AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2014/03
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-set de març 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.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Paquita Brau i Codony
Teresa Grañó i Costa,
Jordi Pérez Ruiz
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Immaculada Casamella Miró
Pere Gatnau i Roca,
Concepció Garnica Rovira
Teresa Ginestà Riera
Josep Antoni Ajates Atero
Francesc Xavier Pla Falip
Joan Simeón Morera
Teresa Niubó Cama

(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
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(Grup Popular)
(Regidora no adscrita)

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.
Abans de procedir amb l’ordre del dia el Sr. Alcalde manifesta que hem de lamentar la
pèrdua del ciutadà, del fill adoptiu de la nostra ciutat, el Sr. Pepito Isanda, que ens va deixar
ahir a la tarda i pel qual demà a dos quarts d’onze és farà el funeral. Crec dir en nom de tota
la Corporació que hem perdut una gran persona, l’única que ostentava des del mes de
setembre del 2010 el títol de fill adoptiu de la ciutat, distinció aprovada per Ple per
unanimitat, com no podia ser d’una altra manera. El Pepito era un gran artista, multi
disciplinar, però sobretot un gran actiu per la nostra ciutat per la seva gran implicació en el
teixit associatiu, en especial a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa del que en fou fundador.
I també per la seva tasca en pro de la cultura (fou, també, President de la Societat Cultural
Recreativa l’Amistat). Així doncs si tots ho trobeu convenient i encertat, procediríem a fer un
minut de silenci en el seu honor i en el seu record i també per donar un escalf a la família.
La Corporació en ple, dempeus, guarda un respectuós minut de silenci, finalitzat el qual el
Sr. Alcalde, en nom del Consistori, expressa el desig “que descansi en pau”.
Seguidament, 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 30 DE GENER DE 2014 (01/2014).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
01/2014 celebrada el dia 30 de gener de 2014. L’acta, donada per llegida i trobada

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 05 DE MARÇ DE 2014 (02/2014).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
02/2014 celebrada el dia 5 de març de 2014. 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.
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
30 de gener de 2014.
El dia 1 de febrer es va celebrar la 18a edició del Mercat de Rebaixes. A causa de la pluja de
mig matí es va convocar de nou el mercat per al dia 8 (cap de setmana següent). Va ser una
iniciativa ben acollida tant pels comerciants com pel públic.
El dia 2 de febrer es va poder gaudir, un any més, de les projeccions del Sr. Monfà. Aquesta
vegada es va presentar l’últim documental del Sr. Monfà titulat “Construcció de la nova
escola de Les Arrels”. És un recordatori de com ha anat creixent i creant-se l’obra en el
Carrer Girona.
El 4 de febrer té lloc el mercat de Mans Unides. També es fa un repàs pel que fa a la salut
econòmica del municipi i es dóna a conèixer la reducció del deute per habitant, un 30%des
de l’1 de gener del 2011 per situar-lo per sota dels 1.000€, en concret els 989€. La gràfica
es va fer en el seu moment sobre l’endeutament municipal i la rebaixa del deute per capità
es va assolint tal com estava marcat en el pla d’ajust, el pla econòmico-financer del que
seria la gestió de l’economia municipal.
Aquella mateixa setmana, la Brigada Municipal va començar a actuar en dos passos de
vianants, l’un al carrer de Santa Anna i l’altre al carrer del Montsec per tal de suprimir
barreres arquitectòniques. Aquesta actuació era la continuació de feina feta en diferents
punts de la ciutat, el darrer,Ricard Vinyes,lloc en el qual es va habilitar un pas elevat per tal
d’afavorir la mobilitat cap a l’accés a l’escola Mestre Ignasi Peraire. Aviat s’hi podrà instal·lar
el semàfor que regula la circulació en aquest punt.
El dia 7 de febrer, Mollerussa va acollir la Jornada de Reg i Futur que organitza la Comunitat
General de Regants del Canal d’Urgell, en la qual va participar l’alcalde de la ciutat.
El dia 11 de febrer, es va arribar amb un acord de col·laboració entre els quatre centres
d’educació de primària de la ciutat, tres públics i un concertat, per tal que incorporin en el
seu projecte curricular, en el seu horari lectiu, diferents tallers que duran a terme una
dotzena d’usuaris del Casal de la Gent Gran. Es va escenificar l’acte amb una fotografia
davant la premsa. Aquesta experiència forma part d’una branca més del Pla Educatiu
d’Entorn que es va començar a dur a terme el curs anterior com a prova pilot a l’escola
Mestre Ignasi Peraire, però en aquest cas amb horari extraescolar.
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Un altra cosa a comentar és que un total de 43 originals participaran en la 26a edició del
Premi Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa, la procedència dels quals és de territoris de parla
catalana. Cal destacar Terrassa, Sabadell, Barcelona, Olot, Girona, Tarragona així com també
Alacant,València i fins i tot Andorra.
El dia 14 de febrer, per tercer any consecutiu,va tenir lloc la inauguració de l’exposició d’una
vintena de vestits de paper que no van guanyar en el Festival. L’alcalde creu que és
important fer-ne ressò ja que són participants de Mollerussa i de la zona i concretament
persones que col·laboren durant tot l’any en diferents desfilades. Per tant, creu que també
mereixen unes paraules.
El 16 de febrer ha tingut lloc la setena Trobada Oberta de Clubs de Bàsquet de la Territorial
Federació de Bàsquet, al Club Bàsquet Mollerussa.
El dia 17 de febrer es va participar en una trobada a les Borges Blanques per demanar una
millora en la Ctra. N-240.
El 18 de febrer es va donar a conèixer la feina feta de la Borsa de Mediació de Lloguer Social.
S’han tramitat19 nous contractes de lloguer, una xifra un 21% inferior als 24 que es van
tramitar l’any 2012. El descens es podria interpretar en l’increment de pisos disponibles en el
mercat lliure, que de vegades amb la crisi fa que puguin tenir un preu més social. Per altra
banda, l’oficina d’Habitatge ha tramitat enguany 176 expedients per lloguer, arrendament i
per ajuts destinats a l’habitatge.
Mollerussa ha estat escollida a través d’un acord amb la Diputació de Lleida i la Cambra de
Comerç de Lleida per realitzar una prova pilot amb la finalitat d’aplicar les noves tecnologies
en el comerç. El motiu ha estat la disposició d’una bona xarxa organitzativa en l’àmbit
comercial. Aquesta iniciativa pot ser molt positiva a l’hora de complementar altres
actuacions, cosa que aquests any ja es va dur a terme a la fira.
S’inicia el mes de març amb el Carnaval. Una rua amb més de 1.400 persones van participar
a través d’una quinzena de carrosses i de comparses. L’alcalde creu que de mica en mica el
Carnaval es va consolidant i felicita la Regidoria de Festes per la feina feta.
L’endemà mateix800 atletes van participar al 36è Cros Culleré a La Serra. Va ser un èxit
cosa que fa que l’aspiració de l’Associació Atlètica Xafatolls d’acollir un campionat de
Catalunya de cros pugui ser factible.
El dia 5 de març es va celebrar un Ple extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia per
iniciar els tràmits de recurs a la LRSAL [Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local] i que afecta el món local. Catalunya ha estat el
territori de l’Estat Espanyol on hi ha hagut més adhesions del món local en contra d’aquesta
Llei, nou de cada deu municipis de Catalunya han acordat presentat recurs al TC. L’alcalde
diu que cal felicitar-se per aquesta mobilització massiva dels municipis catalans en contra
d’aquesta Llei que vulnera clarament l’autonomia local i les competències exclusives en
matèria de règim local i d’organització territorial de Catalunya.
L’alcalde comenta que durant aquest període de temps s’han fet jornades de portes obertes
a les escoles de la ciutat i destaca la visita a les obres del col·legi Les Arrels per apart del
delegat territorial d’Ensenyament, Sr. Miquel Àngel Cullerés. Valorat el tema referent al
trasllat de cal Duch a Les Arrels amb la direcció de l’escola, l’AMPA i el mateix Departament,
s’acordà que es durà a terme a principis del proper curs, ja que només falta un mes i mig
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lectiu per acabar l’actual curs i això implicaria fer el trasllat amb molt poc temps perquè no
afectés l’alumnat.
L’alcalde remarca com a novetat que en l’Escola Mestre Ignasi Peraire es va poder reactivar
la segona part de les reformes dels lavabos i col·locar el parquet en l’espai previst per a la
nova biblioteca de l’escola.
El dia 7 de març va tenir lloc a la Biblioteca la presentació del llibre la Via Catalana, del
ninotaire Ermengol. En la presentació del llibre es va avançar que de cara a l’any vinent i
amb motiu dels trenta anys de trajectòria de l’Ermengol s’acolliria una prospectiva a
Mollerussa.
El mateix dia 7 de març, els portaveus dels grups municipals, van explicar i donar a conèixer
davant la premsa l’acord per tancar el litigi del Residencial La Salle.
Al 8 de març va celebrar-se a L’Amistat el Dia Internacional de les Dones, amb la presència
de la Directora del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida,Sra. Montse Macià, la qual va parlar
sobre la dona al llarg de la història.
El 10 de març l’alcaldia va rebre a una trentena d’alumnes de 3r de primària de l’escola
Mestre Ignasi Peraire en les visites regulars que fan els escolars de Mollerussa per conèixer
de primera mà com funciona el consistori.
El dia 11 de març més de 350 alumnes de 14 i 18 anys van participar en una activitat
pensada per conscienciar-los de la necessitat de tenir una actitud responsable a la carretera i
de les causes i les conseqüències de l’abús de drogues i alcohol. Aquesta activitat s’anomena
Canvi de marxa.
El dia 12 de març l’Escola de Música de Mollerussa va presentar el seu projecte educatiu
davant de 400 alumnes de cicle inicial de diferents centres de primària de la ciutat i també
de la comarca amb l’objectiu de captar nou alumnat. L’alcalde considera que la direcció està
fent una feina molt bona i es pot encarar el futur malgrat la falta de subvencions de la
Generalitat i com a serveis impropis determinats en la Llei RSAL. Té optimisme que de mica
en mica el balanç de l’escola va sortint be i s’està mantenint l’alumnat. Afirma que aquesta
difusió s’ha de fer per donar a conèixer l’escola i perquè els nens vegin de primera mà tot el
que s’hi desenvolupa. L’alcalde veu el curs vinent bastant esperançador.
El dia 13 de març va tenir lloc la inauguració del actes del Tricentenari a Mollerussa,amb la
conferència de l’historiador Joaquim Albareda i també amb una introducció de la Mollerussa
d’aquell moment feta per l’Àlex Culleré. El tema de la xerrada estava basat en les raons de la
resistència de 1714. Aquets actes formen part de la voluntat de l’Ajuntament de Mollerussa
de tenir presència i participar en la commemoració dels fets de 1714. Es continuaran els
actes amb xerrades de Jaume Barrull i de Josep M. Solé Sabaté. També es farà una exposició
interactiva amb els Miquelets el dia 14 de juny i un concert de música tradicional. L’alcalde
comenta que s’ha obert una adreça electrònica perquè qui hi estigui interessat pugui incloure
les activitats vinculades amb el Tricentenari en els programes de l’Ajuntament.
El dia 14 de març van signar amb el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, el Sr. Carles
Sala, dos acords de col·laboració per augmentar el nombre de pisos de lloguer social
disponibles a Mollerussa i també per potenciar les línies de col·laboració habituals amb la
Generalitat i per tant, en la nostra borsa d’habitatge municipal.
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El mateix dia 14 de març es va inaugurar el nou centre sociocultural Germans Freixes i Badia
amb la presència del Sr. Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida. L’alcalde diu que feia
temps que es volia fer aquest acte i que la Sra. Anna M. Freixes va estar molt contenta.
Properament s’hi farà el trasllat de l’Albada. Es va fer l’acte simbòlic d’entrega de claus
aquell mateix dia.
Els dies 15 i 16 de març el grup de teatre Rossinyol de Mollerussa va estrenar l’obra “El meu
veí és un barrut”, a L’Amistat.
El dia 19 de març va tenir lloc la inauguració del Saló de l’Automòbil a càrrec del Sr. Joan
Reñé; el 20 de març es va comptar amb l’assistència del Conseller Pelegrí; el dia 21 de març,
del Conseller Vila; el dia 22 de març, del Conseller Espadaler i el dia 23 de març, a la
cloenda, la del Secretari General de Presidència, el Sr. Vilajoana. Comenta, l’alcalde que les
enquestes fetes als expositors aquest any han anat millor que les de l’any anterior i partint
de la base que l’any passat no va ser un mal any, va ser un bon any, per tant s’encara amb
bona sensació l’avaluació d’aquesta 142a. Edició de la Fira Sant Josep.
Un altre acte a tractar és que el dia 19 de març Mollerussa va comptar amb la presència del
ex general Jovan Diviak conegut com “el serbi que va defensar Sarajevo” i que el Parlament
li va concedir el premi ICIP (Institut Català per la Pau) Constructors de la Pau 2013. L’acte
va tenir lloc a L’Amistat i va ser organitzar per la Fundació Crisàlide amb la col·laboració de
l’Ajuntament, d’ACUDAM i el Teatre de Butxaca.
El dia 25 de març es va fer un acte de benvinguda al Col·legi Pompeu Fabra de tots els
directors i directores de les escoles públiques de la comarca que participen en el projecte
“Coneguem les escoles del Pla d’Urgell”. Es va fer una mica d’història de l’escola Pompeu
Fabra i es va aprofitar l’acte per posar Mollerussa a disposició dels centres educatius ja que
acull més de 5.500 alumnes des de les escoles bressol, d’adults, centres de primària, de
secundària i cicles formatius això vol dir que Mollerussa concentra en el seu dia a dia molta
activitat del món educatiu.
El dia 27 de març, que coincideix amb el dia del Ple, l’alcalde explica que acaben de venir
d’un acte que sempre s’havia fet a Lleida. Es refereix al reconeixement dels esportistes
lleidatans de l’any 2013. En aquest acte, s’ha pogut comptar amb esportistes i clubs de les
terres de Lleida que han destacat durant el 2013. Des d’aquí l’alcalde fa especial menció als
esportistes Mollerussencs, Montse Baldrich i Albert Reig de l’entitat ACUDAM, que han estat
guardonats amb petanca i natació respectivament.
L’alcalde dóna per acabat l’informe d’alcaldia i esmenta que durant aquests dos mesos hi ha
hagut moltes reunions de treball en diferents organismes, el resultat de les quals es podrà
comentar ens els propers informes d’alcaldia.
04.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL SR. MIQUEL POLO SILVESTRE, COM A
CRONISTA DE LA CIUTAT DE MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde dóna lectura de la proposta d’acord, que, en la seva literalitat, és del tenor
següent:
“Vist l’expedient instruït per a determinar les circumstàncies que concorren en el senyor
MIQUEL POLO SILVESTRE, i en el que, a través de la documentació aportada i informes
rebuts, s’ha posat de manifest els extraordinaris mèrits que acompanyen a la seva persona;
essent de competència d’aquesta Corporació la concessió de distincions honorífiques, d’acord

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

amb els articles, 6, 7, 10 i 11 del Reglament Especial d’Honors i Distincions, aprovat per
l'Ajuntament Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 d’agost de 1997; a la vista del
dictamen favorable emès per la Comissió Informativa Especial d’Honors i Distincions en
sessió de 24 de març de 2014, es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, per tal
que, amb les majories indicades en l’article 11 de Reglament esmentat, adopti el següent
ACORD:
Primer. Atorgar al senyor Miquel Polo Silvestre, amb caràcter vitalici, el nomenament de
CRONISTA de la ciutat de Mollerussa.
Segon. Ordenar la inscripció del nomenament atorgat al Sr. Miquel Polo Silvestre en el
Llibre d’Honor de distincions i nomenaments.
Tercer. Autoritzar al Sr. Alcalde, President de la Corporació, per a que disposi quant cregui
conveni per a la efectivitat d’aquest acord.”
Finalitzada la lectura de la proposta, el Sr. Alcalde diu que l’atzar ha fet que avui coincideixin
en aquest Ple els noms de dues persones importants de la història de la ciutat, el Pepito
Isanda i el Miquel Polo. La coincidència ve donada per una proposta de nomenament del
Miquel Polo en reconeixement a la tasca de cronista de la ciutat i redactor en primera
persona del que ha estat l’evolució d’aquesta ciutat al llarg dels anys. Més de 10.000 articles
de Mollerussa i la seva gent, realitzat de manera pro activa i creant opinió, mobilitzant a la
ciutadania quan ha calgut a través de la seva ploma i de la seva màquina d’escriure. De les
converses mantingudes amb ell, i sabent que és una persona a la qual no li agraden els actes
ni el protagonisme, ha volgut acceptar el títol de cronista perquè encaixava amb tot el que
havia fet i havia estat. El dia 26 d’abril, dissabte, en el marc des les Festes de Sant Isidori,
es farà el nomenament oficial d’aquesta distinció.
L’alcalde entén que és un acte de ciutat on tots els grups del consistori tenen veu per
expressar amb paraules què ha estat i què significa el Miquel Polo per Mollerussa. El que
pretén l’acte no és sinó un reconeixement d’una vida molt prolífica i que continua a dia
d’avui, fent, escrivint, investigant i editant diferents articles, participacions i col·laboracions
en llibres que veuran la llum precisament aquest any 2014.
La finalitat del Ple, per tant, és atorgar en un acte solemne la distinció de cronista de la
ciutat de Mollerussa al Sr. Miquel Polo i Silvestre.
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, vol recalcar unes petites coses: quan es parla
d’una ciutat o d’un poble, d’un col·lectiu com pot ser Mollerussa moltes vegades es mira a
Google per saber més, però la veritable manera de conèixer una ciutat és a través dels ulls
d’algú que la viu i aquest és el plus que li dóna a una ciutat un personatge que a través de la
seva experiència i de la subjectivitat pròpia relati la vida quotidiana d’aquesta. El Sr. Pla
pensa que és la millor descripció de Mollerussa i que és la manera que el viatjant o la
persona que ve i arriba aquí vol saber de la ciutat, a part de les façanes, dels carrers.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, confirma el seu suport a l’acord. Entenen que
el Miquel –en parla col·loquialment- ha portat tota una tasca molt important a favor de
Mollerussa i això se li ha de reconèixer. En tot cas, matisa, la intervenció la farà més amplia
el dia del nomenament.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels 17 membres present i que suposa
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assolir les majories qualificades exigides en l’article 11 de Reglament Especial d’Honors i
Distincions: vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la
majoria absoluta legal dels membres de la Corporació.
L’alcalde dóna les gràcies a tots per la unanimitat en la proposta de nomenament del Sr.
Miquel Polo Silvestre com a cronista de la ciutat de Mollerussa.
05.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS. APROVACIÓ INICIAL.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 24 de març de 2014,
amb el contingut següent:
“En els darrers anys s'han produït canvis significatius en la ciutadania en relació amb la
sensibilitat envers els animals, pel que fa a considerar el respecte de l'espècie humana pels
drets dels animals com a base de la coexistència de les espècies en el món. Els vincles
afectius amb els animals de companyia són molt importants per a moltes persones. La
convivència amb els animals en l'entorn urbà, com cal cuidar-los, les obligacions que
comporten... tot això conforma una sèrie de deures i drets de les persones envers els
animals, dels quals cal tenir una cura especial.
Davant del nou marc legislatiu establert pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprovà el Text refós de la llei de protecció dels animals, les necessitats a cobrir per les
problemàtiques descrites, i davant la necessitat de sancionar determinades conductes no
previstes per la normativa local vigent, s’ha elaborat una ordenança específica que pretén
regular la tinença i criança dels animals domèstics i de companyia, adequant el seu contingut
a la Llei de protecció dels animals vigent.
La present Ordenança té per objecte regular la protecció, el control i la tinença d’animals i,
en especial, la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència
humana amb una doble finalitat: la protecció, la seguretat i la salut de les persones, i la
protecció i el benestar dels animals, en el marc establert en la legislació general.
Vist l’informe de legalitat; atès el que disposa en els articles 58 i següents del Decret
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS),
en remissió a allò que s’estableix a l’article 178.1 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; considerant el que
s’ha exposat i el contingut normatiu del projecte, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS
de l’Ajuntament de Mollerussa conforme el text que figura en l’annex a aquests acords.
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient aprovat inicialment mitjançant edictes
inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida, al DOGC i a un diari de difusió corrent a la
localitat, pel termini de 30 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar
les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini esmentat
sense haver-se’n produïdes, els acords adoptats amb caràcter inicial esdevindran definitius
sense necessitar d’ulterior pronunciament.
Tercer. Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran objecte de publicació al
BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del reglament, que entrarà en vigor
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conforme allò previst a l’article 66.1 del ROAS i la seva vigència es mantindrà entretant no
s’acordi la seva modificació o derogació expresses. Igualment es publicarà al DOGC un
anunci amb la referència del BOP en el qual s’hagi publicat íntegrament el text aprovat i es
notificarà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos
a l’article 65.3 del ROAS.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament dels acords adoptats.”
ANNEX: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS.
PREÀMBUL
En els darrers anys s'han produït canvis significatius en la ciutadania en relació amb la sensibilitat envers
els animals, pel que fa a considerar el respecte de l'espècie humana pels drets dels animals com a base
de la coexistència de les espècies en el món. Els vincles afectius amb els animals de companyia són molt
importants per a moltes persones. La convivència amb els animals en l'entorn urbà, com cal cuidar-los,
les obligacions que comporten... tot això conforma una sèrie de deures i drets de les persones envers els
animals, dels quals cal tenir una cura especial.
Davant del nou marc legislatiu establert pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprovà el
Text refós de la llei de protecció dels animals, les necessitats a cobrir per les problemàtiques descrites, i
davant la necessitat de sancionar determinades conductes no previstes per la normativa local vigent,
s’ha elaborat la present ordenança que pretén regular la tinença i criança dels animals domèstics i de
companyia, adequant el seu contingut a la Llei de protecció dels animals vigent.
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
La present Ordenança té per objecte regular la protecció, el control i la tinença d’animals i, en especial,
la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana amb una doble
finalitat: la protecció, la seguretat i la salut de les persones, i la protecció i el benestar dels animals, en
el marc establert en la legislació general.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal de
Mollerussa.
Article 3. Fonament jurídic.
Aquesta normativa es fonamenta en les potestats i competències que el Text Refós de la Llei municipal i
el règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre,
i la Llei protecció dels animals, Llei 3/1988, de 4 de març, reserven als municipis, com també les
competències previstes per la legislació complementària a l’esmentada normativa, concretament la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 4. Definicions
1. Als efectes de la prenent ordenança s’entén per:
•

Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen
amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els
animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser
humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
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•

Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la
finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta
consideració els gossos, els gats i les fures.

2. Quan a la resta de definicions aplicables, cal remetre’s a les definicions que puguin regular-se en el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
TÍTOL I. NORMES GENERALS DE TINENÇA D’ANIMALS.
Capítol Únic. Condicions de la tinença en general.
Article 5. Animals de companyia
1.

L’Ajuntament de Mollerussa, amb caràcter general, permet la tinença d’animals de companyia en els
domicilis particulars sempre que les circumstàncies de l’allotjament en l’aspecte higiènic ho
permetin i sempre que la seva presència no representi un risc, un perill o incomoditat per als veïns o
per altres persones en general, o bé per al mateix animal o per a altres animals. Aquests
circumstàncies podran donar lloc a exigir desprendre’s de l’animal i lliurar-lo a la societat protectora
d’animals o altres institucions que els acullin.

2.

El nombre màxim d’animals permès per habitatge l’establiran els tècnics municipals competents,
d’acord amb l’espai disponible i les condicions higiènico-sanitàries per al manteniment dels animals.
Si un particular té algun animal de companyia amb la intenció de criar-lo amb possibles finalitats
comercials, ho haurà de comunicar prèviament a l’ajuntament.

Article 6. Animals no considerats de companyia
1.

La tinença d’altres animals domèstics, no qualificats com de companyia, i d’animals salvatges o
exòtics en domicilis particulars, estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament, sense
perjudici de les autoritzacions corresponents establertes per la Generalitat de Catalunya o per altres
organismes de l’Administració Pública.
L’autorització que concedeixi l’Administració municipal quedarà subjecte al compliment de les
condicions següents:

a)

La custòdia de l’animal no ha de representar ap perill sanitari, ni incomoditat pels veïns, o altres
animals.
Es tindrà en compte si les comunitats de veïns-propietaris han previst la possibilitat de tinença
d’animals en els habitatges i no hi hagi cap impediment sobre això en el reglament de les referides
comunitats.
L’autorització determinarà les obligacions del propietari de l’animal no considerat de companyia. Es
farà referència a les condicions higiènico-sanitàries i les referents a l’absència de molèsties i
perillositat per part de l’animal.
Estar en possessió dels permisos administratius corresponents (CITES, certificats sanitaris).
Estar donat d’alta, si s’escau, a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i disposar de llicència
ambiental, en el cas que així correspongui.

b)

c)
d)

2.

La tinença d’aquests animals en domicilis particulars també queda condicionada al compliment de
les normes previstes a la Llei de protecció dels animals.

3.

En cap cas es permet la possessió d’animals susceptibles de poder provocar enverinament per la
mossegada o picada.

4.

Queda prohibida, dintre del nucli urbà i a menys de ----- metres de qualsevol habitatge, la tinença
d’animals solípedes (cavalls, mules, ases...), remugants (cabres, ovelles, vaques...) i suids (porcs,
porcs senglars...).
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5.

La tinença d’animals, en general, estarà condicionada a la seva utilitat o nocivitat en relació a les
persones i a la possible existència de perills o incomoditats per al veïnatge i per a la ciutadania.

6.

La tinença d’aus de corral, coloms, conills i altres animals de cria està condicionada a les
característiques de l’habitatge i de la zona (rural o urbana). El nombre d’animals no haurà d’excedir
dels límits a partir dels quals es consideri una activitat econòmica tipificada. Aquest nombre màxim
serà valorat pels tècnics municipals i els veterinaris de l’Administració, ja que estan capacitats per
avaluar aquests paràmetres.

Article 7. Tractament dels animals a la via pública.
1.

No és permès donar aliments als animals a la via pública. Queda especialment prohibit alimentar els
gats, els gossos, els ocells i les aus a les places, parcs, carrers i portalades.

2.

Queda prohibit enverinar qualsevol tipus d’animal de companyia o de cria. La utilització de verí a la
via pública resta restringida als serveis especialitzats, la missió dels quals és protegir la salut pública
davant dels animals que puguin constituir una plaga (rates, ratolins, insectes, aràcnids, etc.).

3.

La persona posseïdora d’un animal de companyia, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària
del propietari o propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a
persones i objectes, espais públics i medi natural, segons l’estableix l’article 1905 del Codi Civil.

4.

En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal hauran de
requerir la persona propietària o la persona que condueixi l’animal perquè en retiri les deposicions.
En cas de no ser atesos els seus requeriments, ho faran constar d’una forma expressa per a
l’Administració i per a l’interessat i es tramitarà l’expedient sancionador corresponent. També
s’iniciarà el procediment sancionador en cas de reincidència en la no eliminació voluntària de les
deposicions.

5.

Queda prohibit realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies, en les quals se
sacrifiquin, es fereixin o s’hostilitzin els animals. Així com realitzar actes públics a la via pública no
regulats legalment, l’objectiu dels quals siguin les baralles, l’ensinistrament i l’augment de
l’agressivitat de l’animal. Es considerarà com a falta molt greu la realització dels actes anteriors.

6.

En tots els espectacles en què s’utilitzen animals s’evitarà ocasionar‐los patiment o burles. Durant
el període d’estada al terme municipal, les persones responsables de l’espectacle hauran de
mantenir‐los en bones condicions higièniques i sanitàries, alimentar‐los adequadament i
assegurar tant la seva pròpia protecció com la de la ciutadania.

Article 8. Venda d’animals.
Queda prohibida la venda d’animals vius a la via pública. S’exceptuen d’aquesta prohibició les persones
titulars de les parades del mercat setmanal que venen animals destinats al consum humà (gallines,
conills i similars) i aquelles parades que venen diferents espècies de peixos, aus d’ornament i alguns
rèptils o rosegadors. També es prohibeix la utilització d’animals a la via pública amb finalitat comercial.
Article 9. Concepte i tinença d’animals de companyia.
1.

S’entén com a animals de companyia aquells animals que es crien i es reprodueixen amb la finalitat
de conviure amb les persones, en especial totes les subespècies i varietats de gossos i gats. No
obstant això, tindrà un tractament especial la tinença de gossos potencialment perillosos.

2.

Les condicions per tinença d’animals de companyia són les següents:

a)

Les persones propietàries i/o encarregades dels animals estan obligades a facilitar als agents de
l’autoritat municipal les visites domiciliàries per a la inspecció i la determinació de les circumstàncies
ja esmentades en el paràgraf anterior.
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b)
c)

d)
e)

En el supòsit que la tinença dels animals no pugui ser autoritzada, l’autoritat municipal requerirà les
persones propietàries i/o encarregades perquè aquests no romanguin en el domicili habitual.
Les persones propietàries i/o encarregades dels animals afectats per malalties sospitoses estaran
obligades a sotmetre’ls al/s tractament/s necessari/s i isolar-los i/o sacrificar-los, en el supòsit que
la curació sigui impossible. Totes les despeses aniran a càrrec de la persona propietària i/o
encarregada de l’animal.
Les persones propietàries i/o encarregades dels animals seran responsables dels danys i afeccions
realitzades a les persones, mobiliari urbà i via pública, produïdes pels esmentats animals.
En el supòsit d’absència de la persona propietària, la responsabilitat subsidiària en el moment de
produir-se alguna de les situacions esmentades anteriorment, serà de la persona que en aquell
moment sigui l’encarregada de l’animal.

Article 10. Espais reservats als animals de companyia.
1.

L’Ajuntament reservarà espais suficients per als animals de companyia per a l’esbarjo, la
socialització i la realització de les seves necessitats fisiològiques en condicions correctes d’higiene.
Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals de companyia i de les persones, així
com també evitar-ne la fugida o la pèrdua.

2.

Les persones propietàries hauran de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les
persones i a altres animals que comparteixen espais.

Article 11. Tractament de pèrdua dels animals de companyia.
1.

Els animals de companyia i els que, sense ser-ho, circulin sense la identificació legalment establerta,
seran recollits pels serveis municipals i romandran en observació durant un període de 20 dies
naturals. Els animals de companyia perduts seran recollits pels serveis municipals. La recollida serà
comunicada a les respectives persones propietàries i romandran en observació durant 10 dies
naturals des de la comunicació. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha
recollit l’animal, se li comunicarà un nou avís i romandrà en observació durant 10 dies naturals
addicionals. En el cas que l’animal sigui recuperat per la persona propietària, l’animal s’entregarà
amb la identificació corresponent, previ pagament de totes les despeses originades.

2.

Un cop transcorreguts els terminis anteriors, si els animals de companyia no han estat recollits pel
seu propietari, es procedirà a promoure la seva cessió, a donar-los en adopció o qualsevol
alternativa adequada.

3.

En queda prohibit el sacrifici, excepte en aquells casos en què sigui prescrit sota criteri veterinari,
atenent a conductes marcades com a agressives cap a persones o altres animals o estats patològics
que impliquin el patiment de l’animal o que suposin el risc de transmissió de malalties contagioses
greus.

4.

En qualsevol moment, la custodia dels animals de companyia podrà ser delegada provisionalment a
altres persones físiques o jurídiques.

TÍTOL II. NORMES SANITÀRIES.
Article 12. Condicions generals.
1.

En cas de declaració d’epizoòties (malalties epidèmiques que afecten els animals), les persones
propietàries dels animals compliran les mesures preventives que amb caràcter excepcional
estableixin les autoritats sanitàries, com també les prescripcions complementàries que acordi
l’Alcaldia.

2.

La persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia té l’obligació de garantir la seva salut
i el seu benestar, mitjançant el manteniment de l’animal en condicions higièniques i sanitàries
adequades a la seva espècie.
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3.

Quan un animal de companyia mossegui o agredeixi una persona, la persona propietària estarà
obligada a identificar-se i mostrar la documentació sanitària de l’animal, tant a la persona afectada
o als seus familiars si és un menor, com per requeriment de la Policia Local o de la Regidoria
delegada en matèria de salut pública o del personal mèdic del centre sanitari on sigui atesa la
persona accidentada. En concret, es presentarà a la Regidoria delegada en matèria de salut pública,
amb la documentació sanitària de l’animal, en el termini màxim de les 24 hores posteriors a
l’incident. Al mateix temps la persona propietària es posarà en contacte amb el veterinari que hagi
vacunat l’animal per demanar-li que en realitzi l’observació.
Durant els primers 15 dies després de l’incident, l’animal restarà sota la vigilància en el seu mateix
domicili i la persona propietària es comprometrà a no efectuar desplaçaments fins que no acabi el
període d’observació. Un cop transcorreguts aquests 15 dies, el veterinari tornarà a examinar
l’animal i si no presenta cap alteració de la conducta ni símptomes d’hidrofòbia, ho farà constar en
la certificació corresponent.
Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat sanitària municipal ho consideri necessari, es
podrà obligar a recloure l’animal agressor en un dipòsit o refugi d’animals. Tant si l’observació es
realitza en el domicili de la persona propietària de l’animal com en un dipòsit, les despeses
ocasionades aniran a càrrec de la persona propietària.

4.

Quan un gos mossegui un altre animal se seguirà el mateix procediment esmentat anteriorment.

5.

Els animals afectats de malalties que comportin perill per a les persones o els que pateixen
afeccions cròniques i incurables, hauran de ser sacrificats. El sacrifici de l’animal es realitzarà sota
control veterinari i s’utilitzaran mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una
pèrdua de consciència immediata.

6.

Les persones que amaguin casos de ràbia en els animals o deixin en llibertat els animals que la
pateixen, serien posades a disposició de les autoritats judicials.

TÍTOL III. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS.
Article 13. Obligacions del responsable.
1.

La persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona
propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a
altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general d’acord amb el que
estableix la legislació civil aplicable.

2.

Les persones posseïdores d’un animal de companyia han de proporcionar‐li l’aliment, l’aigua,
l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i
cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats
vitals.

3.

En particular hauran de complir les condicions següents:

a)

Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta, degudament protegida del fred i
ha de facilitar-los una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells
de nutrició i salut.
L’espai que han de disposar els animals de companyia ha de ser suficient i els ha de servir
d’aixopluc contra la intempèrie, amb la ventilació, temperatura i llum adequades.
Els gossos de guarda i, d’una forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en
un espai reduït no poden estar en aquestes condicions d’una forma permanent, han de disposar de
llibertat de moviments i han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la
intempèrie.
Els animals d’un pes igual o superiora 25 Kg no podran disposar com a habitacle d’un espai inferior
a 6m2.
Els allotjaments es mantindran nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

b)
c)

d)
e)
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Article 14. Prohibicions.
1.

Queda prohibit cometre actes de crueltat i maltractaments contra els animals.

2.

En particular queda prohibit mantenir els animals en les següents condicions:

3.
4.

No poden tenir com allotjament habituals els vehicles, patis de llums, balcons i /o balconades.
Queda prohibit pertorbar la vida quotidiana del veïnatge amb crits, sons o altres sorolls d’animals
domèstics, en especial des de les 22 hores de la nit i fins a les 8 hores del matí.

5.

Que els animals domèstics romanguin en un espai sense ventilació, sense llum o en condicions
extremes.

6.

Els vehicles estacionats que disposin en el seu interior a algun animal no podran romandre més de 4
hores estacionats i durant els mesos d’estiu, aquests s’hauran d’ubicar, preferentment, en una zona
d’ombra i facilitar en tot moment una correcta ventilació.

7.

Dur els animals en el maleter del vehicle, excepte quan s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi
un aire eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació de l’animal provocada pels gasos tòxics del
mateix vehicle.

Article 15. Ús dels ascensors i funcions de vigilància.
1.

La utilització dels ascensors per part dels animals de companyia no coincidirà amb l’ús que en
puguin fer els veïns, excepte quan aquests ho acceptin.

2.

Els gossos guardians de solars, obres, parcs, tallers, horts o habitatges hauran d’estar sota la
vigilància de les persones propietàries o de les persones responsables. En cap concepte podran
circular lliurement i romandran sempre en espais acotats i la seva presència s’advertirà en un lloc
visible mitjançant un cartell amb l’advertència de perill i, per tant, hauran de prendre les mesures
de seguretat adequades.

Article 16. Agressions a persones: animals perillosos.
1.

Serà classificat com a animal perillós i, per tant, podrà ser comissat, aquell animal que, segons la
documentació existent, hagi mossegat o agredit sense motiu aparent, una o més vegades, a
ciutadans/es o a altres gossos.

2.

La persona propietària o posseïdora de l’animal es farà càrrec de les despeses efectuades i es
denunciaran els fets.

TÍTOL IV. RECOLLIDA D’ANIMALS.
Article 17. Animals abandonats.
Els animals que circulin per la via pública, sense ser acompanyats de cap persona responsable, seran
recollits pel personal especialitzat i conduïts al dipòsit, tant si porten collaret i/o identificació, com si no
en porten.
Article 18. Tractament.
Els mitjans emprats per capturar i transportar els animals abandonats tindran les condicions higièniques
adients. Els animals seran atesos per personal degudament capacitat. Durant la recollida i retenció dels
animals se’ls assegurarà manutenció, neteja i tracte correcte.
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Article 19. Termini de recuperació.
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies. Caldrà abonar la sanció
corresponent, les despeses generades per l’animal, la taxa del servei de recollida i el trasllat.
2.

Si l’animal porta identificació s’avisarà la persona propietària. Aquesta disposarà d’un termini
màxim de dos dies per recuperar-lo. Haurà d’abonar la sanció corresponent, les despeses
generades per l’animal, la taxa del servei de recollida i el trasllat.

3.

Un cop esgotats els terminis, si l’animal no ha estat reclamat o la persona propietària no ha satisfet
les despeses generades pel manteniment i les taxes, es considerarà que ha estat abandonat. Per
tant, l’animal passarà al programa d’adopció i si no és adoptat anirà a un refugi o protectora. Les
despeses ocasionades aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora de l’animal.

Article 20. Sacrifici.
1.

El sacrifici dels animals es plantejarà amb una decisió suficientment documentada i, en tot cas, es
realitzarà amb un control veterinari i s’utilitzaran mètodes que impliquin el mínim sofriment i que
provoquin una pèrdua de consciència immediata.

2.

Les despeses de la manutenció de l’animal abans no es sacrifiqui, així com les despeses d’eutanàsia,
aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.

Article 21. Lliurament dels animals.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia, que no desitgin o no puguin continuar
posseint-los, hauran de posar-se en contacte amb la Regidoria delegada en matèria de salut pública de
l’Ajuntament, la qual en tramitarà la recollida.
Article 22. Defunció d’animals.
El tractament que es durà a terme serà el següent:
1.

Els animals que apareguin morts en la via pública seran retirats pels serveis municipals. En aquest
sentit, qualsevol persona ciutadana pot avisar els serveis de neteja viària de l’Ajuntament a fi i
efecte que l’animal pugui ser retirat al més aviat possible.

2.

Els animals abandonats que estiguin malalts o ferits i/o que circulin per la via pública, seran retirats
pels serveis municipals.

3.

La persona propietària o posseïdora d’un animal que mori al seu domicili es posarà en contacte amb
qualsevol centre veterinari del municipi per garantir que la inhumació es faci complint la normativa.
Les despeses ocasionades aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.

Article 23. Taxes municipals.
L’ordenança municipal corresponent determinarà les tarifes que s’exigiran pels serveis municipals
establerts en aquesta Ordenança.
TÍTOL V. DE LA TINENÇA DE GOSSOS.
Capítol I. Disposicions Generals i Classificació dels animals.
Article 24. Objecte.
Les normes d’aquest títol tenen per objecte regular la tinença i circulació de gossos que utilitzin la via
pública, com també la seva tinença i circulació en domicilis particulars o en recintes i locals públics o
privats. Aquesta Ordenança no preveu les activitats de cria i comercialització.
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Article 25. Classificació dels animals.
Als efectes del compliment d’aquesta normativa, els animals amb relació als quals es desplega aquesta
són aquells que per la seva proliferació en l’àmbit domèstic i en la via pública fan necessària la regulació
per procurar la seguretat de les persones i la salubritat, higiene i sanitat dels llocs públics i també dels
privats quan afectin a terceres persones.
La classificació dels gossos que s’estableix és la següent:
a) Gossos censats de races pures o creuades, controlades i reconegudes, que s’han manifestat com a
potencialment perilloses o considerades potencialment perilloses, tal com disposa l’art. 1 de
l’esmentada Llei 10/1999, de 30 de juliol. Als efectes indicatius però no limitatius, es consideren
gossos potencialment perillosos, com a mínim, els que figuren en la relació següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Sataffordshire) Pit bull terrier.
Dòberman.
Dogo argentí.
Dogo de Bordeus.
Mastí del Tibet.
Fila brasiler.
Rottweiler.
Bullmastiff.
Mastí napolità.
Presa canari.
Presa mallorquí.
Tosa japonès.
Els gossos de qualsevol raça pura o creuada que hagin provocat algun tipus de danys o lesions
a les persones.

b)

Gossos censats de races pures o creuades, controlades i reconegudes, que no s’han manifestat com
a perillosos.

c)

Gossos no censats amb les característiques racials de l’apartat
reconegut.

d)

Gossos abandonats. Un gos s’entén abandonat quan no porti cap identificació, placa o microxip i no
vagi acompanyat de cap persona.

e)

Els gossos pigalls es regiran per la seva pròpia normativa.

b) de propietari o posseïdor

Article 26. Animal molest.
1.

Serà classificat com a animal molest aquell que segons la documentació existent:

a)

Hagi ocasionat danys, dues o més vegades a persones, espais públics, medi natural i/o objectes en
general.
Hagi provocat molèsties per agressivitat i/o baralles.

b)
2.

També serà considerat com a animal molest el que constitueixi un perill sanitari per les males
condicions higièniques, manca de cura en el manteniment i falta d’alimentació i/o per un allotjament
inadequat.

3.

L’autoritat municipal requerirà la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè solucioni els
problemes ocasionals. La manca de col·laboració serà qualificada com a falta molt greu i podrà
iniciar un expedient sancionador.

4.

L’animal classificat com a molest podrà ser comissat. Les despeses ocasionades seran a càrrec de la
persona propietària o posseïdora de l’animal.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

5.

En cas que l’animal hagi causat danys a béns de propietat municipal, es podrà obrir el corresponent
expedient de responsabilitat, sense perjudici de la responsabilitat penal a la qual puguin estar
subjectes aquelles conductes.

Article 27. Responsabilitat.
Les persones responsables dels actes dels animals i també de la seva cura ho seran per aquest ordre:
a)
b)
c)
d)
e)

les persones propietàries,
les persones posseïdores,
les persones acompanyants o conductores,
en qualsevol dels supòsits anteriors ho seran, si no hi són, els tutors, tutores o responsables de
menors o de persones discapacitades,
els òrgans de l’Administració Pública competent quan, rebuda una denúncia o queixa, no hagin
actuat de forma suficient per protegir els animals o persones o no hagin actuat d’ofici quan les
circumstàncies estiguessin prou manifestades i justificades. En qualsevol cas, s’actuarà d’acord
amb el que disposa l’art. 1905 del Codi Civil i a les previsions del vigent Codi Penal.

Capítol II. Obligacions de les persones responsables.
Article 28. Obligació de vigilància i seguretat física.
1.

Els gossos compresos en l’apartat a) de l’art. 24 d’aquesta Ordenança hauran de circular per les
vies públiques necessàriament amb morrió, collar i cadena o corretja controlada pel seu
acompanyant. En cap concepte podran circular lliurement i en cap cas podran ser conduïts per
menors de 18 anys.

2.

Els gossos compresos en l’apartat b) de l’art. 24 hauran de circular per les vies urbanes amb collar,
targeta veterinària i cadena o corretja controlada pel seu acompanyant.

3.

En les zones d’esbarjo, parcs i altres espais públics urbans autoritzats o rurals autoritzats, podran
circular lliurement amb la presència de l’acompanyant, el qual haurà d’evitar que l’animal provoqui
molèsties a les persones. En el moment que les circumstàncies ho aconsellin, els agents de la
Policia Local podran exigir que es controli el gos amb la cadena o corretja. El propietari haurà de
disposar d’una assegurança (directa, multirisc, de la llar o qualsevol altra) que cobreixi la
responsabilitat civil que se’n pugui derivar per un valor mínim de trenta mil cinquanta-un euros
(30.051 €).

Article 29. Obligacions higièniques i sanitàries.
1.

El fet de tenir gossos als habitatges urbans està condicionat a les circumstàncies higièniques i de
manteniment determinades per la vigent legislació. A més, s’hauran de tenir en compte les
disposicions en matèria de propietat horitzontal i de comunitats de propietaris.
Serà obligatòria l’autorització municipal per a la possessió de més de dos gossos en un sol habitatge
urbà sense jardí. Els propietaris de cases amb jardí i naus o terrenys industrials hauran de sol·licitar
autorització municipal quan vulguin tenir més de tres gossos.
A les masies, no es requerirà cap permís especial; malgrat això, el veterinari municipal podrà
ordenar-ne la reducció del nombre en aquells casos determinats en què sigui inviable el
manteniment correcte d’acord amb la vigent legislació.
En tots els casos s’hauran d’evitar riscos en l’aspecte sanitari i molèsties per al veïnatge.

2.

Les persones que hagin estat mossegades per un gos, hauran de comunicar-ho immediatament a
les autoritats sanitàries ‐mèdiques i/o a l’Ajuntament. Les persones propietàries o posseïdores del
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gos agressor estan obligades a facilitar les dades de l’animal, tant a la persona agredida com a les
autoritats competents que els les sol·licitin.
3.

Com a mesura higiènica obligatòria, les persones que condueixin gossos per la via pública estan
obligades a evitar que facin llurs deposicions en qualsevol de les parts de la via pública destinada a
parterres, zones verdes i resta d’elements destinats a l’estança o joc de la ciutadania.

4.

La persona conductora de l’animal retirarà els excrements i netejarà la part de la via pública que
resulti afectada.

5.

La retirada de les corresponents defecacions hauran d’efectuar-se de la manera següent:

a)

Recollir-les mitjançant una bossa de plàstic impermeable que caldrà dipositar tot seguit
i
perfectament tancada en una paperera o contenidor.
Recollir-les mitjançant paper, ben embolcallat, i dipositar-les en un contenidor.
Dipositar els excrements sense cap mena d’embolcall a la xarxa de clavegueram a través de llurs
embornals.

b)
c)

6.

En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal hauran de
requerir la persona propietària o la persona que condueixi el gos perquè retiri les deposicions dels
animals. En cas de no ser atesos els seus requeriments, ho faran constar d’una forma expressa per
a l’Administració i per a l’interessat i es tramitarà l’expedient sancionador corresponent. També
s’iniciarà el procediment sancionador en cas de reincidència en la no eliminació voluntària de les
deposicions.

Article 30. Obligacions de manteniment.
La normativa d’aquest capítol es remet a les disposicions dictades per la Generalitat de Catalunya en la
matèria: Decret 6/1999, de 26 de gener (DOGC núm. 2817 de l’1.2.1999), pel qual s’estableixen les
condicions de manteniment dels animals de companyia; Llei 10/93 que regula l’accés a l’entorn de les
persones discapacitades visuals acompanyades de gossos pigall; Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals. Reial Decret 2459/96 d’epizoòties en el qual s’estableix la relació de malalties de declaració
obligatòria; Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Capítol III. Accessos prohibits.
Article 31. Prohibició d’accés i estança.
1.

Queda prohibit l’accés i estada de qualsevol tipus de gos a:

a)

Tot tipus de locals destinats a la fabricació, transformació, venda, emmagatzematge i trànsit
d’aliments, com també als mercats municipals. Si no s’indica expressament el contrari, també queda
prohibida en centres oficials, d’ensenyament, sanitaris, religiosos, museus, sales d’exposicions,
auditoris i, en general als locals d’espectacles públics.
A les piscines públiques.
En el transport públic col·lectiu, sempre que el concessionari o l’empresa de transport no indiqui el
contrari.
En restaurants, bars, cafeteries i similars, sempre que els titulars de l’activitat no hagin disposat
expressament l’autorització de permetre l’entrada de gossos o altres animals, sota la seva estricta
responsabilitat. Aquesta autorització haurà de constar en un rètol a l’entrada de l’establiment i no
regirà per les terrasses públiques, llevat disposició en contra.

b)
c)
d)

2.

Aquesta prohibició no s’aplicarà estrictament en els casos que el gos faci les funcions
d’acompanyant de persones amb discapacitat visual o gos pigall.

3.

Els propietaris o propietàries d’establiments públics de tota mena, llevat dels ja esmentats en
aquest article, com hotels, pensions i similars podran prohibir l’entrada i permanència d’animals en
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llurs establiments. Els propietaris d’aquests locals col·locaran a l’entrada i en un lloc ben visible el
senyal indicatiu de la prohibició.
4.

En el cas que se’n tingui autorització, s’exigirà que els gossos vagin subjectes amb cadena.

Capítol IV. Cens Municipal de gossos i identificació.
Article 32. Obligacions de censar els gossos i el procediment.
1.

Les persones propietàries o posseïdores de gossos resten obligades a registrar-los en el Registre
Censal de Gossos de l’Ajuntament dins el termini màxim de tres mesos comptats des de la data de
naixement o d’adquisició de l’animal.

2.

Per poder registrar els animals en el Registre censal de gossos municipal, aquests hauran:

a)

D’estar identificats individualment. Com a procediment d’identificació de gossos s’acceptaran els
sistemes següents:
•
•

Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat a la banda esquerra
del coll.
Altres sistemes que puguin ser establerts per disposició legal.

b)

Disposar del carnet sanitari (de salut) en el qual consti la ressenya completa de l’animal, les
actuacions sanitàries que s’han dut a terme i la zona d’implantació del xip.

c)

Queda prohibida la titularitat dels gossos inclosos en l’apartat b) de l’art. 24 d’aquesta ordenança a
menors sense l’autorització dels pares o tutors. Les persones titulars dels gossos inclosos en
l’apartat a) de l’art. 24 esmentat hauran de ser majors d’edat.

d) Els gossos pigalls, encara que es troben exempts d’arbitris, hauran d’ésser censats i, per circular
aniran proveïts de cadena (o l’arnès adient per a realitzar la seva tasca) i el carnet sanitari.
d)

L’Ajuntament podrà exigir anualment una taxa municipal per a la tinença de gossos que hauran de
pagar totes aquelles persones propietàries d’un gos (excepte els casos en què siguin gossos pigalls
que acompanyin persones amb discapacitat física i aquells que l’administració determini).

3.

Queda prohibida la tinença de gossos compresos en els apartats c) de l’art. 24, per tant, el
coneixement de les autoritats de gossos no censats provocarà l’actuació d’aquests en el sentit de
censar-los d’ofici, lliurant-los a la persona propietària o bé a una entitat protectora d’animals o bé
sacrificant-los si les circumstàncies sanitàries ho aconsellen. En qualsevol de les circumstàncies
descrites, totes les despeses que s’originin aniran a càrrec de la persona propietària a més de la
sanció corresponent.

Article 33. Identificació censal.
1.

En el moment de la inscripció al Registre censal de gossos es lliurarà al/a la titular la identificació
censal municipal, la qual haurà de portar permanentment la persona que acompanyi l’animal. En la
identificació censal hi constarà el nom de l’animal i les dades de la persona posseïdora.

2.

En cas de pèrdua de la identificació censal, caldrà adquirir-ne un duplicat tot abonant els drets
corresponents, si s’escau.

Article 34. Comunicació de canvis.
Hauran de ser comunicades al Registre censal municipal de gossos, les següents circumstàncies:
a)
b)

La transferència de propietat o possessió de l’animal.
El canvi de domicili de la persona titular o de l’animal.
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c)
d)

En el termini d’un mes: la defunció, la cessió o el canvi de residència de l’animal i qualsevol altre
modificació de les dades que figuren en aquest cens.
En el termini de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets: la sostracció, pèrdua o
desaparició de l’animal amb la documentació identificativa pertinent, als efectes de facilitar-ne la
recuperació.

En tots aquests casos és preceptiu adjuntar a la comunicació la documentació del gos, incloent-hi la
targeta sanitària i qualsevol altra documentació complementària que se sol·liciti.
A més a més, en els supòsits previstos en els apartats a) i b), cal portar en el mateix acte les noves
dades i en el supòsit de defunció del gos es podrà demanar el certificat veterinari que ho acrediti.
Article 35. Normes específiques tinença gossos potencialment perillosos.
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos requereix el compliment dels requisits següents:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

Ser major d’edat.
No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra
la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de
narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals
potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent
certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o,
en el seu cas, renovació de la llicència haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal
d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment
imposada hagi estat complerta íntegrament.
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat
comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social. Aquest certificat s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits
de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article 7 del mateix Reial Decret.
Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una
cobertura no inferior a 150.254 €, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i
administratives. En aquesta pòlissa, hi figuraran les dades d’identificació de l’animal. Anualment,
coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que
pugui comprovar la seva vigència.
Aquesta llicència té una validesa de 5 anys, podrà ser renovada successivament. Qualsevol variació
de les dades que hi figuren ha de ser comunicada pel seu titular en el termini màxim de 15 dies des
de la data en què es produeixi la variació.

Capítol V. Del control sanitari.
Article 36. Drets i obligacions.
1.

La persona propietària de l’animal té l’obligació de proporcionar-li les degudes condicions sanitàries.

2.

Amb aquesta finalitat, les autoritats administratives podran ordenar l’execució de determinades
campanyes sanitàries obligatòries per als gossos de la forma i en el moment que es determini.
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3.

Cada persona propietària/posseïdora haurà de disposar de la corresponent documentació sanitària
en la qual s’especificaran les característiques de l’animal i el seu estat de salut.

4.

Amb una periodicitat no superior als terminis bianuals, les autoritats administratives podran obligar
que els gossos siguin revisats pels veterinaris col·legiats que exerceixen al municipi de Mollerussa,
per efectuar-los un examen de salut.

5.

L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar l’animal i la veracitat de les dades censals. La
persona propietària o posseïdora tindrà l’obligació de facilitar les dades i la inspecció de l’animal.

Article 37. Comunicació de les malalties.
1.

La comunicació de l’existència d’un o més casos de malalties transmissibles que afectin les
persones, de declaració obligatòria, haurà de fer-se efectiva davant de l’Ajuntament per qualsevol
persona que en tingui coneixement.

2.

Els veterinaris que desenvolupin la seva activitat al municipi de Mollerussa estan obligats a
comunicar tota malaltia transmissible a l’Ajuntament de la forma en què estigui establert, perquè
independentment de les mesures zoo sanitàries individuals, es posin en funcionament les
corresponents mesures higièniques i sanitàries de protecció de la comunitat.

3.

Les persones propietàries dels animals afectats per malalties sospitoses de transmissió, estaran
obligades a sotmetre’ls als tractaments necessaris i isolar-los i/o sacrificar-los en el cas que la
curació sigui impossible. Totes les despeses aniran a càrrec de la persona propietària.

Capítol VI. Infraccions i règim sancionador.
Article 38. Principis del procediment sancionador.
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com el Reial Decret 1398/1993,
de 4 d’agost, que aprova el Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora, sens perjudici de les
normes autonòmiques i municipals que li siguin d’aplicació, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador que els òrgans de l’Administració de la Generalitat han d’aplicar
d’acord amb la normativa de l’Estat, i en especial a la regularització que es determinarà a continuació.
Article 39. Classificació de les infraccions.
1.

Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i omissions
tipificades com a tals per aquesta ordenança.

2.

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 40. Tipificació de les infraccions.
1. Infraccions molt greus. S’estableixen com a infraccions molt greus:
a) La tinença o possessió sense censar de gossos considerats perillosos.
b) La tinença o possessió de gossos considerats perillosos en el domicili urbà o rural sense adoptar
les mesures corresponents de seguretat per les persones, com lligar-los o tancar-los en un espai
que tingui les condicions establertes per al manteniment d’aquest tipus d’animals.
c) L’abandonament de gossos de qualsevol característica o els maltractaments.
d) La reiteració de faltes greus.
e) La venda de gossos per a l’experimentació.
f) La venda ambulant de gossos.
g) L’organització de lluites i espectacles que provoquin el sofriment, lesions o la mort dels animals.
h) L’esterilització de gossos sense la intervenció facultativa del veterinari.
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2. Infraccions greus. S’estableixen com a infraccions greus:
a)
b)
c)
d)
e)
3.

Tenir gossos considerats no perillosos sense censar.
No retirar les dejeccions del gos de la via pública.
Passejar fora del propi domicili gossos considerats perillosos sense ser conduïts amb la cadena
o corretja, el corresponent collar, el carnet sanitari i el morrió.
No realitzar els tractaments obligatoris.
Portar gossos en llocs no autoritzats.

Infraccions lleus. S’estableixen com a infraccions lleus:
a)
b)
c)
d)

Alimentar els animals a la via pública.
Que l’animal no porti el collar o el carnet sanitari, tot i romandre censat.
No comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre l’animal o el canvi de
domicili o la mort de l’animal.
Qualsevol altra acció que signifiqui falta d’higiene o produeixi molèsties a les persones.

Article 41. Sancions.
1.

Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança seran sancionades amb multes entre 100 a 1.000
euros i amb el comís dels animals, en els casos de faltes greus i molt greus. Tot això, sense
perjudici de les facultats que la Llei 10/1999 atorga a l’Ajuntament en virtut de la Delegació prevista
en l’art. 13 de l’esmentat text legal.

2.

La quantia de les sancions serà la següent:
a)
b)
c)

3.

Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de 100 a 300 euros.
Les infraccions greus podran ser sancionades amb una multa de 301 a 500 euros.
Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de 501 a 1.000 euros.

Les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de graduació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La gravetat de la infracció.
L’existència d’intencionalitat.
La naturalesa dels perjudicis causats.
La reincidència.
La reiteració.
La capacitació econòmica de la persona infractora.

4.

S’entén que existeix reincidència quan en el termini d’un any s’hagin comès més d’una infracció
d’aquesta Ordenança i hagi estat declarada per resolució ferma. S’entén que existeix reiteració quan
el procediment sancionador s’hagi incoat per més d’un acte o omissió tipificats com a infraccions
per aquesta Ordenança, quan s’estan instruint altres procediments sancionadors o quan el
responsable ja hagi estat sancionat per infraccions d’aquesta Ordenança.

5.

En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció
no resulti més beneficiosa per l’infractor/a que el compliment de les normes transgredides.

Article 42. Substitució de les multes i de la reparació de danys per treballs en benefici de la
comunitat.
1.

L’Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa per sessions
formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre amb
el consentiment de les persones interessades.
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2.

La imposició de la multa pot comportar el comís de l’animal animals objecte o subjecte de la
infracció com a mesura cautelar a criteri del personal facultatiu o dels funcionaris i agents
encarregats de la vigilància.

3.

Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors d’aquest article i de conformitat amb el
que disposa la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, l’Ajuntament pot instruir, en
qualsevol cas, els expedients sancionadors i elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè
els resolgui.

4.

Les multes i les despeses es podran exigir per la via de constrenyiment una vegada complerts els
terminis per al seu compliment en voluntària.

Article 43. El comís.
Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament pot comissar els gossos quan es donin circumstàncies de
perillositat per a les persones, sense cap tràmit previ. El comís té caràcter preventiu fins a la resolució
de l’expedient sancionador corresponent, de resultes del qual l’animal pot ésser separat de la persona
propietària o esdevenir propietat de l’administració, la qual podrà decidir-ne el seu destí. Les despeses
ocasionades pel trasllat, manteniment i manutenció, per raó del comís seran a càrrec de la persona
propietària o posseïdora de l’animal.
Article 44. La potestat sancionadora municipal.
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta ordenança correspondrà a
l’Alcalde de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
pera la modernització del govern local.
Article 45. Responsabilitats.
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta Ordenança no exclou la responsabilitat civil i penal
i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat.
Article 46. Situacions extremes de perill.
1.

Els agents de la Policia Local podran fer ús de l’arma reglamentària contra l’animal que presenti, en
un moment determinat, una situació de perill real respecte de les persones.

2.

Sempre que sigui possible, hi haurà de ser present un veterinari per tal que efectuï el control de la
mort de l’animal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
En tot allò no regulat per la present ordenança, s’estarà a disposició del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i altres legislacions
concordants; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment perillosos;
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, i la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i reglaments que les desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament i
s’hagin acomplert els tràmits de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província previstos a l’article
66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local. Seguirà en vigor fins que el Ple de l’Ajuntament de
Mollerussa no acordi la seva modificació o derogació.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A l'entrada en vigor de la present Ordenança quedaran derogades totes aquelles disposicions municipals
en allò que contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta ordenança. En especial, quedaran
derogades les disposicions contingudes en l’Ordenança de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de
Mollerussa.
----------------------------------

Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, afirma que serà un bon instrument, important i
fonamental. Considera que una regulació pot servir de molt o de poc, sempre en funció de
què regula. Pel que fa als animals es regula poc perquè a qui es regula és als propietaris. Cal
recalcar-ho molt en aquesta campanya informativa perquè de vegades per part dels
propietaris es veuen moltes mostres incíviques i creu que hi ha propietaris que són
més“animals” que els propis animals. El Sr. Pla espera que la campanya informativa sigui
adequada i acurada, perquè si no s’interioritza aquesta normativa i sobretot el bon fer
d’aquests propietaris amb els seus animals, servirà de ben poc. Es pot sancionar moltes
vegades o tantes vegades com es pugui però cal incidir en la qualitat de la campanya
informativa ja que serà fonamental perquè aquesta regulació funcioni i sigui francament un
exemplar per al bon ús. En aquest moments hi ha carrers i vies que fan llàstima. Aquesta és
una de les queixes que més ha copsat en els darrers mesos. La plaça Major de vegades pot
estar molt bruta però els animals no en tenen cap culpa. I es reafirma en què la campanya
informativa ha de ser contundent i de qualitat. Les sancions moltes vegades són inevitables
però prèviament a aquestes sancions hi ha la idea d’interioritzar i saber què realment
significa i quines obligacions i quins deures implica tenir un animal domèstic a càrrec d’un
propietari.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, diu que és cert que com a equip de govern
se’ls va proposar participar en la redacció o elaboració d’aquesta ordenança. Troba correcte
que s’hagi fet una ordenança específica i que el contingut està força ben redactat amb la
qual cosa les aportacions que hi podien fer pràcticament són en la mateixa línia. En
referència al que esmenta el Sr. Pla pel que fa a la campanya informativa, estima que
aquesta ha de ser important i amb voluntat de conscienciar la gent, perquè l’experiència ens
demostra que la conscienciació amb el temps es perd. Aquesta campanya comportarà una
política sancionadora i de fet quan la gent reacciona és quan se li pica el clatell. Afegeix el
Sr. Gatnau que s’està percebent una inquietud en la societat de Mollerussa pel que fa a
aquest tema, s’està veient zones on aquesta inquietud de la ciutadania es veu reflectida,
motiu pel qual el seu grup hi dóna suport.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, entén que tots hi estan d’acord i fa dos apunts. Concreta que la
campanya informativa la faran dues persones de l’Ajuntament de Mollerussa i es farà també
a través dels centres veterinaris de la ciutat. Serà una campanya coordinada amb un tríptic
informatiu. La manera de dur-la a terme serà adreçar-se a les persones propietàries de
gossos i preguntar-los si coneixen l’ordenança. Se’ls donarà el tríptic informatiu d’allò que
s’ha de complir. S’intentarà que sigui una campanya de cos a cos, que funcioni durant tres
mesos i que es pugui iniciar a la primavera. A la vegada també podran descarregar-se el codi
QR de l’ordenança. Exposa que no és una ordenança recaptatòria ni tampoc és populista i ho
explica dient que es farà un quadre de sancions que es pugui complir i que anirà dels 300€
als 1.000€ en funció del tipus d’infraccions, per tant sancions assumibles. Creu que una de
les coses amb la qual els ciutadans quan passegen se senten més incòmodes és trobar-se
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amb excrements de gos a la via pública i sobre tot en aquells espais on no són de fàcil
percepció, que acostumen a ser zones verdes, zones de joc, espais de lleure. És difícil tenir
un policia en cada lloc perquè pugui fer complir l’ordenança; aquí els millors vetlladors són
els mateixos ciutadans. Cal que tothom prengui consciència que hi ha una ordenança per
complir i que depèn de tots els seu compliment, per tant, tots hem se ser corresponsables en
l’acció de tenir neta la via pública.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN EL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL. APROVACIÓ PROVISIONAL.
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 24 de març de 2014,
amb el contingut següent:
“Atès que el Ple d l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2011 va aprovar la
numeració dels nínxols del cementiri municipal a partir del 3.483, de conformitat amb el
plànol presentat pels SSTT municipals, que incorpora la previsió de les totes les successives
ampliacions, i fins el número 4.634 (columnes 331 a 618). Aquesta numeració afectava de
l’ordre de 1.152 nínxols, dels quals 412 corresponien a les obres de la 6a. ampliació.
Com a conseqüència de la construcció de la 6ª ampliació, quina execució ha estat parcial
(Fase A), s’ha posat de manifest que, atenent a les característiques constructives, la
numeració correlativa esmentada implicava una variació en el nombre dels nínxols i alterava
significativament la numeració amb les conseqüències vers l’Ordenança Fiscal número 12.
Així, per tal d’evitar que successius canvis que es puguin produir afectin altre cop la
numeració es proposa limitar aquesta a un màxim de 432 nínxols (a partir del 3.483, i fins el
número 3.914), equivalents a 108 columnes (331 a 438). En aquest cas, tant la numeració
dels nínxols com la de les columnes, serà correlativa.
No obstant, la nova numeració només afectaria a la proposta de modificació en la concessió
de drets d’ús de nínxols en la 8ª Zona, que es restringeix a 216 nínxols (3.483 a 3.698),
agrupats en 54 columnes (331 a 384).Tanmateix, la incorporació de la “columna única”,
entesa com a concessió de drets funeraris sobre un grup de quatre nínxols (de tal manera
que cada columna única ha estat singularitzada i no permet el seu fraccionament), suposa
incorporar en l’apartat 3 de l’article 6, quota tributària, en el concepte conservació i
manteniment la quota corresponent a aquesta modalitat concessional, fixant-se en
l’equivalent anual a la suma de quotes que corresponen als nínxols de les files, 1ª, 2ª, 3ª i
4ª, és a dir, 46,54 € per columna i any.
Per tant, atenent el que s’ha exposat, i l’expedient que es tramita, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió celebrada el
dia 28 de juliol de 2011 relatiu a la numeració dels nínxols del cementiri municipal.
Segon. Aprovar una nova numeració dels nínxols del cementiri municipal a partir del 3.483,
i fins el número 3.914 (columnes 331 a 438), de conformitat amb el plànol presentat pels
SSTT municipals.
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Tercer. Modificar la l’Ordenança Fiscal número 12, TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL
CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER
LOCAL, en els terme següents:
1.1 CONCESSIONS DRETS D’ÚS NÍNXOLS:
8ª zona: nínxols núm. 3.483 a 3.698 (columnes 331 a 384)
Columna única:
Fila 1ª:
Fila 2ª:
Fila 3ª:
Fila 4ª:

5.500,00
1.400,00
1.900,00
900,00
600,00

Cada columna única, que no es podrà fraccionar, comprendrà el grup de nínxols següents:
Número Columna Única:

Grup de nínxols

331
332
333

3.483, 3.484, 3.485, 3.486
3.487, 3.488, 3.489, 3.490
3.491, 3.492, 3.493, 3.494

334
335
336

3.495, 3.496, 3.497, 3.498
3.499, 3.500, 3.501, 3.502
3.503, 3.504, 3.505, 3.506

360
361
362

3.599, 3.600, 3.601, 3.602
3.603, 3.604, 3.605, 3.606
3.607, 3.608, 3.609, 3.610

363
364
365

3.611, 3.612, 3.613, 3.614
3.615, 3.616, 3.617, 3.618
3.619, 3.620, 3.621, 3.622

3. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT:
Quota anual:
..............
Columna única:

46,54

La resta de conceptes que integren la conservació i manteniment, no es modifiquen.
Quart. De conformitat al disposat en l’article 17 del TRLRHL, el present acord provisional,
s’exposarà 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. Durant el període d’exposició pública de
l’ordenança, 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
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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.
Cinquè. Les presents modificacions entraran en vigor el dia següent de la seva publicació
en el BOP i romandran vigents, mentre no s’acordi altra modificació o derogació.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT, EXP. NÚM. 03/2014
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 24 de març de 2014,
amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic dela
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals
vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 3/2014, per una quantia total de 35.901,42
€ el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PARTIDA
03.130.2279900
05.321.6350000
07.155.6230000
11.330.6320000
11.335.6320002
12.342.6250001

CONCEPTE
___
Serveis realitzats per altres
Arranjament mobiliari
Instal·lació semàfor Ctra. Miralcamp
Arranjament edifici GG. Freixes
Arranjaments obra l'Amistat
Mini cistelles bàsquet

Total crèdits extraordinaris
SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
PARTIDA
11.335.6320008
12.342.6330004
12.342.6330005
12.342.6330006
13.920.8300000

CONCEPTE
___
Rehabilitació sala polivalent l’Amistat
Analitzador en continu de clor i PH piscina coberta petita
Analitzador en continu de clor i PH piscina coberta gran
Bomba electrònica – piscines cobertes
Préstecs a curt termini - bestretes

Total suplements de crèdit
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . .

27.213,86
IMPORT
4.719,00
1.060,24
12.047,00
4.573,46
4.088,28
725,88
27.213,86
8.687,56
IMPORT
2.575,41
443,54
453,75
214,86
5.000,00
8.687,56
35.901,42
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FINANÇAMENT
NOUS INGRESSOS
PARTIDA
39998

1.060,24
CONCEPTE
Indemnització per danys

___

Total nous ingressos

1.060,24

BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
05.320.1600000
06.164.6220000
12.341.2260900

IMPORT
1.060,24

CONCEPTE
___
Seguretat social
Cementiri
Activitats culturals i esportives

34.841,18
IMPORT
5.000,00
29.115,30
725,88

Total baixes de crèdits

34.841,18

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

35.901,42

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST OAM FIRA DE MOLLERUSSA, EXP. NÚM. 01/2014
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 24 de març de 2014,
amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic del
Patronat Fires de Mollerussa (OAM Fira de Mollerussa). Vistos els informes emesos per
Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, plenament
justificades, i d'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el
següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 01/2014, del Patronat Fires de Mollerussa
(OAM Fira de Mollerussa), per una quantia total de 1.959,00 € amb el següent resum:
DESPESES
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

1.959,00
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PARTIDA
920.6260000

CONCEPTE
___
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

TOTAL DESPESES MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
1.959,00
1.959,00

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
920.1430000

CONCEPTE
PERSONAL COL·LABORADOR

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

1.959,00
IMPORT
1.959,00
1.959,00

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, afirma que el seu vot és favorable i fa només
un incís. Veu que es fan dues modificacions de crèdit, en les quals s’hi inclouen dos
conceptes de manteniment d’equips: una referent a una Bomba electrònica –de les piscines
cobertes i l’altra a la renovació d’equips informàtics i programes. En una intervenció que va
fer al Ple dels pressupostos ja va dir que seria bo disposar d’una partida pel tema de
preservació i renovació d’equips. S’està vivint un moment difícil pel que fa al tema financer i
creu que el manteniment d’equips és un tema important que cal vetllar durant aquest
període de crisi i que potser valdria la pena replantejar una partida en el pressupost per
aquests assumptes i no haver de fer modificacions. Amb tot repeteix que el seu vot serà
favorable.
L’alcalde fa un aclariment i diu que la bomba de la piscina es refereix a la bomba del cloro.
Pel que fa a les partides, aclareix, que pel manteniment i l’adquisició d’equips informàtics ja
hi són. I això és en perquè ja hi ha una planificació de tot el que s’ha d’anar rellevant i inclou
el manteniment previ. Ara be: hi ha circumstàncies no previstes, com per exemple quan un
programa informàtic queda obsolet, que és el que ens ha passat amb el de la Policia. Això no
havia de passar, però ha succeït i el que no es pot fer és actuar preventivament quan la
mesura no és auto correctiva. No es pot deixar sense base de dades la Policia. Pel que fa al
manteniment d’equips informàtics o la seva adquisició, l’alcalde diu que ja es previst, però hi
ha una desviació de 1.900€. Aquesta desviació és assumible en qualsevol cas, ja que és una
despesa corrent que es pot vincular amb altres partides del pressupost. Hi ha un treball previ
del departament d’Informàtica que ho està vetllant i ho planifica. Això no obstant, una cosa
és el que es planifica en base a l’ideal de renovació i l’altra, el que és necessari, important i
urgent. És en base a aquests criteris que es fa la planificació de gestió de material en temps
de crisis.
El Sr. Gatnau, respon que quan es tracta de partides petites no és cap inconvenient tant si
són al pressupost com si no hi són, perquè és una qüestió de solució fàcil. Ell, al que es
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referia, és a partides de molta més quantia que poguessin suposar un problema i amb una
percepció previsora.
L’alcalde manifesta que són previsors, però de vegades tot no pot ser o, més ben dit, tot no
hi cap.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
09.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. QUART TRIMESTRE DE 2013.
El Sr. Alcalde exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació.
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici
2013, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la
següent:
a) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) Moviments i situació de la tresoreria.
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar
al Ple de la Corporació la informació següent:
ÚNIC. Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 31 de desembre de
2013.
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a
tots els efectes legals.
1.

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

11.360.313,83€
1.415.908,07€
12.776.221,90€
12.400.557,79€
97,05%
12.400.557,79€
97,05%
11.735.938,93€
94,64%
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1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació
1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/10/13
Ingressos
33.092.300,37€
Moviments interns de tresoreria 15.761.700,20€
Pagaments
33.378.380,64€
Moviments interns de tresoreria 15.761.700,20€
Saldo a 31/12/13
2.

11.360.313,83€
1.415.908,07€
12.776.221,90€
13.058.039,18€
102,20%
11.461.306,05€
87,77%

682.489,95€

396.409,68€

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

600.900,00€
0,00€
600.900,00€
600.855,69€
99,99%
600.855,69€
99,99%
496.585,00€
82,64%

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

600.900,00€
0,00€
600.900,00€
806.065,08€
134,14%
554.055,61€
68,73%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/10/13
Ingressos
1.335.946,83€
Moviments interns de tresoreria 272.020,36€
Pagaments
1.347.847,55€
Moviments interns de tresoreria 272.020,36€
Saldo a 31/12/13

19.922,67€

8.021,95€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la
situació de la tresoreria corresponent al quart trimestre de 2013, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
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10.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. QUART TRIMESTRE DE 2013.
L’Alcaldia dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 216 del DLEG
3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic,
corresponent al quart trimestre de 2013, en els termes següents:
“En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials, a data 31 de desembre de 2013, l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG. 3/2011, de 14
de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) és:
•
•

Ajuntament de Mollerussa: 400.981,82 €, que corresponen a 318 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
119.661,04 €, que corresponen a 156 factures.

En data 30/01/2014 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament a la
Direcció General de Política Financera i Assegurances. D’aquest mateix informe s’ha fet
tramesa en data 28/01/2014 al Ministeri d’Economia i Hisenda de la informació corresponent
a l’Ajuntament i a l’OAM Fira de Mollerussa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
11.- DONAR COMTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL
PLA D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012.
QUART TRIMESTRE 2013.
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de l’exercici 2013.
Quart Trimestre 2013.
•
•
•
•
•
•

Seguiment d’ingressos i despeses: S’estan executant d’acord amb les previsions.
Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut
Seguiment de l’endeutament: No s’han contractat nous crèdits ni a curt termini, ni a llarg
termini i les amortitzacions s’estan efectuant d’acord amb les previsions.
Seguiment del deute comercial: S’han efectuat les trameses d’informació tant al MINHAP
com a la Generalitat.
Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent: No existeixen.
Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat.
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Resum: El Pla d’Ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a
afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP en data 30/01/2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
12.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ
ESTABLEIX
L’ARTICLE
16
DE
L’ORDRE
MINHAP/2105/2012.
TRIMESTRAL PRESSUPOST. QUART TRIMESTRE 2013

CONFORME
EXECUCIÓ

En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de
la tramesa d’informació corresponent al quart trimestre de 2013.
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP).
Data de la comunicació: 31 de gener de 2014.
Formularis:
F.1.1.1
F.1.1.2
F.1.1.3
F.1.1.4
F.1.1.5
F.1.1.9
F.1.1.8
F.1.1.A3
F.1.1.B1
F.1.1.B2
F.2.1
F.3.0
F.3.2
F.3.3
F.4.0

Resum classificació econòmica
Desglossament Ingressos corrents
Desglossament Ingressos de capital i financers
Desglossament Despeses corrents
Desglossament Despeses de capital i financeres
Calendari i pressupost de tresoreria
Romanent de Tresoreria
Dotació de plantilles i retribucions
Ajustos SEC
Informació pel càlcul de la regla de la despesa
Ajustos per operacions internes entre entitats del grup
Dades generals de l’informe actualitzat d’avaluació
Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Resum anàlisi regla de la despesa
Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.

Per part d’Intervenció de Fons s’indica que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
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13.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013, DE
L’AJUNTAMENT.
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici
2013. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost ha estat aprovada,
per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 081/2014, de 27 de febrer,
transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent:
DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 081/2014
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013
el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’ inici de l’exercici:
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

11.360.313,83
1.415.908,07
12.776.221,90
12.400.557,79
12.400.557,79
12.400.557,79
11.742.458,41
11.735.938,93
664.618,86

1.338.415,29
28.944,62
1.292.684,51
16.786,16
681.405,02

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:

11.360.313,83
1.415.908,07
12.776.221,90
13.243.347,95
177.935,41
7.373,36
173.589,78
11.461.306,05
1.596.733,13

4.286.714,01
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Modificacions de saldo inicial:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

17.491,76
562.841,19
1.483.780,30
2.257.584,28

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

3.854.317,41

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

2.433.098,68
-627.570,42
1.805.528,26
-5.386,65
-1.142.660,22
657.481,39
68.881,60
287.240,38
0,00
875.840,17

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de:
•
•

Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals):
Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals):

375.664,11 €.
5 de març, pel qual s’aprova el
263.430,73 €
5 de març, pel qual s’aprova el
112.233,38 €

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
a) FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI

396.409,68

b) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs:
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats:
D’altres operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva:

3.854.496,86
1.596.733,13
2.257.584,28
179,45
0,00

c) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:
De pressupostos de despeses. Exercici corrent:
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats:
D’altres operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva:

2.859.307,52
664.618,86
16.786,16
2.256.794,56
78.892,06

I.
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
II. SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT:
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT:

1.391.599,02
1.172.095,87
68.881,60

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

150.621,55
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2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la
regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós,
en1.089.188,05 € Per determinar aquesta quantia s’han aplicat els percentatges que
s’estableixen a l’article 193 bis del TRLRHL . En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació
del dret reconegut ni en produiria la baixa.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
Eco.
Descripció
45053 subvenció SOC: condicionament banqueta canal i salt del duran
45054 subvenció SOC: programa mixt treball i formació
76104 subvenció diputació: rehabilitació sala polivalent l'Amistat
TOTAL

Import
468,59
34.538,18
33.874,83
68.881,60

4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:
El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 1.515.392,06
euros. L’Interventor ha efectuat un informe específic al respecte que s’acompanya a
l’expedient de la liquidació.
5. Respecte a la regla de la despesa:
El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa per import de
1.355.774,32 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació
de l’exercici 2012 era de 10.978.720,05 euros i la despesa total computable de la liquidació
de l’exercici 2013 ha estat de 9.622.945,73 euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu de 13.173.086,71 € a llarg
termini i de 1.400.000 € a curt termini, que suposa una ràtio de 124,11%, respecte a
l’anterior exercici liquidat, per la qual cosa no compleix amb l’objectiu del deute públic.
7. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i
els realitzats.
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2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà
el compliment del principi d’estabilitat.
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant
tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada, DECRETO:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, de l’Ajuntament de
Mollerussa i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Segon. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
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14.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 DEL
PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA (OAM FIRA DE MOLLERUSSA).
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici
2013, del Patronat Fires de Mollerussa. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació
del Pressupost ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia
Núm. 082/2014, de 27 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del
tenor següent:
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 082/2014
Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013 PATRONAT
FIRES DE MOLLERUSSA (OAM FIRA DE MOLLERUSSA).
ANTECEDENTS
1. Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l’exercici de 2013 presenta a 31
de desembre de 2013 el següent resultat:
A) Respecte al Pressupost de despeses:
1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:.
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

600.900,00
0,00
600.900,00
600.855,69
600.855,69
600.855,69
496.585,00
496.585,00
104.270,69

2.- Exercicis tancats:
Obligacions pendents de pagament: pressupostos de despeses exercicis tancats:
Ròssecs dels comptes de creditors no pressupostaris:
(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

2.857,51
212.463,45
64,31
319.527,34

B) Respecte al Pressupost d’ingressos:
1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

600.900,00
0,00
600.900,00
806.065,08
554.055,61
252.009,47

2.- Exercicis tancats:
Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament:

77.688,93
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Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:. . . .
(-)Ingressos realitzats pendents d'aplicació:

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

29.755,48
0,00
359.453,88

C) Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets:
- Obligacions reconegudes:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
- Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals:
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici:
- Desviacions de finançament positives de l'exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

806.065,08
600.855,69
205.209,39
0,00
0,00
0,00
205.209,39

D) Romanents de crèdits:
Compromesos:
Incorporables:
No incorporables:
No compromesos:
Incorporables:
No incorporables:
TOTALS

44,31
213,86
-169,55
44,31

E) Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. FONS LÍQUIDS 8.021,95
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

359.453,88
52.009,47
77.688,93
29.755,48
0,00

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

319.527,34
104.270,69
2.857,51
212.463,45
64,31

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
II. SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

47.48,49
38.111,85
0,00
9.836,64

2. De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i article 101.1
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del RD 500/1990 així com la regla 341.1 de la Instrucció de Comptabilitat es preveu que per
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que
es considerin de difícil o impossible recaptació. El pendent de cobrament s’ha minorat, en
concepte de dubtós cobrament, en 38.111,85 que representa el 49,05% dels drets
reconeguts d’exercicis tancats. Per a la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, i els percentatges de
recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas això no implicaria
l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa, sense que, en el seu cas, s’hagi
aprovat l’expedient adient.
3.- No s’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius.
4.- Per l’interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb l’art.192.2 del
TRLRHL.
FONAMENTS JURÍDICS
1.- La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i
realitzats.
2.- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest,
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats i així com la recaptació neta.
3.- S’ha complert el que estableix l’art.92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
segons els quals, conseqüència de la liquidació del Pressupost s’hauran de determinar:
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31.12.2013
El resultat pressupostari de l’exercici.
Els romanents de crèdits.
El romanent de Tresoreria.

4.- S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de
pressupostos.
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada, DECRETO:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Fires de Mollerussa de l’exercici de
2013
Segon. Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
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15.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013, DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA- EL PALAU D’ANGLESOLA.
Per Ordre de la Presidència, es dóna compte al Ple de l’expedient de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2013 de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA - EL
PALAU D’ANGLESOLA. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost de
la Mancomunitat ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de la
Presidència Núm. 001/2014, de 24 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució
indicada, que és del tenor següent:
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 01/2014
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013
Complint allò que estableix l'article 191 apartat tercer del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
així com l'establert en les Bases d'Execució del pressupost vigent; vist l'Informe
d'Intervenció, HE RESOLT:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2013, la qual reflexa el
següent resum:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets
- Obligacions reconegudes
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

268.181,63
256.743,22
11.438,41

- Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals:
+ Desviacions de finançament negatives de l’exercici:
- Desviacions de finançament positives de l’exercici:

0,00
0,00
0,00
11.438,41

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
ESTAT DE ROMANENT DE CREDITS
Compromesos:

•
•

Incorporables:
No incorporables:

No compromesos:

•
•

Incorporables:
No incorporables:

TOTALS

5.596,78

107,49
5.489,29
5.596,78

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

10.208,79
121.496,95
19.964,15
72.075,63
29.457,17
0,00
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3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

65.364,83
44.625,51
0,00
20.739,32
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
II. SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

66.340,91
0,00
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

66.340,91

Segon. Que d'aquesta aprovació es doni compte a la Comissió Gestora, en la primera sessió
que celebri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que d’aquesta Liquidació se’n ha de donar comte a la
Comissió Gestora de la Mancomunitat en la sessió convocada pel dia 4 d’abril de 2014.
El Ple se’n dóna per assabentat.
16.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (20152017).
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple del pla pressupostari a mig termini (20152017), el qual s’ha elaborat en compliment d’allò establert a l’article 29 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i ha estat
aprovat, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 114/2014, de 18 de
març, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent:
DECRET D’ALCALDIA Núm. 114/2014
Assumpte: Aprovació marc pressupostari 2015-2017
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) al definir el marc pressupostari a mitjà termini estableix:
1. Les administracions públiques han d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini en el
qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual s’ha de
garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.
2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini han d’abraçar un període mínim de tres anys i
contenir, entre altres paràmetres:
a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
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d) una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a
llarg termini de les finances públiques.
3. Les projeccions adoptades en el pla pressupostari a mig termini es basaran en previsions
macroeconòmiques i pressupostàries elaborades segon la metodologia i procediments
establerts en el procés pressupostari anual.
4. Tota modificació del pla pressupostari a mig termini o desviació respecte al mateix haurà
d’explicar-se.
Aquest precepte ha estat desenvolupat per l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i en
concret al seu article 6 estableix l’obligació periòdica d’informar vers els marcs
pressupostaris a mig termini, abans del 15 de març de cada any, termini que ha estat
ampliat mitjançant circular del MINHAP amplia el termini fins a 31 de març.
Atès l’exposat i vist l’informe de l’Interventor,DECRETO:
Primer. Aprovar el marc pressupostari dels exercicis 2015, 2016 i 2017 de l’Ajuntament de
Mollerussa, que resumit per capítols de previsions de drets reconeguts i obligacions
reconegudes és el següent:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2015
5.811.237
10.100
2.432.838
3.300.000
114.160
11.668.335
0
0
0
1.000
0
1.000
11.669.335

PREVISIÓ
2016
5.869.349
10.201
2.457.166
3.300.000
114.160
11.750.876
0
0
0
1.000
0
1.000
11.751.876

PREVISIÓ
2017
5.928.043
10.303
2.481.738
3.300.000
114.160
11.834.243
0
0
0
1.000
0
1.000
11.835.243

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Amortització ordinària
Amortització LOEPSF
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2015
4.175.000
4.458.793
539.300
220.000
9.393.093
400.000
0
400.000
1.000
1.421.500
FALSO
1.421.500
1.422.500
11.215.593

PREVISIÓ
2016
4.175.000
4.503.381
493.300
220.000
9.391.681
400.000
0
400.000
1.000
1.517.500
FALSO
1.517.500
1.518.500
11.310.181

PREVISIÓ
2017
4.175.000
4.638.482
444.300
220.000
9.477.782
400.000
0
400.000
1.000
1.475.000
FALSO
1.475.000
1.476.000
11.353.782
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CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT AJUSTAT
•
•
•

2015
2016
2017

1.888.906,58
1.947.540,57
1.920.185,66

Resultat pressupostari
+Crèdits gastats finançats amb RTDG (*)
+Desviacions de finançament negatives de l'exercici
-Desviacions de finançament positives de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat

2015
453.741,45
0,00
0,00
0,00
453.741,45

2016
441.695,26
0,00
0,00
0,00
441.695,26

2017
481.461,00
0,00
0,00
0,00
481.461,00

(*) Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

Segon. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’aprovació marc pressupostari
2015-2017, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria
de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
17. MOCIONS
No s’ha presentat cap Moció.
18.- 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 21 de gener i 18 de març de 2014, i que es corresponent
als números 021/2014 a 116/2014, següents:
Decret Núm. 021/2014, 21 de gener.
Assumpte: Unió civil 002/2014.
Decret Núm. 022/2014, 21 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Dalmau Fontanet, Joan.
Decret Núm. 023/2014, 21 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Oliveros Villorbina, Francisco.
Decret Núm. 024/2014, 21 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Solé Pàmpols, Josep.
Decret Núm. 025/2014, 22 de gener.
Assumpte: Recurs d’alçada enfront la Resolució de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya en
l’expedient PDL-21/13, de denegació de la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament a l’empara de la
Resolució EMO/2112/2013.
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Decret Núm. 026/2014, 23 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 027/2014, 24 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vilaró Agustí Francisca.
Decret Núm. 028/2014, 24 de gener.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Jordi Mas
Enero.
Decret Núm. 029/2014, 28 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP. C/Ponent, 2.
Decret Núm. 030/2014, 28 de gener.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Cecilia Lardiez Capell.
Decret Núm. 031/2014, 29 de gener.
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat al carrer Arnaldo Ciril·li, 4-6 de 25230
Mollerussa.
Decret Núm. 032/2014, 30 de gener.
Assumpte: Sol·licitud d’obtenció de còpies dels documents que integren els expedients de Llicències
d’obres 186/2005, 344/2005 i 306/2005. Sol·licitant: Sr. Julio González de Tomás en representació de
Asociados González Berenguer 2012, SL.
Decret Núm. 033/2014, 30 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 034/2014, 30 de gener.
Assumpte: Desplegament de l’acord plenari del dia 28 de novembre de 2013.
•
Revisió de l’adscripció del RLT 058.
•
Requalificació de RLT 112.
Decret Núm. 035/2014, 30 de gener.
Assumpte: Contractació del Sr. Paris Montserrat, J. com a professor de l’Escola Municipal de Música, curs
2013/2014 (Harmonia i Informàtica Musical).
Decret Núm. 036/2014, 31 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. C/Ponent. 2.
Decret Núm. 037/2014, 31 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vilaró Agustí, Francisca.
Decret Núm. 038/2014, 31 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C. P. C/Ponent, 2.
Decret Núm. 039/2014, 31 de gener.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura. Activitats diverses. Biblioteca
Comarcal Jaume Vila. Auxiliar de biblioteca (Interinitat).
Decret Núm. 040/2014, 31 de gener.
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de gener de 2014.
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Decret Núm. 041/2014, 31 de gener.
Assumpte: Contracte menor de serveis per activitats formatives. Serveis d’educació i formació
professional. Programa. Treball i formació 2013 (PANP), Ordre EMO/210/2013.
Decret Núm. 042/2014, 3 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 043/2014, 5 de febrer.
Assumpte: Ajut d’urgència.
Decret Núm. 044/2014, 6 de febrer.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la façana situada al carrer
Carme, 1 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 045/2014, 6 de febrer.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici plurifamiliar
d’habitatges situat al carrer Joan Maragall, números 2 i 4 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 046/2014, 6 de febrer.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Maria Teresa Cardona Felip.
Decret Núm. 047/2014, 6 de febrer.
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat a la Plaça Sant Jaume, 20 amb façana
també al C/Molí i Balmes de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 048/2014, 7 de febrer.
Assumpte: deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al carrer Sant
Joan, 28 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 049/2014, 7 de febrer.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2014 (Núm. 1/2014).
Decret Núm. 050/2014, 7 de febrer.
Assumpte: Expedient d’incorporació de crèdits Pressupost I-2013.
Decret Núm. 051/2014, 7 de febrer.
Assumpte: Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu.
Decret Núm. 052/2014, 10 de febrer.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al/la Sr./Sra. Martínez Boldú, Judith.
Segon trimestre de 2014.
Decret Núm. 053/2014, 11 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de la via pública amb materials i/o altres instal·lacions
anàlogues, presentada Marisol Iglesias Pinzón.
Decret Núm. 054/2014, 11 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada Feixas Torné, Maria Lourdes.
Decret Núm. 055/2014, 11 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per JI. Weiwei.
Decret Núm. 056/2014, 12 de febrer.
Assumpte: Contractació de Personal Col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats diverses.
Museu Vestits de paper: Taquilla/auxiliar protocol.
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Decret Núm. 057/2014, 12 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 058/2014, 14 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Promocions Montse Pujol, SL.
Decret Núm. 059/2014, 18 de febrer.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Candida
Mozas Hidalgo.
Decret Núm. 060/2014, 18 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Centre Cultural el dia 20 de febrer de 2014.
Decret Núm. 061/2014, 19 de febrer.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C/Molí, 23 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 062/2014, 20 de febrer.
Assumpte: Unió civil 001/2014.
Decret Núm. 063/2014, 20 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Valls Solé, Pere.
Decret Núm. 064/2014, 20 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Valls Solé, Pere.
Decret Núm. 065/2014, 20 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Beltran Lluelles, Eduard.
Decret Núm. 066/2014, 20 de febrer.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Silvia Boix Fort.
Decret Núm. 067/2014, 20 de febrer.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Josep M. Perera Gorro.
Decret Núm. 068/2014, 20 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 069/2014, 21 de febrer.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edificació situada al carrer
Montsec, 7 de 25230 Mollerussa. Imposició d’una segona multa coercitiva.
Decret Núm. 070/2014, 21 de febrer.
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Ajuntament de Mollerussa, exercici 2013.
Decret Núm. 071/2014, 21 de febrer.
Assumpte: Procés selectiu per cobrir quatre llocs de treball inclosos a l’OPO 2011-ampliació, d’agent de
la Policia Local a l’Ajuntament de Mollerussa. Nomenament de funcionaris en pràctiques.
Decret Núm. 072/2014, 24 de febrer.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sra. Piñol Alsina, M. Dolors.
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Decret Núm. 073/2014, 24 de febrer.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Biosca Soler, Pere Lluís.
Decret Núm. 074/2014, 24 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 075/2014, 24 de febrer.
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Patronat fires de Mollerussa, exercici 2013.
Decret Núm. 076/2014, 25 de febrer.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C/ Santa Cristina, 16 de 25230 Mollerussa. Ordre d’execució subsidiària.
Decret Núm. 077/2014, 26 de febrer.
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat al carrer Arnaldo Ciril·li, 4-6 de 25230
Mollerussa. Tràmit. Imposició d’una primera multa coercitiva.
Decret Núm. 078/2014, 26 de febrer.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al carrer Sant
Joan, 28 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Sol·licitud ampliació de termini.
Decret Núm. 079/2014, 27 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Vilaró Agustí, Francisco.
Decret Núm. 080/2014, 27 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Ctat. Propietaris.
Decret Núm. 081/2014, 27 de febrer.
Assumpte: Aprovació liquidació del pressupost exercici 2013.
Decret Núm. 082/2014, 27 de febrer.
Assumpte: Aprovació liquidació del pressupost exercici 2013. OAM Fira de Mollerussa.
Decret Núm. 083/2014, 28 de febrer.
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de febrer de 2014.
Decret Núm. 084/2014, 28 de febrer.
Assumpte: Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Solsona Porcar, J.M.
Decret Núm. 085/2014, 3 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 086/2014, 3 de març.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al carrer
Navarra, 4 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 087/2014, 4 de març.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de conservació de la construcció
entre mitgeres situada la carrer La Creu, 20 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Imposició d’una primera multa
coercitiva.
Decret Núm. 088/2014, 4 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada Jordi de la Heras Torres.
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Decret Núm. 089/2014, 11 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 090/2014, 11 de març.
Assumpte: Costes derivades procediment rotlle apel·lació penal 18/2012 (Audiència Provincial de Lleida)
i procediment abreujat, 111/2009 (Jutjat Penal, 2 de Lleida).
Decret Núm. 091/2014, 12 de març.
Assumpte: Cessament funcionaris interins de la Policia Local, Sr. MARTÍNEZ LÓPEZ, Angel, Sr. SOTOS
SEGUES, Jordi Faust, Sra. PUIG MARTÍNEZ, Isabel i Sr. MONNÉ PÉREZ, Josep.
Decret Núm. 092/2014, 12 de març.
Assumpte: Desestimació del Recurs d’alçada interposat pel Sr. MUÑOZ GILART, Vicenç, enfront diversos
actes derivats de la Prova 5, dictats pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per cobrir quatre llocs
de treball d’agent de la Policia Local convocat per Decret de l’Alcaldia 169/2013, de 2 de maig, en el
marc de l’Oferta Pública d’Ocupació, 2011, ampliada.
Decret Núm. 093/2014, 13 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 093BIS/2014, 13 de març.
Assumpte: Contracte menor de serveis per activitats formatives. Serveis d’educació i formació
professional. Programa: Col·laboració social en AAPP amb persones perceptores de prestacions d’atur.
Ordre EMO/210/2013
Decret Núm. 094/2014, 14 de març.
Assumpte: Modificació contractual del professor col·laborador de l’Escola Municipal de Música de
Mollerussa amb contracte laboral temporal, Sr. Paris Montserrat, Jordi. Curs 2013/2014.
Decret Núm. 095/2014, 14 de març.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C./Onze de setembre, 35 de 25230
Mollerussa.
Decret Núm. 096/2014, 14 de març.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C. Santa Cristina 1 (B) – cantonada C.
Estrella de 25230 Mollerussa. Ampliació del termini.
Decret Núm. 097/2014, 17 de març.
Assumpte:Expedient de modificació de crèdits 03/2014
Decret Núm. 098/2014, 17 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Bar del Canal, SCP “Bar del
Canal” N. EXP. OVP-TC: 2014/026
Decret Núm. 099/2014, 18 de març.
Assumpte: Proposta de nomenament al Sr. Miquel Polo Silvestre, CRONISTA de la Ciutat de Mollerussa.
Decret Núm. 100/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. CM. Arbeca,
34-36.
Decret Núm. 101/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Frascaroli Verstraeten, Juan
Pablo.
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Decret Núm. 102/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Valls Solé, Pere.
Decret Núm. 103/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. CM Arbeca, 34-36.
Decret Núm. 104/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Perpinyà Menal, David.
Decret Núm. 105/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Satorres Peiro, Ruben.
Decret Núm. 106/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Solé Caselles, Buenaventura.
Decret Núm. 107/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública/terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Frascarol, Juan Pablo.
Decret Núm. 108/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. M. Victoria Galdón Diaz “Tassa
Pa i Més” N. EXP. OVP-TC: 2014/027
Decret Núm. 109/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. IngaDapkute “Pizzi’s” N. EXP.
OVP-TC: 2014/028
Decret Núm. 110/2014, 00 de març.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Obras y Construcciones Mar
Mediterráneo SL “Pizzeria Little Italia” N. EXP. OVP-TC: 2014/029
Decret Núm. 111/2014, 18 de març.
Assumpte: Llicència d’obres.
Decret Núm. 112/2014, 18 de març.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Torres Gutiérrez, Sílvia.
Decret Núm. 113/2014, 18 de març.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al carrer Fondarella cantonada Avinguda del
Canal de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 114/2014, 18 de març.
Assumpte: aprovació marc pressupostari 2015-2017.
Decret Núm. 115/2014, 18 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 116/2014, 18 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, instal·lació d’una taula. Sra. M. Teresa Brusau
Albert “Pastisseria Serra” N. EXP. OVP-A: 2014/004

---------------------
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El Ple se’n dóna per assabentat.
19.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
El regidor Sr. Pere Gatnau, del grup socialista, formula el següent PREC:
•

Fa referència a la senyalització vertical que es va citar en la darrera Junta de Portaveus,
concretament del cas de la rotonda de la Creu Roja, els passos zebra, els riscos que
podem comportar i intentar millorar-ho. En aquest sentit, indica que voldria fer una
aportació i mirar altres senyalitzacions horitzontals com ara el carrer Domènec Cardenal.
Veu que és un tema problemàtic perquè els cotxes van a molta velocitat, no estan al cas,
van distrets o no s’hi fixen. Demanaria que es fes una revisió per veure els passos de
zebra que poden comportar un risc o perill i adoptar algun tipus de pla d’actuació per
evitar possibles accidents. Creu que val la pena prevenir i estima que amb un cost petit
es pot solucionar.

PREGUNTES
El regidor Sr. Francesc Pla, del grup ERC, formula les següents PREGUNTES:
•
•

Arran del llistat de decrets ha vist que hi ha moltes façanes que necessiten recuperar-se,
necessiten manteniment. Demana saber que és el que hi ha previst de fer.
Exposa que també ha detectat que hi ha mancances molt greus pel que fa a la qüestió
dels discapacitats. La pregunta és saber quines actuacions es duran a terme tant pel que
fa a l’accés amb cadira de rodes a les voreres com pel fet d’existir voreres molt justes i
estretes.

La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup socialista, formula les següents PREGUNTES:
•
•

Pel que fa a la perillositat dels passos de zebra, fa la comparació amb els de la carretera
N-II al seu pas per Sidamon. Diu que disposen d’una placa solar que capta l’energia i
com a conseqüència a la nit tenen llum. Creu que valdria la pena estudiar la possibilitat.
Una altra pregunta fa referència al reacondicionament de la banqueta del canal, passeig
del Canal i Salt del Duran. Afirma que no és una crítica sinó celebrar l’actuació. Voldria
fer referència a aquell projecte que hi havia de condicionament i millora del camí del Salt
del Duran que va néixer,al juliol de 2008, en una reunió amb REGSA. En aquell moment
es va presentar un document tècnic per fer un vial verd molt important. Més endavant,
l’any 2009, va tenir lloc una altra reunió de coordinació amb tots els departaments
implicats: ACA (Agència catalana de l’Aigua), Departament d’Agricultura (DARP), Casa
Canal i REGSEGA. En aquesta es va presentar el conveni de promoció de l’obra amb un
pressupost de l’ordre d’1.000.000 €. Hi havia dues obres paral·leles: una era l’obra del
vial verd i pujava 790.000 € i se’n feia càrrec el DARP; l’altra, la substitució de la
canonada d’aigua, des dels dipòsits fins a l’entrada a Mollerussa ja que encara estava
com fa 30 anys, amb fibrociment i amb la perillositat de fugues i no adequada pel
consum d’aigua. Comenta que a l’avinguda del Canal en el tram que es va urbanitzar des
de la carretera de Miralcamp a la de Torregrossa i N-II, es va fer el canvi d’aquesta
canonada i que aquest era una mica el pla que hi ha des de la Mancomunitat, d’anar
substituint les canonades. El canvi de canonada representava de l’ordre d’1.000.000 € i
el compromís de la Mancomunitat Mollerussa / El Palau d’Anglesola era fer-se càrrec del
50%, en diferents exercicis i l’ACA es feia càrrec de l’altre 50%. La regidora Sra. Teresa
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•

•

Ginestà explica que, fins i tot, es van fer reunions amb l’Ajuntament de Golmés i amb els
veïns afectats per poder agilitzar les expropiacions d’unes petites puntes de les finques
afectades. No recorda si es van pagar algunes expropiacions (diu que això ho sap el
secretari); manifesta que caldria tenir en compte aquell projecte per promoció de
l’esport, del turisme ... i perquè creu que és un projecte prou important. Per tant, es
referma que aquesta és la seva proposta.
El següent tema fa referència a la possibilitat de tancament o venda del Cine Urgell. La
proposta que planteja la Sra. Teresa Ginestà és estudiar la possibilitat d’un arrendament
per part de l’Ajuntament -com fan en altres municipis- o ubicar aquest equipament
cultural en els baixos de Cal Freixes. Estima que seria una bona manera de tenir
animada culturalment aquella zona i creu que valdria la pena pensar en aquesta
possibilitat.
Pel que fa a l’Ordenança de tinença d’animals i referent a posar dos agents per fer
formació i informació als ciutadans, també vol fer referència a la recollida i a la selecció
de les diferents fraccions d’escombraries. Exposa que quan es va implantar aquest
sistema també es va fer amb ajuda de dues persones que van fer aquesta educació a
peu de carrer. Seria important recuperar-lo temporalment amb persones dels programes
del SOC ja que amb el pas del temps s’ha notat una certa relaxació i caldria recordar de
nou, potser per mitjà de circulars, com caldria fer la recollida d’escombraries.

Als PRECS i PREGUNTES formulats en aquesta sessió, el Sr. Alcalde dóna les respostes
següents:
Pel que fa al PREC plantejat pel Sr. Gatnau, l’alcalde respon que aquest tema havia sortit en
la Junta de Portaveus en un comentari del Sr. Joan Simeón. Demana als assistents que li
comuniquin els passos de vianants que requereixin una atenció especial ja que l’àrea disposa
d’una llista on consten totes les actuacions que s’han de fer a la via pública i podria ser que
hi hagués coincidències. De mica en mica i fruit del treball de camp s’intentarà que un pas de
vianants -que ha de ser garantia de seguretat per al ciutadà- no es converteixi en un
element de risc. Exposa que hi ha hagut algun ensurt i algun accident en passos de vianants
com ara el del Carrer Domènec Cardenal amb el Passeig Beethoven i en el de la Creu Roja o
en la Ronda Ponent. Considera que tothom pot ajudar a millorar les actuacions.
Quan a les PREGUNTES del Sr. Pla, el Sr. Alcalde respon el següent:
Pel que fa a l'acció i mesures en façanes van facilitar-li un informe de SSTT on s’identificaven
catorze edificacions de Mollerussa inacabades a causa de la crisi. Això comportava el
conseqüent dany per a la via pública, preferentment en voreres que resultaven de difícil
accés a causa d’estar ocupades i també perquè no se’n feia la reposició de danys. Es va
iniciar l’acció d’identificació dels propietaris de l’obra i, tal i com es va fer a l’avinguda
d’Ermengol V, va adreçar-se comunicacions amb multes coercitives als propietaris perquè
procedissin a fer els arranjaments necessaris de la part que afecta la via pública i també
d’accés als immobles inacabats, amb la finalitat que no hi hagués riscos per al veïnat.
L’alcalde explica que l’edifici de l’avinguda d’Ermengol V era propietat d’una entitat bancària,
l’Ajuntament va fer un pressupost d’arranjament i un cop esgotat la via coercitiva es va
proposar l’embargament per import igual a l’execució de l’obra de tancament i reposició de la
via pública.
Pel que fa a l'acció i mesures en les mancances respecte a la qüestió dels discapacitats, el
Sr. Alcalde explica que Mollerussa és gran i s’estan fent molts arranjaments d’adaptació a
discapacitats per accessibilitat a serveis. De mica en mica es van arreglant els passos de
vianants i com que es fa per mitjà de la brigada entra dins el manteniment de la via pública i
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supressió de barreres arquitectòniques. Explica que es decideix fer passos elevats o
rebaixats en funció del carrer, i que hi ha una planificació d’execució d’aquestes accions que
es va fent en funció de les necessitats, dels recorreguts i rutes dels ciutadans que tenen
alguna discapacitat i requereixen una atenció especial pel que fa al recorregut. Diu que això
també passa amb les places d’aparcament de vehicles per a discapacitats que estan ubicades
en funció d’on hi ha més o menys necessitats. Existeix una gran col·laboració amb la llar
Cheshire, per això l’Ajuntament va posar-se molt fort perquè continuessin portant la seva
activitat a Mollerussa, ja que no només aportaven una residència amb un gran valor afegit
sinó que ajudaven i participaven a identificar aquells llocs catalogats de més risc o de menys
accessibilitat. Per tant, això també forma part d’aquestes accions que es van fent entre tots,
com és el cas –adreçant-se al Sr. Gatnau- dels passos de vianants necessaris d’una acció,
que s’identifiquen entre tots. El que si és clar és que quan es reformula una obra en algun
carrer, ja hi va tot inclòs però com que ara encara estem en un cert estancament, el que es
fa es prendre mesures, incorporar-les a poc a poc i adaptar-les a la realitat.
Quan a les PREGUNTES de la Sra. Ginestà el Sr. Alcalde respon el següent:
Pel que fa als passos il·luminats de Sidamon, l’alcalde indica que aquests tipus d’il·luminació
es posa en carreteres principals com ara la N-II. A Mollerussa, al Carrer Ferrer i Busquets,
per sort, és dels llocs on hi ha més llum. De tota manera diu que es pot plantejar fer alguna
actuació per il·luminar amb “led” o mirar si encaixa o no el sistema incorporat a Sidamon.
Quant al tema de la banqueta del canal i del Salt del Duran, la resposta de l’alcalde és que
no s’està arranjant res. S’està netejant i endreçant perquè està plena d’herbes. El que es
pretén és que es prengui consciència de la potencialitat que té i de mica en mica s’hi pugui
anar fent accions com ara posar-hi un mobiliari adequat, sabent que és un espai que té un
circuit saludable que genera moltes activitats.
En referència al Salt del Duran, el que s’ha fet és un cop finalitzat el litigi per la gestió, tot i
no disposar de diners, fer un esforç per habilitar-lo i condicionar-lo perquè pugui ser un espai
obert a la ciutat i no un racó de Mollerussa. Aquestes feines les va fent la brigada, traient
arbres malmesos, conduint l’aigua, posant pedra aplacada a les parets i zona verda. Un cop
estigui enllestit es pot plantejar si es fa o no un projecte de Salt del Duran pensant en si hi
ha d’haver taules o no. Es pretén que sigui un lloc accessible, net, que s’hi pugui estar i no
sigui un racó que pel fet de la crisi no es pugui arranjar. L’alcalde comenta que de cara a
l’estiu es pretén que s’hi pugui fer alguna activitat.
Respecte el comentari de la Sr. Ginestà pel que fa al projecte de millora del vial verd i de la
canonada de fibrociment, l’alcalde diu que a principis d’aquesta legislatura ja se n’havia
parlat, i la resposta que va donar és la mateixa que ara: l’ACA no pot complir amb els seus
compromisos, el Departament d’Agricultura tampoc no pot complir la seva part i això no
s’executa perquè avui no és viable i en el rànquing de prioritats de l’Ajuntament de
Mollerussa, el vial verd, que requereix una inversió de més d’un milió d’euros, no figura com
a prioritari. En canvi, sí que ho és arranjar, netejar, disposar d’uns espais comuns dignes i en
condicions. Mentrestant s’esperaran temps millors per poder recuperar el projecte i mirar si
és adaptable o no. Pel que fa al Salt del Duran, per poder-hi accedir, cal passar per diferents
termes municipals i per tant requereix d’una acció molt més gran. En aquest aspecte i des
del Consell Comarcal s’està intentant fer un projecte de gran calat entre tots els municipis.
En allò referent al tema del Cine Urgell, l’alcalde pregunta a la Sra. Ginestà si la proposta és
seva o del Grup Socialista. Això no obstant, li respon a la regidora que l’Ajuntament de
Mollerussa no pot buscar propostes per una activitat econòmica privada que no sé sap si
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s’està acabant o està intentant sortir-se’n. Hi ha la Llei RSAL [Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local] que diu que els
ajuntaments només poden fer el que poden fer. Si es diu que l’Ajuntament té locals perquè
es pugui fer, és una proposta que s’ha de fer sobre una realitat i no sobre suposicions que
pel sol fet de fer-les poden provocar un danys en l’activitat que està prestant el Cine Urgell,
per tant això és un flac favor a la salut d’aquesta empresa. L’alcalde expressa que li sap greu
que es digui que es va parlar això en una Junta de Portaveus, quan es va tractar condicionat
amb altres temes que no cal repetir. Manifesta també que quan hi hagi la proposta del Grup
Socialista la recollirem, així com les altres que hi pugui haver en aquest sentit. Afirma, però,
que el cine no és un assumpte que es plantegi a dia d’avui, perquè el que cal es trobar una
solució perquè l’empresa se’n surti.
Pel que fa a reforçar la campanya de recollida d’escombraries per mitjà de la que s’ha de fer
per aplicar l’Ordenança de tinença d’animals, l’alcalde respon ja es va tractar aquesta qüestió
en una altre Ple, i es va dir que en la gestió del contracte d’escombraries amb el Consell
Comarcal hi anava inclòs el cost de les campanyes d’informació i sensibilització. Això va venir
donat perquè el Consell Comarcal té un alt índex de retorn pel fet de fer la feina bé i en
aquell Ple també es van passar les dades (demanades pel Sr. Pla) en referència a la recollida
orgànica. Per tant, l’alcalde sosté que la pregunta es respon per si sola.

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