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ACTA 2015/01 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-nou de gener de dos mil quinze. Essent les vint-i-una 
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc 
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr.  Jordi Pérez Ruiz    (Grup CiU), 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira   (Grup Socialista) 
Sr.  Josep Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama    (Regidora no adscrita). 
 
Excusen l’assistència el Regidors Sr. Pere Gatnau i Roca i la Regidora Sra. Teresa Ginestà 
Riera, ambdòs del Grup Socialista. 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014 (10/2014). 
 
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 
10/2014 celebrada el dia 27 de novembre 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. 
 
02. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2014 (11/2014). 
 
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 
11/2014 celebrada el dia 22 de desembre 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. 
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03.- INFORME DE L’ALCALDIA 

L’alcalde Marc Solsona inicia el Ple ordinari amb l’habitual informe d’Alcaldia: 
 
El dia  28 de novembre al matí es va fer la recepció al Teatre l’Amistat dels esportistes 
d’ACUDAM que van participar en els Jocs Special Olympics de Calella i Barcelona de 2014. Es 
va comptar amb la presència dels esportistes, la Presidenta d’ACUDAM, monitors, 
entrenadors i també, portaveus dels Grups Municipals. 
 
El dia 28 de novembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona Mollerussa va ser 
designada capital de la Sardana 2016 seguint la saga de ciutats com Arenys, Barcelona i 
Calella. L’alcalde diu que això suposa un repte i com que es va aprovar per Ple també 
garanteix una dotació pressupostària per fer-ho possible. 
A partir d’ara es faran reunions amb l’Agrupació Sardanista. Es designarà un coordinador de 
la capitalitat i es començaran a crear els òrgans d’organització on en laguns hi haurà una 
representació del consistori. 
 
El dia 2 de desembre Mollerussa va engegar una campanya popular per recaptar fons per a 
la construcció de dos nous gegantons en homenatge al que fou fill adoptiu de la ciutat, 
artista i promotor cultural PepitoIsanda i la seva dona la Carme Capell. La iniciativa és del 
Casal Popular l’Arreu, el qual ha buscat la implicació tant del consistori com de diferents 
entitats del municipi. La primera acció de finançament va consistir en el sorteig d’una panera 
i amb aquesta primera acció ja es pot finançar un dels dos gegantins. Això vol dir que la cosa 
va molt i molt bé, afirma l’acalde. 
 
El dia 2 de desembre també va tenir lloc la signatura amb el Consell Comarcal d’un Conveni 
amb ASPID per tal de promoure actuacions adreçades a la formació de persones amb risc 
d’exclusió sociolaboral i especialment amb persones discapacitades. 
 
El mateix dia 2 de desembre la Policia Local juntament amb Mossos d’Esquadra van 
començar la campanya informativa en els comerços de la ciutat sobre les mesures de 
seguretat i a aplicar tècniques per prevenir robatoris durant la campanya comercial de Nadal. 
 
El dia 4 de desembre, encesa de les llums de Nadal. 
 
El dia 6 de desembre va tenir lloc el 18è Mercat de Santa Llúcia  que va donar el tret de 
sortida també a les activitats de Nadal. 
 
L’11 de desembre, dintre de la setmana dels Vestits de Paper, es va comptar amb  Cafeïna 
Tours de TV Lleida, que van fer el programa des del Museu de Vestits de Paper. 
 
El dia 13, inauguració de l’exposició de Bombones de l’artista Paco Ermengol i a la tarda i al 
vespre va tenir la 49a edició del Concurs Nacional de Vestits de Paper. A tall d’exemple dir 
que va ser la 49a edició d’àmbit Nacional Espanyol, la 10a edició de les nines Barbie, la 51a 
edició a nivell local. Per a l’any 2015 hi ha el repte de fer la 50a Edició del Concurs de Vestits 
de Paper. 
 
El dia 14 de desembre Mollerussa va tornar a organitzar un any més, una matinal solidària 
amb el tema de la Marató de TV3, i en aquesta ocasiona va per recaptar fons per a la 
investigació sobre malalties del cor, i tot seguit es van fer una sèrie d’activitats. Aquell 
mateix matí es van recaptar més de 2.000€. Hi ha hagut moltes activitats com per exemple 
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El Musical dels Musicals el dia 17 i 18 de gener organitzat per la Colla dels 50, que va 
augmentar la recaptació. 
 
El dia 19 de desembre va tenir lloc una reunió amb l’empresa Porta Cabot per tractar el Pla 
de Dinamització Comercial de Mollerussa. Era el segon estudi que es feia, després del de la 
façana comercial i locals buits. En breu es presentaran les anàlisis i els diagnòstics per 
articular propostes de dinamització comercial a Mollerussa. 
 
El dia 19 de desembre va tenir lloc el dinar de Nadal dels avis amb 125 persones. 
 
El dia 20 de desembre van tenir lloc un seguir d’actes que van començar amb el Concert de 
Nadal de l’Escola Municipal de Música. 
 
El dia 22 de desembre, dia de la loteria, va tocar un cinquè premi a Mollerussa. Felicitar 
també a tots els afortunats. 
 
El 22 de desembre a la tarda, al Palau de Pedralbes de Barcelona, l’Ajuntament de 
Mollerussa va estar reconegut amb el segell Infoparticipa que distingeix la qualitat i la 
transparència amb la comunicació pública local, una certificació que atorga la Universitat 
Autònoma de Barcelona per reconèixer les bones pràctiques que es posen de manifest en els 
webs d’alguns consistoris de Catalunya. L’alcalde va tenir  el goig de poder recollir aquest 
guardó i formar part de les ciutats, d’aquests 67 municipis de tota Catalunya que el tenen 
atorgat i 4 de la província de Lleida. Per tant, ara, cinc municipis de les Terres de Lleida. 
Consta de 41 indicadors que donen resposta a quatre preguntes bàsiques sobre la dinàmica 
municipal pel que fa a la transparència. 
 
El 23 de desembre es va presentar una iniciativa nova, diferent, a través de Biblioteca 
Comarcal Jaume Vila que comença a partir del gener. És la de vendre llibres en col·laboració 
a la Llibreria Dalmases, dins d’un projecte pilot que ha engegat el departament de Cultura en 
col·laboració amb el gremi de Llibreters de Catalunya. Mollerussa és l’única ciutat de Lleida 
que fa aquest programa per tant es torna a ser pioners en aquest sentit i hi participen quinze 
Biblioteques d’arreu de Catalunya. 
 
El dia 23 de desembre vam poder signar un Conveni de col·laboració amb l’Obra Social de La 
Caixa, mitjançant el qual l’Ajuntament rep un donatiu per tal de finançar en aquest cas, una 
cuina pel Centre Obert així com també, vam poder fer la signatura de les diferents entitats i 
llars de la ciutat i entitats que també, van rebre aquesta col·laboració de l’Obra Social de La 
Caixa. 
 
El dia 26 de desembre va tenir lloc la 32a Edició de la Cursa de l’Indiot amb 800 participants. 
 
El dia 26 també va obrir portes la 25a edició del Parc de Nadal. Ha comptat amb uns 8.000 
visitants.  D’aquests, 3.600 són nen que van haver de comprar entrada. 
 
El dia 27 de desembre s’inicia un seguit d’activitats de Nadal. L’alcalde en ressalta  dues en 
concret, l’escala en HI-FI de l’Agrupament Escolta Cal Met com a celebració dels 45 anys de 
la seva fundació i el 15è Aniversari del Poema de Nadal a càrrec del Roderic Gaya. Des d’aquí 
els felicita i agraeix la dedicació de tants anys i es fa entrega d’una placa commemorativa. 
 
El dia 5 de gener, com cada any, els reis arriben a Mollerussa. Agrair a tota la gent que ho fa 
possible, la col·laboració i participació per fer que cada acte sigui ben lluït Agraïments a la 
Colla dels 50 Anys. 
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El dia 12 de gener va tenir lloc una reunió molt important amb Telefònica per engegar el 
desplegament de la fibra òptica a Mollerussa. Properament tindrà entrada el projecte a 
l’Ajuntament que permetrà posar un “timing” per a aquest desplegament. L’alcalde diu que 
siposarà beneficis per a la ciutat. Permetrà passar de 10 mb a 100 amb la possibilitat 
d’ampliar a 200. Això dóna moltes possibilitats per treballar diferents conceptes però també 
el concepte d’smartcity, eina imprescindible per poder desenvolupar i tenir la  visió de ciutat 
de cara al futur. 
 
El dia 13 de gener es va presenta la programació del Teatre l’Amistat d’aquest primer 
trimestre. 
 
El 13 de gener es va fer públic el cens d’activitats a través de la pàgina web amb una 
pestanya dins del programa SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) que ofereix 
la Diputació de Lleida i permet la geolocalització de cada activitat de la ciutat i poder tenir 
després el desplegament a nivell intern de gestió de les dades i dels històrics. Amb aquest 
programa es deixen més a part els expedients, papers d’arxiu i de cara a la consulta pública 
es té tot més referenciat. Servirà d’aparador virtual per poder si algú es vol implantar a 
Mollerussa i tenir  una eina per poder mirar on estan els locals buits, quines activitats 
funcionen, que és el que hi ha a cada lloc. Ja està publicat en la web municipal amb un link 
que hi posa cens d’activitat. 
 
El 13 de gener va tenir lloc una reunió amb la direcció de l’escola Ignasi Peraire, els 
membres de l’AMPA i de la Regidoria d’Ensenyament per parlar diferents temes que afecten 
el col·legi. Es va agafar el compromís que de fer una reunió amb el Delegat dels Serveis 
Territorials, Sr.  Miquel Àngel Cullerés per al dia 27 de gener. 
 
El 19 de gener va fer-se la reunió de seguiment amb els comandaments de Mossos 
d’Esquadra de Mollerussa, l’Inspector de la Policia Local, el regidor de Seguretat Ciutadana, 
per al seguiment dels diferents temes de vigilància i seguretat a la ciutat així com també, 
planificar algunes accions puntuals en alguna zona amb més conflictivitat. 
 
El dia 20 de gener l’Ajuntament de Mollerussa va adjudicar a l’empresa Construccions 
Esteban de Mollerussa el projecte de rehabilitació de l’antic escorxador municipal per 
convertir-lo en un magatzem de distribució d’aliments que esdevingui una bona eina per 
millorar la salut dels col·lectius més vulnerables de la ciutat. Aquesta obra té un pressupost 
de 240.000€, 200.000 dels quals vénen d’una subvenció de la Diputació de Lleida i de l’Obra 
Social de La Caixa i 35.000€ del pressupost de fons directe de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
El dia 20 de gener va tenir lloc la inauguració al Centre Cultural Blanquerna de Madrid d’una 
trentena de peces procedents del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa que es podran 
veure fins el proper 30 d’abril.  Ja que se celebra el 50è. aniversari aquest any, s’ha donat 
aquesta difusió. Ha tingut molt bona acollida i també es programen tallers els cap de 
setmana de febrer.  També es va plantejar fer una desfilada a Madrid.  
Es troba al mig de Madrid, té moltíssima expectació i hi ha una publicitat molt i molt bonica. 
L’alcalde creu que és una bona acció de promoció del festival. 
 
El 22 de gener, a la Direcció General de Joventut, s’ha fet com cada any una proposta de 
camps de treball. Aquest any, a part del que es feia l’any anterior, s’ha demanat poder 
desplegar un camp de treball d’horts urbans. Encara no hi ha res tancat, no està definit el 
reglament d’usos, ni el beneficiari, ni com es gestionarà. De moment només hi ha un 
projecte redactat de fa més d’un any i mig i s’ha buscat  l’oportunitat de desplegar-lo. 
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El 22 de gener ens vam reunir amb el Consell Social Municipal  amb l’objectiu de fer balanç 
de tota la tasca realitzada durant l’any anterior i proposar els objectius d’aquest any. Es van 
fer bàsicament dos grups de treball amb dos temes interessants: l’un, presentar una 
proposta de creació d’una pàgina web per tal de difondre la tasca del voluntariat de la ciutat i 
l’altre, ultimar la proposta d’ordenança de convivència que s’està elaborant per a la ciutat a 
través de processos de participació de la gent. 
 

Des del dilluns 26 de gener fins al dijous 29, Mollerussa disposarà del Bus de la Salut. És una 
iniciativa impulsada per la Diputació de Lleida i la Fundació Renal Jaume Arnó conjuntament 
amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Unitat de Diagnòstic i 
Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA). Durant els 4 dies que el bus ha estat 
present a la capital del Pla d’Urgell 124 persones al dia amb risc de patir una malaltia 
cardiovascular o renal hi han anat passant per sotmetre’s a un seguit de proves 
diagnòstiques. El bus tornarà el segon semestre. 

El 27 de gener es va presentar un projecte innovador que portat realitzant-se durant tres 
anys: Biblioteques amb DO. Aquest any a part de la programació hi ha l’aliança amb el celler 
de capçalera Castell del Remei, de Tomàs Cusiné. S’intentarà dinamitzar i fer una altra 
activitat dels 50 Anys del Museu del Concurs dels Vestits de Paper fent una maridatge de 
Vestits de Paper a les bodegues del Castell del Remei amb vins del celler. 
 
El 27 de gener, com a conseqüència de la reunió prèvia amb l’Ignasi Peraire, es va fer la 
reunió amb el Director dels Serveis Territorials, Sr. M. A. Cullerés, L’alcalde creu que es va 
començar a visualitzar el futur de l’escola de l’Ignasi Peraire, més enllà de les obres i més en 
allà de la seva estricta realitat. Es va aconseguir consensuar accions positives que en breu es 
podran fixar. 
 
Aquest últim informe d’Alcaldia recull el mes de desembre. Cal dir que hi ha hagut una 
demanda de 249 visites, de les quals se n’han atès 232 i les disset restants han estat 
derivades a les diferents regidories i àrees. 
 
L’alcalde comenta que hi ha altres temes que no són estrictament temporals en data com ara 
que el dia 13 de febrer es farà una reunió  amb totes les entitats sense ànim de lucre de 
Mollerussa, tant culturals com esportives i d’àmbit social en la qual s’explicarà a través d’un 
expert en temes fiscals, el Roger Santiago -director de gestió i fundacions i associacions i 
membre col·legiat del Col·legi d’Economistes de Catalunya- l’impacte de la reforma fiscal 
sobre les entitats sense ànim de lucre. S’aprofitarà aquesta xerrada per informar i treballar 
per fer front en aquesta nova realitat. 
 
Altres temes que comenta l’alcalde són per exemple la salut dels arbres de l’avinguda de les 
Garrigues. Tenen una malaltia que se’ls menja per dins i es moren. A finals de mes es 
canviaran per unes alzines anomenades freixes americanes. Aquests nous arbres tenen poc 
manteniment i solucionaran el problema en aquest carrer de la ciutat. 
 
També hi ha hagut queixes perquè l’aigua de la piscina petita és freda i costa molt escalfar-
la. S’està mirant com es pot finançar l’arranjament però ja està en marxa i amb vies de 
solució. 
 
Avui mateix ha comunicat l’alerta PROCICAT, pel que fa a les ventades. Informen que 
aquesta nit i aquesta matinada hi haurà un alt novell de vent en aquesta zona. L’alcalde fa 
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una crida a la ciutadania perquè tingui la màxima cura en aquells elements com ara testos i 
altres objectes que puguin ser motiu d’accident a causa del vent. 
 
I, per finalitzar, comunicar que el dia 14 de febrer és el Carnaval a Mollerussa. Des d’aquí, 
l’alcalde convida a participar a tothom en aquesta festa que en els últims anys, a través de la 
rua, està tenint molt i molt èxit.  
 
04.- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA 
CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2014. CLASSIFICACIÓ 
DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. 
 
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 26 de gener de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
“Per acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 27 de novembre de 2014 es va 
aprovar l’expedient de contractació relatiu a la concessió de la gestió del servei públic 
municipal d’estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública sota control horari 
(zona blava) al municipi de Mollerussa (Exp. 01/2014), mitjançant el procediment obert, 
l’oferta econòmica més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. Tanmateix, es van 
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que regeixen la contractació.  
 
Mitjançant un anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 231 del dia 
02.12.2014, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació perquè en un termini de 
15 dies naturals els licitadors presentessin les sol·licituds de participació.  
En la data 19.12.2014 s’efectuà l’acte d’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i la qualificació de la 
documentació administrativa de les proposicions presentades. La Mesa va declarar admeses 
totes les propostes perquè totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs 
assenyalats a l’art. 146 del TRLCSP:  
 
Empresa                                 Registre d’entrada,                            data____ 
ÀRIDS ROMÀ, SAU                                        2014/9957                                 17/12/2014 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,  SAU       2014/9981                                 18/12/2014 
DORNIER, SA                                               2014/9982                                 18/12/2014 
 
En data 22.12.2014 s’efectuà l’acte públic d’obertura dels “SOBRES NÚM. 2” (documentació 
avaluable mitjançant judici de valor), i es va sotmetre la documentació a la valoració 
corresponent la qual cosa es va efectuar d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 7 
apartat B del Títol IX del Plec de les administratives particulars.  
 
En la data 16.01.2015 la Mesa de contractació va donar a conèixer el resultat de la valoració 
realitzada en relació als criteris subjectius i va procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 3” 
que contenen els criteris objectius, i va sotmetre la documentació a l’avaluació corresponent.  
 
La puntuació total obtinguda pels criteris d’adjudicació subjectius i objectius ha estat la 
següent: 
 
 
LICITADOR 
 

 
B) Criteris subjectius 

 
A) Criteris objectius 

 
Puntuació total 
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ÀRIDS ROMÀ, SAU 15 punts 21,42 punts 36,42 punts 
EYSA 15 punts 32,65 punts 47,65 punts 
DORNIER 15 punts 35,00 punts 50,00 punts 

 
Tanmateix, la Mesa de contractació, a la vista del resultat de la valoració final dels criteris 
d’adjudicació, va estimar que l’oferta econòmicament més avantatjosa era la presentada per 
l’empresa DORNIER, SA i va acordar el següent: 
 
“.../...” 
Primer. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte la CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A 
LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA 
(EXP. 01/2014), a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, DORNIER, SA, en els termes següents: 
� Cost anual del servei: 105.336,38 € 
� Termini d’execució del projecte d’enderroc: 1 mes. 
� Proposta de millores en la prestació del servei. 
 

Segon. Elevar l’Acta a l'Òrgan de Contractació, el Ple de l’Ajuntament, per a procedir a la 
classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i al requeriment al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, de la documentació 
prevista a la clàusula 11.5 del Plec de les administratives particulars. 
”.../...”. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, dels informes i demés documentació que consten en 
l'expedient i atès el que s'estableix en la legislació vigent, concretament l’art. 151, apartats 1 
i 2 del TRLCSP, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el 
procediment obert del contracte que té per objecte la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE 
LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE 
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE 
MOLLERUSSA. EXP. 01/2014. 
 
Segon. CLASSIFICAR, per ordre decreixent, les proposicions presentades per part dels 
licitadors que han participat en el procediment de contractació de la forma següent:  
 
1. DORNIER, SA 
2. ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU 
3. ÀRIDS ROMÀ, SAU 
 
Tercer. Notificar i requerir a l’empresa DORNIER, SA perquè com a empresa que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avatajosa, presenti en el termini de deu (10) dies 
hàbils a comptar des del següent al que rebi el requeriment la documentació següent: 
 
a. En relació amb les obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social: 
 
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa 

es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa 
tributària amb l’Estat.  
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- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent 
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

 
- Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que 

l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  

 
- Certificat positiu, emès pel Departament competent de l’Ajuntament de Mollerussa, 

acreditatiu que l’empresa que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb 
aquest. 

 
b. Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva prevista a la clàusula 1 del 
Títol X del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
c. Acreditació del pagament dels anuncis de la licitació. 

 
Quart. Notificar el present acord a tots els licitadors, amb indicació que aquest és un acte de 
tràmit no definitiu en via administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense 
perjudici que es pugui exercitar el que s’estimi procedent de conformitat amb el que disposa 
l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Cinquè. Delegar a la Junta de Govern Local la competència per acordar l’adjudicació del 
contracte de conformitat amb allò establert a la clàusula 11.6 del Plec de les administratives 
particulars, una vegada s’hagi acomplert adequadament el requeriment per part del 
licitador.”  
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup del PP afirma que el seu vot serà favorable. Lamenta 
que Àrids Romà no hagi pogut guanyar el concurs ja que és de la comarca, però afegeix que 
ha guanyat qui millor oferta ha presentat. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del grup ERC, confirma que el seu vot serà favorable. També diu 
que el concurs és el que és i lamenta que no sigui una empresa d’aquí propera la que hagi 
obtingut la concessió. Al seu entendre, això demostra que les coses es fan bé. Ara, el que els 
preocupa és que el traspàs es faci com cal i que la zona blava continuï funcionant de la 
manera més adequada possible.  
 
La regidora Sra. Concepció Garnica, del grup del PSC, s’uneix a les paraules del Sr. Simeón 
en referència que l’empresa no sigui de la comarca, però comenta que veient els criteris 
d’adjudicació, creu que són coherents, per tant el seu vot serà favorable. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que el seu grup també ho lamenta, però creu que està bé 
que s’hi pugui presentar tothom. En aquestes licitacions grans es dóna per fet que les 
empreses que s’hi presenten poden competir en igualtat de condicions i que finalment ha 
guanyat qui realment ha apostat millor i més fort per Mollerussa. En aquest cas, les coses no 
són de voluntat sinó que són objectives, s’ha estat rigorós i s’ha fet bé. La prova és que s’ha 
adjudicat a una empresa que ha fet una aposta potent per Mollerussa, que no és coneguda 
pels membres de la corporació i que se n’espera un bon servei. 
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L’alcalde també comenta que la part nuclear de l’adjudicació no és tant l’increment de zona 
blava o el fet de deixar sense efecte alguna zona, sinó l’enderroc de l’antic bar de les 
piscines que té dos objectius: convertir-se en aparcament de vehicles dins de zona blava i a 
la vegada eliminar la barrera visual i física en aquell barri. També es creu que pot millorar la 
qualitat de vida pel que fa a la seguretat. Totes les empreses han fixat l’enderroc en un mes, 
per tant a partir d’avui, data del Ple, es dóna deu dies per presentar la documentació i poder 
formalitzar l’adjudicació. L’alcalde diu que potser per Sant Josep es podria haver enderrocat.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
05.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, TAXA COMPLEX PISCINES I 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 
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 26 de gener de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa complex 
piscines i instal·lacions esportives. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar un nou apartat 11 (Aquatraining) a l’epígraf primer (piscines cobertes) de 
l’article 6 (quota tributària): 
 
11) AQUATRAINING: 
 
Sessió per a 1 alumne:      18,00 
Sessió per a 2 alumnes (per persona):    15,00 
Sessió per a 3 alumnes (per persona):    12,00 
 
Abonament 6 sessions per a 1 alumne:   90,00 
Abonament 6 sessions per a 2 alumnes (per persona):  75,00 
Abonament 6 sessions per a 3 alumnes (per persona):  60,00 
 

• Cada sessió tindrà una durada de 45 minuts. 
• Cada participant i a títol individual podrà gaudir d’una bonificació del 25 % del preu 

de la sessió se en el moment de la contractació està actiu en els serveis d’abonament 
o Activitat Dirigida o Activitat Dirigida Plus. 

 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
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tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional 
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el període d’exposició 
pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis previstos a l’article 18 
del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimi oportunes. 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
06.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, PREU PÚBLIC PER RECOLLIR I 
RETIRAR VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA. 
 
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 26 de gener de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora del preu públic per 
recollir i retirar vehicles de la via pública. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 1) de l’epígraf primer de l’article 6 (quota 
tributària): 
 
“Epígraf primer: 
 
1) Grua contractada: 
 

a) Per cada servei de retirada de vehicles de la via  pública,   
      donat a petició de particulars:      56,91 
 
b)  En el supòsit que demanant un servei no s'arribés a efectuar:  56,91 
 
c) Qualsevol altre servei de retirada de vehicle de la via pública:  56,91 

 
En aquestes quotes cal afegir l’IVA vigent.” 
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Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional 
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el període d’exposició 
pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis previstos a l’article 18 
del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimi oportunes. 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP. 
 
Finalitzada la lectura 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 diu que en principi el seu vot serà favorable, però 
vol plantejar un parell de reflexions pel que fa a la gestió de la grua. En principi diu que el 
servei haurà de ser diligent, ja que moltes vegades s’ha vist cotxes aparcats en llocs no 
pertinents o no adequats. És important que la grua faci el servei com més aviat millor ja que 
es fa la concessió amb l’empresa. El Sr. Pla també llença la idea -encara que no sap si és 
possible o no- que aquest servei el pogués realitzar l’Ajuntament en un futur sense cap 
empresa contractada.  Insisteix que, amb el preu estipulat, s’ha d’exigir una actuació ràpida 
en el servei. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, comenta que les coses es fan perquè funcionin. Hi havia èpoques 
en què diferents operadors volien prestar el servei, més tard ningú no el volia perquè les 
empreses no s’hi guanyaven la vida. Assumir un servei de  grua i conductor les 24 hores del 
dia suposa un cost elevat. 
L’alcalde diu que creu que aquesta és la millor manera perquè els servei funcioni i per ser 
diligent ha de respondre en el moment donat. No és que s’externalitzi un servei, sinó que és 
un servei que l’Ajuntament no pot prestar. S’està parlant de retirar 30 o 40 vehicles a l’any i 
prestar-lo directament seria deficitari. L’alcalde comprèn la reflexió del Sr. Pla però entén 
que el plantejament no és possible. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
07.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, TAXA PER L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTAULATS I 
ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA. 
 
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 26 de gener de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elemens 
anàlegs, amb finalitat lucrativa. 
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Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 6 (quota tributària): 
 
“2. Les quotes de la taxa, expressades en euros, per a períodes mensuals naturals 
irreductibles, a comptar des de la data d’ocupació, seran les següents: 
 
Per cada metre quadrat i mes de superfície ocupada: 

 
Zona d’ocupació: 
- Voreres i altres ocupacions:  3,36 € 
- Vies públiques peatonals:  5,72 € 
 
Zona blava: en els supòsits d’ocupació de zona blava, s’afegirà un cost de 27,60 € mensuals 
per cada plaça d’aparcament ocupada total o parcialment, corresponent al 30% dels 
ingressos per la zona blava (plaça d’aparcament =  10 m2). 
 “ 
 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. 
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional 
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el període d’exposició 
pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis previstos a l’article 18 
del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimi oportunes. 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup del PP afirma que el seu vot serà favorable però vol 
afegir-hi alguna cosa més. Creu que sempre ha considerat que la taxa per ocupació de via 
pública amb terrasses és cara, però aplaudeix el que s’està fent en aquest moment d’aplicar 
un preu igual per a tot l’any. També diu que en l’apartat de precs i preguntes s’estendrà una 
mica més i creu que per a l’any vinent  s’haurien de rebaixar els preus.  
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El regidor Sr. Francesc Pla del grup ERC manifesta que el seu vot serà favorable. Està 
d’acord que la taxa sigui la més baixa, encara que creu que les terrasses són cares però 
entén que no deixen de ser un negoci. No sap fins a quin punt cal rebaixar-la o no perquè al 
cap i a la fi va bé per l’Ajuntament, però diu que cal ser curós amb les terrasses: tipus, 
col·locació perquè de vegades poden comportar altres problemes.  
 
La regidora Sra. Concepció Garnica, del grup del PSC comenta que els usos han canviat, per 
tant aquesta revisió de taxes li sembla molt correcta. El seu vot serà favorable. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona dóna les gràcies i concreta alguns punts. Afirma que les coses 
són cares o barates en funció de molts paràmetres per tant no és el mateix una ocupació 
amb una terrassa que ocupa dos, tres, quatre, o cinc aparcaments de zona blava. En aquest 
cas s’ocupen aparcament i això no pot valer el mateix. Hi ha diferents variables que fan que 
de vegades es vegi més car o més barat. De cara al futur, potser s’hauria d’intentar 
objectivar una mica més els criteris i no cenyir-nos amb els mateix que ja hi ha establerts. 
Creu que és tota una evolució que s’ha d’anar parlant i treballar-ho amb la gent del sector. 
Ara s’ha aplicat la tarifa d’estiu perquè ha resultat més avantatjosa, però es podia aplicar la 
d’hivern o fer un entremig. Caldrà mirar noves realitats i en el reglament d’ocupació de via 
pública, observar si podria incloure una certa morfologia i tractar d’una manera més àmplia 
el vessant de terrassa. Es pot emplaçar a parlar-ne, –assegura l’alcalde. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
08.- RECUPERACIÓ PARCIAL PAGA EXTRAORDINÀRIA MES DE DESEMBRE DE 2012. 
 
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 26 de gener de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, 
prevé a la disposició addicional dècima segona, apartat u, que l’Administració Local podrà 
aprovar l’abonament de les quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament 
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012. 
 
La quantia que podrà abonar-se serà l’equivalent a la part proporcional als primers 44 dies. 
Atès que al moment de la elaboració i aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament 
aquesta disposició de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, no estava concretada, no es 
va recollir a l’estat de despeses.  
 
Atès que l’Ajuntament va consignar al capítol 5, despeses contingents, una quantia de 
50.000,00 €, susceptibles de destinar-se al pagament d’aquesta despesa corrent no prevista 
e imposta per una Llei. 
 
Vist l’informe de l’Interventor, sobre l’existència de consignació pressupostària així com 
l’aplicació subjectiva d’aquesta recuperació de la paga extraordinària i de la condició 
necessària d’acompliment amb els criteris establerts en la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer. Aprovar l’abonament de les quantitats en concepte de recuperació de l’import de 
44.700,62 € a l’Ajuntament i de 1.905,77 € al Patronat de Fires de Mollerussa, deixades de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes 
de desembre de 2012. 
 
Segon. Fer efectiva aquesta quantia al personal tant de l’Ajuntament com del seu 
Organisme Autònom que en el moment de la seva meritació tenia dret a la seva percepció 
íntegrament o en proporció als dies efectivament treballats en el període dels 183 dies totals 
a que correspon la paga extraordinària del mes de desembre, amb les quanties 
singularitzades que s’adjunten com annex. 
 
Tercer. Aquests acords restaran condicionats a l’acompliment dels criteris i procediments 
establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera dels que haurà d’informar l’Interventor amb les dades de la Liquidació del 
Pressupost de l’any 2014. Aplicant-se en la primera nòmina en que sigui possible, amb 
l’expressa indicació de “ Recuperació de la paga extraordinària mes de desembre de 2012”. 
 
Quart. Notificar a les persones que, trobant-se en la relació citada a l’apartat segon, per 
qualsevol motiu hagin deixat de prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Mollerussa o al 
seu Organisme Autònom, per tal d’oferir-les la possibilitat de sol·licitar per escrit l’abonament 
de les quantitats corresponents. 
 
Cinquè. Notificar aquests acords al servei d’Intervenció i als representants dels treballadors 
als efectes oportuns. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup del PP afirma que el vot serà favorable i lamenta que no 
s’hagués pogut fer al mes de desembre. Espera que a curt termini  es pugui recuperar tota la 
paga íntegra i i que les coses continuïn amb la normalitat que estaven abans de la crisis.  
Dóna les gràcies. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla del grup ERC manifesta que el seu vot serà favorable i insistir una 
mica en el que deia el Sr. Simeón en referència que no ha pogut ser abans per qüestions 
òbvies. Recuperar una paga extra és un dret que tenien reconegut i no deixa de ser un dret 
que s’ha de recuperar més tard o més d’hora. Aquests incentius són importants. Espera que 
això continuï i no es quedi només en una petita part sinó que al final cada treballador 
recuperi un dret que té seu, adquirit i que li és propi. 
 
La regidora Sra. Concepció Garnica, del grup del PSC no afegeix res més perquè ja ho han 
manifestat anteriorment els regidors. Només manifesta que el seu vot serà  favorable. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona comenta que l’Administració, les entitats locals es regeixen per 
uns terminis i unes pautes a l’hora de presentar comptes. Per molt que se sàpiga al mes de 
desembre que es pot pagar, no es pot presentar la liquidació fins als terminis establerts. La 
tramitació i la liquidació es fan quan marca el calendari de les entitats locals. En qualsevol 
cas, també hagués pogut ser que no es volgués pagar, però tota la corporació municipal ha 
apostat per pagar aquesta recuperació parcial de la paga extraordinària i afegeix que si es 
pot fer és perquè s’ha acomplert el pla econòmic i per tant, l’Ajuntament de Mollerussa està 
en disposició de fer front en aquesta voluntat. S’han fet els deures en el terreny econòmic i 



                          

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

això permet abonar-la però podria ser que és volgués pagar i l’economia no ho permetés. 
S’espera que sigui així perquè voldrà dir es compleixen els requisits que marca la norma. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09. PREU HORES EXTRES 2015 PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT 
 
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 26 de gener de 2015, 
amb el contingut següent: 
 
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, 
prevé al seu article 20 que “en l’any 2015, les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2014, en termes d’homogeneïtat per els dos períodes de la comparació, tant pel que 
respecta a efectius de personal com a la antiguitat dels mateixos”. Essent inaplicables les 
clàusules de convenis o acords que estableixen qualsevol tipus d’increment. Malgrat això el 
mateix article 20 LPGE autoritza a efectuar “adequacions retributives que, amb caràcter 
singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la 
variació del número de efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels 
objectius fixats al mateix”. Es a dir, la possibilitat de retribuir els treballs realitzats fora de la 
jornada de treball (gratificació) o productivitats si es realitzen dins de la jornada laboral. 
 
Considerant oportú actualitzar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei 
de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de l’Interventor, sobre l’existència de consignació pressupostària així com 
l’aplicació subjectiva d’aquestes retribucions.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei de 
l’Ajuntament de Mollerussa i del seu Organisme Autònom Patronat de Fires següents: 
 
Grup  Hora Ordinària  Hora Festiva o Nocturna Hora Festiva i 
Nocturna 

 
 A1 14,00 16,33 18,67 
 A2 13,00 15,17 17,33 
 C1 12,00 14,00 16,00 
 C2 11,00 12,83 14,67 
 E 10,00 11,67 13,33 
 
Policia Local:  Import Euros/hora 
 
Hora extra. Diürna (en torn de servei)   14,00  
Hora extra. Nocturna i festiva  16,33  
Hora extra. Fora de quadrant                18,67 
 
Personal col·laborador  Import Euros/hora 
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Escola de Música:    
- Personal col·laborador . Grup A1 17,24 
- Personal col·laborador . Grup A2 14,16 
 
Teatre l'Amistat:    
- Personal col·laborador . Tècnics 14,00 
- Personal col·laborador . Manteniment 8,57 
 
Casal d'avis     
- Personal col·laborador  8,64 
     
Segon. Fer efectiva aquestes quanties a les hores realitzades des de 1 de gener de 2015. 
 
Tercer. Aquests acords restaran condicionats a l’existència de consignació pressupostària. 
 
Quart. Notificar aquests acords al servei d’Intervenció i als representants dels treballadors 
als efectes oportuns.” 

 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
10.- MOCIONS  
 
No s’ha presentat cap Moció. 
 
11.- 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 19 de novembre de 2014 i 20 de gener de 2015, i que es 
corresponent als números 504/2014 a 577/2014, i 001/2015 a 022/2015, següents: 

 
ANY 2014 

 
Decret Núm. 504/2014, 19 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud de modificació de l’import de la subvenció sol·licitada en el marc el Projecte 
“Treball als Barris”. Convocatòria 2014. 
 
Decret Núm. 505/2014, 19 de novembre.  
Assumpte: Modificacions contractuals de la dedicació dels professors/es col·laboradors de l’Escola 
Municipal de Música de Mollerussa amb contracte laboral indefinit no fix. Curs 2014/2015. 
 
Decret Núm. 506/2014, 19 de novembre.  
Assumpte: Modificacions contractuals de la dedicació dels professors col·laboradors de l’Escola Municipal 
de Música de Mollerussa amb contracte laboral temporal. Curs 2014/2015. 
 
Decret Núm. 507/2014, 20 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Parròquia Sant 
Jaume de Mollerussa. 
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Decret Núm. 508/2014, 20 de novembre.  
Assumpte: Recurs d’alçada enfront la Resolució de la Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya en 
l’expedient 2014/PANP/SPO/0058, de la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament a l’empara de l’Ordre 
EMO/221/2014. 
 
Decret Núm. 509/2014, 20 de novembre.  
Assumpte: Bestretes treballadors. 
 
Decret Núm. 510/2014, 20 de novembre.  
Assumpte: Subvenció Club Futbol Joventut Mollerussa. 
 
Decret Núm. 511/2014, 20 de novembre.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 14/2014. 
 
Decret Núm. 512/2014, 21 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Pl. Manuel 
Bertrand, 17. 
 
Decret Núm. 513/2014, 21 de novembre.  
Assumpte: Modificació de dedicació del personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses. 
Biblioteca Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca. (Interinitat). 
 
Decret Núm. 514/2014, 24 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Leon Malpica, 
Virtudes. 
 
Decret Núm. 515/2014, 24 de novembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Pau Claris, 2 
PK. 
 
Decret Núm. 516/2014, 25 de novembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 517/2014, 25 de novembre.  
Assumpte:Adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a la Plataforma “E.FACT – Punt General d’entrada de 
factures electròniques” del Consorci AOC. OAM Fira de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 518/2014, 25 de novembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 519/2014, 28 de novembre.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats diverses. Museu Vestits 
de Paper: Taquilla/Auxiliar protocol. 
 
Decret Núm. 520/2014, 28 de novembre.  
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de novembre de 2014. 
 
Decret Núm. 521/2014, 1 de desembre.  
Assumpte: Concurrència pública per cobrir una plaça d’agent de la policia local, en règim d’interinitat, 
per procediment de selecció urgent. Nomenament funcionari interí. 
 
Decret Núm. 522/2014, 1 de desembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
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Decret Núm. 523/2014, 2 de desembre.  
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 Melgosa Paris, 
Jose Francisco. 
 
Decret Núm. 524/2014, 3 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud Movimiento Misionero Mundial, en què demana autorització per utilitzar la sala 
d’actes del Centre Cultural els dies 4 i 7 de desembre de 2014. 
 
Decret Núm. 525/2014, 4 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 526/2014, 5 de desembre.  
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2014 (Núm. 15/2014) 
 
Decret Núm. 527/2014, 5 de desembre.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Activitats diverses. Museu Vestits 
de Paper: Taquilla/Auxiliar protocol. 
 
Decret Núm. 528/2014, 5 de desembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’immoble ubicat al C. 
Onze de setembre, 19 de 25230 Mollerussa. Imposició d’una primera multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 529/2014, 5 de desembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C. 
Molí, 12 A de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 530/2014, 9 de desembre.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador per a la provisió de diversos llocs de treball de 
monitors/res per a l’activitat Aventura de Nadal 2014-2015 de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Decret Núm. 531/2014, 9 de desembre.  
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 16/2014 – Transferències de crèdit. 
 
Decret Núm. 532/2014, 10 de desembre.  
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 Lloret Ginesta, 
Albert. 
 
Decret Núm. 533/2014, 10 de desembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 534/2014, 10 de desembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 535/2014, 10 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 536/2014, 12 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud AMPA Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa, en què demana autorització per 
muntar una paradeta al Teatre l’Amistat el dia 17 de desembre de 2014. 
 
Decret Núm. 537/2014, 12 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud IES La Serra de Mollerussa, en què demana material divers per al dia 15 de 
desembre de 2014. 
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Decret Núm. 538/2014, 12 de desembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’habitatge ubicat al 
Grup Sant Isidori, Bloc 2 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 539/2014, 15 de desembre.  
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Garcia Mir, Maria 
Carmen. 
 
Decret Núm. 540/2014, 15 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Feixas Torne, M. Lourdes. 
 
Decret Núm. 541/2014, 15 de desembre.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les instal·lacions industrials 
situades a la partida de La Figuera, 48. Tràmit: Imposició quarta multa coercitiva. 
 
Decret Núm. 542/2014, 15 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 543/2014, 16 de desembre.  
Assumpte: Expedient de contractació del projecte de rehabilitació de l’antic escorxador municipal per a 
convertir-lo en magatzem d’aliments per a les persones més vulnerables. Exp. 01/2014. Requeriment de 
documentació. 
 
Decret Núm. 544/2014, 17 de desembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 545/2014, 17 de desembre.  
Assumpte: Ajut d’urgència. 
 
Decret Núm. 546/2014, 18 de desembre.  
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 550.000,00€ amb l’entitat Banc de 
Santander. 
 
Decret Núm. 547/2014, 18 de desembre.  
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00€ amb l’entitat La 
Caixa. 
 
Decret Núm. 548/2014, 19 de desembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
al C. Ferrer i Busquets, 37 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 549/2014, 19 de desembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
al C. Ferrer i Busquets, 98 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 
 
Decret Núm. 550/2014, 22 de desembre.  
Assumpte:Adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local 2014. 
 
Decret Núm. 551/2014, 22 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 552/2014, 22 de desembre.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadana: Activitats 
diverses. Projecte treball als Barris 2014. Programa D. Programes d’experimentació laboral. Acció 
Projecte: DX02. “Millora de la convivència ciutadana fase 1” Número d’expedient: LTB-075/14. 
 
Decret Núm. 553/2014, 22 de desembre.  
Assumpte: Ratificació sol·licitud de compatibilitat Sr. Alaminos Fernández, Francisco. 
 
Decret Núm. 554/2014, 22 de desembre.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 555/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Llicència d’activitats , exp. Núm. 0793, a petició de Iglesia Cristiana de Dios, Iglesia Rumana 
Vestea Buna, denominació: centre de culte, al carrer del Comerç, 6. Proposta de resolució. 
 
Decret Núm. 556/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud Ateneu Pensament Crític, en què demana autorització per instal·lar una parada el 
dia 24 de desembre de 2014 (Mercat Setmanal). 
 
Decret Núm. 557/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Padró mercat setmanal Gener de 2015. 
 
Decret Núm. 558/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sergi i Ramon, 
SLU. 
 
Decret Núm. 559/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Bestreta reintegrable 
 
Decret Núm. 560/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Llicència d’obres. 
 
Decret Núm. 561/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici plurifamiliar 
d’habitatges situat al C. Crist Rei, 7 de Mollerussa. Tràmit: Sol·licitud d’ampliació del termini. 
 
Decret Núm. 562/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 563/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 17/2014 – Transferències de crèdit. 
 
Decret Núm. 564/2014, 23 de desembre.  
Assumpte: Llicència d’obres. 
 
Decret Núm. 565/2014, 29 de desembre.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat e conservació del solar situat al carrer 
Raval de la Creu, 2 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 566/2014, 29 de desembre.  
Assumpte: Expedient de contractació del projecte de rehabilitació de l’antic escorxador municipal per a 
convertir-lo en magatzem d’aliments per a les persones més vulnerables. Exp. 01/2014. Adjudicació. 
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Decret Núm. 567/2014, 29 de desembre.  
Assumpte: Casal Municipal per a la Gent Gran: autorització de la continuïtat de l’activitat 
complementària informàtica i Internet Curs 2014/2015 (segon i tercer trimestre del curs); contracte 
menor de serveis professionals. 
 
Decret Núm. 568/2014, 30 de desembre.  
Assumpte: Expedient de contractació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic al municipi de Mollerussa. Anualitat 2015. Requeriment de documentació. 
 
Decret Núm. 569/2014, 31 de desembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 570/2014, 31 de desembre. 
Assumpte:Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de desembre de 2014. 
 
Decret Núm. 571/2014, 31 de desembre. 
Assumpte:Aprovació de factures relació núm. 45/2014.. 
 
Decret Núm. 572/2014, 31 de desembre. 
Assumpte: Compensació de deutes Buildingcenter, SA. 
 
Decret Núm. 573/2014, 31 de desembre. 
Assumpte: Relació autoliquidacions taxes ocupació via pública amb materials de construcció núm. 
13/2014 
 
Decret Núm. 574/2014, 31 de desembre. 
Assumpte:Aprovació autoliquidacions impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (Plusvàlua) Núm. 12/2014. 
 
Decret Núm. 575/2014, 31 de desembre. 
Assumpte:Relació LID per llicències d’obertura d’establiments núm. 11/2014 
 
Decret Núm. 576/2014, 31 de desembre. 
Assumpte: Modificació de crèdits núm. 3/2014. Patronat de Fires. 
 
Decret Núm. 577/2014, 31 de desembre. 
Assumpte: Modificació de crèdits  18/2014. Ajuntament. 
 

ANY 2015 
 
Decret Núm. 001/2015, 08 de gener.  
Assumpte: Modificació dedicació Socorrista/Monitor de Natació. Piscina Coberta. Temporada 2014-2015. 
 
Decret Núm. 002/2015, 08 de gener.  
Assumpte: Contractació de Personal Col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats diverses. Museu 
Vestits de paper:  Taquilla/Auxiliar protocol. 
 
Decret Núm. 003/2015, 09 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre 
l’Amistat el dia 10 de gener de 2015. 
 
Decret Núm. 004/2015, 09 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Freixes Badia, Anna Maria. 
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Decret Núm. 005/2015, 09 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 Carner Tornero, 
Jordi. 
 
Decret Núm. 006/2015, 09 de gener.  
Assumpte: Plantilla de personal, exercici 2015. Aprovació definitiva i publicació. 
 
Decret Núm. 007/2015, 13 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tolsa Sanahuja, Josep. 

Decret Núm. 008/2015, 13 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 Lloret Ginesta, 
Albert. 

Decret Núm. 009/2015, 13 de gener.  
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció, 
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Castells Codina Jaime. 

Decret Núm. 010/2015, 13 de gener.  
Assumpte: Subvenció Club Hoquei de Mollerussa. 

Decret Núm. 011/2015, 13 de gener.  
Assumpte: Contractació professor Escola Municipal de música, Curs 2014/2015. Sr. Prat Vives, Carles. 

Decret Núm. 012/2015, 15 de gener.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 013/2015, 15 de gener.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 014/2015, 19 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Martínez Boldú, Judith. Primer trimestre 
de 2015. 

Decret Núm. 015/2015, 19 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Parramon Llonch, Montserrat. Primer 
trimestre de 2015. 

Decret Núm. 016/2015, 19 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Pastó Llobera, Ricard. 

Decret Núm. 017/2015, 19 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Dalmau Fontanet, Joan. 

Decret Núm. 018/2015, 19 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Oliveros Villorbina, Francisco. 

Decret Núm. 019/2015, 19 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Solé Pàmpols, Josep. 
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Decret Núm. 020/2015, 19 de gener.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Torres Gutiérrez, Sílvia.  

Decret Núm. 021/2015, 20 de gener.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 022/2015, 20 de gener.  
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 

--------------------- 
 

El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup del PP planteja el següent PREC: 
 
• Reconeix que és reiteratiu en alguns temes però diu que en el seu moment va arribar el 

pla per al pagament de proveïdors i es va poder fer, ara arribarà la rebaixa fins el 0% 
d’interessos del Govern de l’Estat que suposarà directament 680.000€ si no va errat. 
Voldria que es busqués un equilibri per aquests diners que ens estalviem cada any pel fet 
de pagar menys interessos i mirar que arribin a sectors de la població com ara serveis 
socials o fer que la zona comercial del centre estigués més guarnida, amb llums de Nadal 
o que es rebaixés de manera important la taxa de terrasses, perquè donen vida al poble, 
fan ambient o que es pogués pagar la paga extraordinària. Repartir-los d’una manera 
correcta i que arribin a tothom. 

 
El regidor Sr. Francesc Pla del grup del PP planteja el següent PREC: 
 
• Aquests dies passats s’ha celebrat una efemèride, l’alliberament d’Auschwitz. Totes les 

ciutats tenen gent que ho han patit d’alguna manera, o que ho han viscut. Per tant creu 
que en els ajuntaments amb ciutadans que ho han patit, seria important recordar-los. 
Sobretot perquè recordar serveix per no tornar a ensopegar, ja que tot i que sembla que 
és lluny, de fet no ho és tant. Seria bo tenir un record per aquelles persones de 
Mollerussa i de la comarca i tenir-los en compte en aquesta efemèride tan desgraciada. 

 
En referència als PRECS plantejats l’alcalde respon: 
 
• Pel que fa a l’interès zero i a la nota informativa que s’ha rebut al respecte, s’allarga la 

carència d’un any que permet alliberar 688.000 € però la finalitat no la marca l’alcalde. 
El Ministeri d’Hisenda determina que aquests diners han de destinar-se al pagament a 
proveïdors, per tant no és discrecional i no poden destinar-se a altres actuacions, sinó 
que l’objectiu és que es pagui a trenta dies. L’alcalde comenta al Sr. Simeón que no 
hauria de demanar-ho a l’Ajuntament sinó més aviat al seu partit que és qui  governa 
l’Estat espanyol i té els mecanismes i les eines per decidir. Aquí la norma és molt clara i 
no es pot destinar cap percentatge a temes socials o a altres serveis. L’alcalde adreça el 
Sr. Simeón a fer la reivindicació en altres estaments.   

 
• Quant al tema de l’alliberament d’Auschwtiz, a Mollerussa ja s’han fet actuacions a través 

de l’Associació d’Amical de Mauthausen. Hi havia una relació de persones de Mollerussa i 
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de les terres de Lleida que havien mort en els camps de concentració. Si ara es poden 
formalitzar accions concretes, l’alcalde diu que se’n pot parlar. Explica que ell ha tingut 
l’oportunitat de fer una intervenció a Madrid, a la Comissió de Cultura, en referència al 
Valle de los Caídos. S’havia proposat de convertir-los en el museu de l’horror com s’ha 
fet amb els camps de concentració de la Segona Guerra Mundial però no només per 
veure on van agonitzar les víctimes dels que van fer possible l’horror sinó per recordar 
les víctimes a través d’allò que va passar. L’alcalde comenta que fer museus de l’horror 
és una cosa, fer nomenaments o fer actes simbòlics de record a les víctimes és un tema 
que es pot considerar. Afegeix que aquesta setmana, al seu facebook, li han publicat el 
cas d’un mollerussenc Josep Torres Tribó que va morir el 1941 en el camp de Gusen. 
L’alcalde resta obert a qualsevol cosa que ajudi a fomentar el civisme i la convivència 
entre les persones i diu que sempre serà benvingut a través de l’eina que entre tots 
creguin que sigui possible. 

 
S’adreça al Sr. Simeón per poder fer la rèplica, si cal. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón exposa que dóna per sobreentès que els diners han d’anar 
directament a pagar els proveïdors, i que des del seu partit, a Mollerussa, es donava per 
suposat que els pagaments havien de ser a trenta dies. Es referia a alliberar una part que ja 
anava destinada a complir el pagament a trenta dies perquè es pugui ser més sensible en 
temes socials, terrasses i procurar que el centre comercial sigui més atractiu. 
 
A la intervenció anterior, el Sr. alcalde reitera que aquests diners només poden anar 
destinats al pagament a proveïdors. En el supòsit que es pogués avançar el pagament a 18 
dies, la diferència no es podria reservar per a cap altra cosa més. Tot funciona amb fórmules 
matemàtiques del Ministeri. En l’últim informe de la Comissió per a la reforma de les 
Administracions Públicas (CORA) s’ha aconseguit reduir, segons dades del Ministeri, 
18.000.000€ d’estalvi entre l’Estat, les CCAA i els ajuntaments: 10.500.000€ les Comunitats 
Autònomes, 3.000.000€ les Entitats Locals i només la diferència, uns 4.000.000€ 
l’Administració General de l’Estat. Qui fa i ha fet els deures en aquest cas són els municipis i 
també les Comunitats Autònomes, i no qui s’ha aprimat i no ha estalviat, al contrari, en 
alguns paràmetres fins i tot ha augmentat, ha estat l’Administració  General de l’Estat i que 
en aquest cas, la governa el seu partit, [Partit Popular]. Amb això, exposa l’alcalde, es vol dir 
que, encara que en els ajuntaments es facin bé les coses no hi ha eines ni instruments per 
poder fer allò que es voldria. Tant de bo l’Ajuntament tingués línies de finançament per 
poder fer accions: més acció social, tenir la ciutat més neta, més endreçada o amb jardins 
més bonics. Però l’única voluntat i les úniques eines que hi ha són per sanejar les 
administracions i pagar a proveïdors. En cas que s’haguessin pagat tots els proveïdors, no es 
podrien gastar els diners en fer altres coses. Volen que es dediqui a amortitzar préstec, no 
permeten que es facin polítiques actives en temes socials, d’emprenedoria ni en inversió. 
Obliguen que tot es dediqui a amortitzar crèdit. L’alcalde explica el que diu la norma i 
manifesta que el Sr. Simeón segurament té mitjans per poder fer-ho arribar als seus 
dirigents. El món local està mal finançat; amb les eines que es faciliten no n’hi ha prou, es 
necessita que s’obrin línies perquè si es compleix amb els paràmetres no s’hagi només 
d’amortitzar crèdit, sinó que es pugui invertir en les persones. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores, 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. 


