2014, 14 de gener.  
Assumpte: Contractació Professors Escola Municipal de Música, Curs 2013/2014.  
Sr. Alaminos Fernández, Francisco. 
 
Decret Núm. 015/2014, 16 de gener.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 016/2013, 16 de gener.  
Assumpte: Transacció en litigi judicial; recurs ordinari 464/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Lleida, en el que és part actora Residencial la Salle, SL i demandada l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 017/2013, 20 de gener.  
Assumpte: Plantilla de Personal, Exercici 2014. Aprovació definitiva i publicació. 
 
Decret Núm. 018/2013, 20 de gener.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador. Àrea d’atenció Externa. Projecte Treball als Barris 
2013. Programa 5: Programes d’experienciació laboral; accions ocupacionals i professionals.  
Número d’expedient: LLB-039/13. 
 
Decret Núm. 019/2013, 20 de gener. 
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sr. Pastó Llobera, Ricard. 
 
Decret Núm. 020/2013, 20 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Parramon Llonch, Montserrat. Primer 
trimestre de 2014. 

--------------------- 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
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09.- PRECS I PREGUNTES 

PRECS 
 
El regidor Sr. Francesc Pla planteja el següent PREC: 
 
• En referència a la realització de la feina per part de l’empresa de neteja, els mateixos 

treballadors recullen els cartons de terra i en lloc de posar-los al contenidor corresponent 
els posen al contenidor verd. Caldria donar un toc d’atenció a qui correspongui perquè es 
facin les coses tal com cal. 

 
El regidor Sr. Pere Gatnau planteja el següent PREC: 
 
• Demana, si és possible, que els Decrets d’Alcaldia s’enviïn amb més temps, ja que pel 

contingut no es poden revisar amb temps. 
 
PREGUNTES 
 
El regidor Sr. Francesc Pla planteja les següents PREGUNTES: 
 
• En referència al Decret 490/2013 li sorprèn la reiteració (sisena vegada) en què es 

demana el pagament d’una multa de 3.000€ i pregunta si hi ha alguna altra manera 
d’insistir. Troba curiós que el mateix Decret digui que en cas d’incompliment se li 
imposarà una setena multa. Creu que es podria arribar a imposar una vuitena, novena… 

• En referència a les males olors que se senten des de La Serra, saber-ne quin és l’origen. 
• Saber quan acaba el servei de parquímetre de la zona blava i fins a quin punt ho podria 

desenvolupar el mateix Ajuntament. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau planteja la següent PREGUNTA: 
 
• Fa referència als Decrets de l’Alcaldia i concretament al procediment d’exigència 

patrimonial a l’anterior alcalde, en quin procés es troba. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, abans de contestar els PRECS i PREGUNTES formulats en 
aquesta sessió, manifesta que respondrà a dues qüestions que es van plantejar a l’anterior 
Ple per part del Sr. Francesc Pla. L’una (formulada com a PREGUNTA) fa referència a quina 
quantitat d’orgànica generava Mollerussa, tema que no va contestar perquè no disposava de 
la informació i l’altra (formulada com a PREC), relativa al carreró del Col·legi del Carme, que 
dóna al c/ Arbeca. 
 
A la pregunta relativa a quina quantitat d’orgànica generava Mollerussa, la resposta és que 
l’any 2012 es van generar 286.400 kg d’orgànica i el 2013,  se’n van generar 209.050kg; un 
27% menys que al 2012. Aquestes dades són objectives. Respecte el tema relatiu al carreró 
del Col·legi del Carme, s’ha demanat l’informe que es va demanar conclou que l’Ajuntament 
de Mollerussa no pot autoritzar ni prohibir que un particular, atenent que té un dret de pas, 
hi pugui o no sortir. En la sol·licitud de l’escola es demanava que l’Ajuntament senyalitzés el 
carreró com a sortida de l’escola i ampliés el pas de vianants que hi ha davant del “Gotta” 
fins a l’alçada de carreró. Com que no és una via púbica no competeix a l’Ajuntament la 
senyalització. Es qualsevol cas, si l’escola manifesta que pren aquesta decisió de manera 
voluntària, el que l’Ajuntament farà (més per responsabilitat que per obligació i fins que no 
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es resolgui el problema entre veïns) serà disposar del servei de Policia en aquell punt de 
sortida sempre que es pugui.  
 
Als PRECS i PREGUNTES formulats en aquesta sessió, el Sr. Alcalde dóna les respostes 
següents: 
 
Pel que fa al PREC del Sr. Pla sobre l’empresa LIC l’alcalde diu que cal predicar amb 
l’exemple i per tant emplaçarà el regidor de l’àrea perquè ho comuniqui a l’empresa. 
 
En relació a enviar els Decrets d’Alcaldia abans, afirma que és un tema operatiu, no és un 
tema d’estricta voluntat política, forma part del treball dels serveis de la casa. De tota 
manera posa en coneixement dels assistents que si algú té molt interès a consultar els 
decrets amb temps pot personar-se a l’Ajuntament i no esperar a rebre tot el plec.  
 
Quan a les PREGUNTES del Sr. Pla en referència al Decret 490/2013, d’ordenar per setena 
vegada el compliment, manifesta que en aquest cas, l’Ajuntament deixarà constància tantes 
vegades com calgui. El motiu ve donat per l’edificació d’una terrassa en una comunitat de 
veïns i el Síndic de Greuges insisteix de manera persistent i no afectuosa sobre quines són 
les actuacions de l’Ajuntament per donar solució a aquest assumpte. Per tant, cal deixar 
constància de la preocupació i intentar que via administrativa se solucioni aquest tema. No 
és com altres casos que al cap de tres multes se solucionen; aquest procés va d’una manera 
a causa de la seva especificitat i comenta als assistents que si tenen algun dubte poden 
demanar informació a Secretaria o  a SSTT. 
 
Pel que fa a les males olors a La Serra, exposa que l’Ajuntament en té constància. Es va 
rebre una queixa dels directors dels centres educatius de la zona que s’ha tramés a la 
Generalitat i al Consell Comarcal. Al Parc de la Serra hi conflueixen cinc terrenys municipals i 
hi ha diferents activitats industrials; com que presumptament no es creu que l’origen del 
problema sigui de Mollerussa, la competència no correspondria a l’Ajuntament. Com s’ha dit, 
hem elevat la queixa al Departament d’Ensenyament i s’ha instat al Consell Comarcal a fer 
les investigacions oportunes per saber l’origen del problema. L’alcalde també explica que pel 
que fa a les olors que se senten a Mollerussa, diferents de les de la Serra, s’hi està treballant 
per saber d’on procedeixen. Entén que és un tema sensible que afecta el benestar diari i per 
la qual cosa s’hi és a sobre.  De vegades, l’Ajuntament no pot evitar que passin certes coses 
però es mirarà què passa i com solucionar-ho. 
 
En referència a la zona blava, la concessió finalitza a l’octubre. L’alcalde manifesta que ja va 
dir al seu moment que quan acabi aquesta concessió s’aprofitarà per avaluar, revisar i mirar 
com es planteja la futura concessió de zona blava. A la pregunta de si es pot desenvolupar 
des de l’Ajuntament la resposta és afirmativa però això no vol dir que sigui possible i matisa 
la resposta. Un ajuntament pot prestar els serveis que cregui convenients i els pot prestar de 
manera directa però de vegades no hi ha els efectius ni els recursos suficients per poder 
realitzar una servei correctament. Tampoc no es pot pensar que en rebre uns diners es 
podran pagar els costos de personal ja que hi ha una limitació per poder contractar que ho fa 
inviable. La zona blava no és un servei propi, ni obligatori, ni bàsic i en aquests moments en 
què els ajuntaments estan mirats amb lupa impossibilita el sol fet de plantejar i assumir-ne 
els servei. La zona blava en el seu moment era el reflex d’una activitat econòmica que es 
plasmava en uns eixos comercials i ara amb el temps aquests eixos han variat i canviat, per 
tant no es farà una aposta directa d’increment sinó de revisió. Amb això l’alcalde concreta 
que no és possible que l’Ajuntament realitzi el servei. 
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En referència a l’exercici de l’acció de repetició, ordenada per Decret de l’Alcaldia número 
506/2013 de 28 de novembre, seguint l’acord del Ple de la moció, aquest s’inicià a finals 
d’any. No és un expedient fàcil, té quasi 400 pàgines d’instrucció i és d’una certa 
complexitat. S’ha de seguir el calendari que marquin els terminis. Un cop fet el decret s’inicia 
un nou termini i en aquest primer trimestre de l’any es revisarà tota la documentació per 
estudiar qui pot ser subjecte de ser reclamat i es faran les comunicacions. A partir d’aquí 
s’anirà desenvolupant tot el procés.  
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i cinquanta cinc 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. 
 


