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ACTA 2015/08
A la ciutat de Mollerussa, el dia vuit d’octubre 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 ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà
(Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Excusen l’assistència, el regidor Sr. Josep Àngel Lavín Llano (Grup CiU) i la regidora Sra.
Immaculada Casamella Miró (Grup CiU).
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
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2015 (07/2015).
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
07/2015 celebrada el dia 9 de setembre de 2015. 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. INFORME DE L’ALCALDIA
L’alcalde inicia l’informe d’Alcaldia i recorda als assistents que sempre té lloc en els plens de
caràcter ordinari. Aquest informe està comprès entre l’últim ple de juliol i fins a data d’avui.
L’alcalde cometa que en farà un resum ràpid.
El dia 4 d’agost és va dur a terme una actuació a la carretera Nacional II, just davant de
l’empresa SAGRA, en el terme municipal de Fondarella que van consistir a eixamplar la
connexió de les canonades amb l’objectiu d’evitar i minimitzar les inundacions en aquest eix
viari. Aquesta actuació forma part de les que s’han anat fent en diferents zones de la ciutat
per evitar les inundacions quan hi ha pluges molt intenses.
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El dia 17 d’agost es va donar conèixer la memòria del darrer curs del Servei de Mediació
Social i Comunitària que ja porta sis anys en actiu.Enguany s’han atès 90 consultes que
representen cinc consultes més que l’anterior.
El 30 d’agost va tenir lloc la 3a. edició del Vermutet, amb setze establiments participants.
Aquesta vegada es va fer al Parc municipal amb molt d’èxit.
Les piscines municipals van acollir l’emissió en directe del magazín País km0, un programa
de la xarxa de Comunicació Local País que té versió radiofònica i també televisiva. Es va fer
un mix de promoció de ciutat a les piscines d’estiu, fent èmfasi amb el 50è aniversari del
Concurs Nacional de Vestits de Paper.
El dia 2 de setembre, a l’Amistat, es va acollir la reunió executiva de l’Associació de Municipis
per a la Independència. Hi va participar l’alcalde en representació de l’Ajuntament i com a
municipi acollidor d’aquesta trobada.
Al 2 de setembre va tenir lloc a la final de la Copa Lleida de Futbol a Torrefarrera, en la qual
el Futbol Club Mollerussa va perdre un a cero amb l’Alpicat. Cal destacar que és la primera
vegada que es fa aquesta competició i que s’arriba a la final.
El dia 4 de setembre l’alcalde va fer la 4a. xerrada “Mollerussa, avui”, al Centre Cultural. En
aquesta trobada va poder exposar les línies d’actuació per al proper any i fer una mica
d’avaluació de com estaven els diferents temes de la ciutat i també, es va donar la paraula a través del mecanisme de Preguntes- a la gent que van voler participar-hi. Entre els temes
tractats hi ha la posada en funcionament a partir del proper gener d’una nova aplicació per
a telèfons mòbils per tal que la ciutadania pugui denunciar qualsevol incidència que observi
en la via pública. També va parlar de la implantació dels nous contenidors de la recollida de
la brossa que han permès en tres mesos ( juny, juliol i agost) incrementar la recollida
selectiva.
Agraeix als regidors que hi hagin assistit i l’hagin acompanyat en aquesta trobada.
El dia 5 i 6 de setembre va tenir lloc la celebració de la 20a. Edició de la Fira Expoclàssic amb
un lleuger increment d’expositors en el Mercat de l’accessori.
El dia 10 de setembre va tenir lloc una reunió amb la directora dels Serveis Territorials
d’Urbanisme a Lleida, Sra. Dolors Tella, i el director de l’Agència d’Habitatge, Sr. Jaume Forn
i la responsable d’Habitatge de Lleida, Sra. Cristina Casol, per desencallar o fer una reunió
més pel tema del Grup Sant Isidori. En aquesta reunió també hi va assistir el primer tinent
d’Alcalde, Sr. Josep Simó.
El 8 de setembre es va presentar la programació
l’Amistat.

de la nova temporada de teatre de

El dia 10 de setembre es donar conèixer el disseny d’una veïna de Montblanc que va guanyar
el Logotip que identificarà els 50 Anys de Concurs Nacional de Vestits de Paper.
El dia 11 de setembre se celebra la Diada Nacional de Catalunya. Aquest any es va poder
comptar per fer la glosa amb el director de comunicació i col·laborador habitual de diferents
mitjans de comunicació el mollerussenc Miquel Martin Gamisans. La colla dels 50 anys també
hi va col·laborar i es va comptar amb la representació de l’Albada que celebra aquest any el
seu 25è aniversari.
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El dia 12 de setembre va tenir lloc el 5è torneig de futbol aleví Memorial Joan Miró i amb la
presentació els equips de la temporada del Club Futbol Joventut de Mollerussa.
El dia 13 de setembre més de 200 veïns de Mollerussa van fer la rebuda als atletes de
l’Associació Atlètica Xafatolls que van acomplir la Ruta dels senders 1714. Hi van participar
60 atletes entre el quals alguns regidor de la Corporació. La ruta, que era de 600km en tres
dies, va resultar tot un èxit.
El dia 14 de setembre davant de la problemàtica que havia sorgit en alguns pisos del carrer
Indústria, núm. 4, on s’havien forçat les entrades d’alguns habitatges buits, l’Ajuntament ha
instat i ha mediat amb la propietat que és la Caixa per buscar una solució a la problemàtica
existent. Per la qual cosa va tenir lloc una reunió amb els mediadors, responsables i la
promotora de la Caixa i els Mossos d’Esquadra i Policia Local. A part, reunions que s’ha fet
amb els veïns on mostraven els seu malestar per aquesta problemàtica. La Caixa s’ha posat
en contacte amb la comunitat de veïns per explicar-los en quin tràmit està l’anàlisi de la
situació d’aquesta propietat privada.
El dia 15 de setembre es va celebrar l’homenatge a la patinadora del Club Patí Mollerussa,
Mònica Gimeno, guanyadora de la medalla d’or al Campionat d’Europa i medalla de bronze al
Campionat Mundial. Tota la Corporació li desitja un gran èxit i la felicita, fent que consti en
acta. També li agraeix que porti el nom de Mollerussa arreu del món.
El dia 15 de setembre es comencen a escalfar motors de cara a ser la Capital de La Sardana
2016. En una nova iniciativa, l’Agrupació Sardanista organitza cursos de balls tradicionals
amb l’objectiu de buscar i fer cantera perquè puguin sortir, en un futur, colles sardanistes a
Mollerussa i, per a aquesta fita,conten amb la col·laboració de la Colla Sardanista EstolEspígol d’Agramunt i el Grup de Bastoners del Casal l’Arreu de Mollerussa.
El dia 20 de setembre va tenir lloc el Premi i Concurs de Pintura Ràpida de la ciutat de
Mollerussa, on el pintor de Salou, Sr. Carlos Cardona, va guanyar. Aquest any el lloc definit
per aquesta activitat ha estat la part del darrera de la via, la zona de l’estació, la futura
estació d’autobusos i la plaça Francesc Pané. Està pensat amb la intenció de captar unes
instantànies per guardar en record ja que en breu aquest espai canviarà de fisonomia.
El dia 1 d’octubre obre la Piscina Coberta sense cap mena d’incidència més que les
reparacions habituals de l’estiu. Aquest any s’ha incrementat l’oferta en un curs més, per
tant, se n’ofereixen 74.
S’aprofita per segon any consecutiu fer l’enquesta de satisfacció pel que fa a les piscines
d’estiu i enguany el balanç ha estat força positiu ja que hi ha hagut un increment del 21%
dels usos respecte l’estiu passat. L’augment ha estat del 19% pels que fa als abonaments segurament a causa de la forta calor d’aquest estiu- i d’un 6% en la venda d’entrades.
Val a dir que ha calgut fer algunes actuacions per robatoris de telèfons mòbils. A través dels
serveis de mediació s’ha pogut detectar qui havia estat, s’ha parlat amb les famílies i s’han
dut a terme les accions oportunes. L’alcalde ho remarca perquè creu que és important
explicar les incidències, l’actuació realitzada i també les mesures correctives que s’han pres:
algunes d’expulsió de temporada, altres d’expulsió d’un dia i algunes casos s’han pogut
reconduir les famílies.
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El 22 de setembre es va convocar el 28è Premi Ciutat de Mollerussa de Novel·la Breu, dotat
amb 5.000 €. S’espera que enguany no quedi desert tal com va ocórrer l’any passat.
El mateix 22 de setembre i a petició del Centre d’Atenció Primària (CAP), l’Ajuntament va fer
d’altaveu per comunicar el trasllat de la zona d’urgències a la part nova de l’edifici.
Es important comentar que a partir del 15 d’octubre s’incorporarà un nou servei d’ecografies
que evitaran molts desplaçaments a Lleida.
El 22 de setembre es va acollir per tercer any consecutiu un partit de la lliga ACB de Bàsquet
entre el CAI de Zaragoza i l’ICL Manresa, a proposta del Club Bàsquet Mollerussa. Hi va
haver una assistència de 300 persones a les grades.
Tot plegat serveix per promocionar l’esport de bàsquet i formar part d’aquest ruta dels
Clubs de la lliga ACB que estan entrenant en llocs propers a la ciutat.
Aquest mateix setembre s’han iniciat les obres de tancament dels passatges de l’edifici de la
Forestal d’Urgell, en la zona de l’estació d’autobusos, al costat de l’oficina Oficina Jove.
Després de molt de temps de converses amb els veïns, s’ha pogut trobar la manera d’evitar
actes vandàlics i concentració de vandalisme a la zona. Per la qual cosa es va acordar posar
tanques i tallar els dos passatges interiors amb aquesta finalitat.
Amb l’objectiu d’incrementar la seguretat viària, s’ha instal·lat un element reductor de
velocitat davant del pas de vianants del carrer Aragó, just a la sortida de l’escola La Salle.
Amb aquesta actuació, s’ha atès la reclamació de l’escola de cara al perill que s’ocasionava
en aquest punt. De la mateixa manera que s’han dut a terme en espais de Mollerussa
relacionats amb els centres escolars. L’alcalde explica que també s’ha fet una repintada de
tot el que són els aparcaments de persones amb mobilitat reduïda i s’han incrementat les
zones d’aparcament. En total n’hi ha vint-i-sis.
El dia 26 de setembre vam celebrar la 19a Ballada al Monument de la Sardana per tant, l’any
que ve quan celebrarem la Capital de La Sardana, farem 70 Anys de l’Agrupació Sardanista i
20 anys del Monument a la Sardana i es va començar, i per això ho dic, també al que seria la
recaptació o el capteniment diguem-n’hi, de la Guardiola del Mecenatge Ciutadà per intentar
finançar de manera social els actes que s’esdevindran d’aquesta capitalitat.
El dia 26 i 27 de setembre es va celebrar la Fira del Sentir i el dia 27 es va fer el Vermutet.
El 27 va coincidir amb les eleccions i va transcórrer sense cap incident a Mollerussa. L’alcalde
agraeix a totes les persones que van treballat aquell dia, i a tota la ciutadania pel seu
comportament.
També vol comentar que fruit d’aquestes eleccions, ha sortit escollit diputat al Parlament de
Catalunya i que tindrà l’oportunitat de portar el nom de Mollerussa en el Parlament en un
moment històric que l’omple de goig i sobre el qual espera estar a l’alçada del moment.
El 29 de setembre es van treure a licitació les obres de la primera fase de la pista d’atletisme
que s’ha de construir al Parc de La Serra. S’ha publicat al butlletí i es disposa d’un mes per
poder presentar propostes. Després podrà fer-se l’adjudicació.
El mateix 29 de setembre es va poder actuar finalment d’ofici en aquell edifici problemàtic
del carrer Montsec. És un d’aquells edificis inacabats on hi havia problemes de brutícia i
d’ocupació. No s’hi podia actuar perquè no estava resolt judicialment qui era el propietari.
Les multes coercitives no causaven efecte perquè no hi havia designat propietari. Ara ja se
saps per resolució judicial i s’ha pogut actuar d’ofici. Les despeses es repetiran sobre la
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immobiliària bancària propietària. Aquesta és una més de les actuacions que s’han fet en el
mateix sentit això suma les diferents actuacions que s’han fet en aquest sentit des de l’edifici
de davant de la Creu Roja, a l’igual que a una edificació a l’av. d’Ermengol V, al carrer de
l’AGRUSA on hi havia un magatzem amb problemes d’ocupació. S’està fent moltes actuacions
en els 14 edificis que en un moment es van identificar com a susceptibles de tenir problemes
perquè estaven inacabats. Això augmentava la deixades, la brutícia, l’ocupació i al final
repercutia en el veïnat.
Aquest mateix dia la Biblioteca torna a ser pionera en les Terres de Lleida, incorporant l’ús
del whatsap per millorar el canal de comunicació en els usuaris. Això se suma a tota la xarxa
2.0 que té instal·lada la Biblioteca i que ofereix serveis per millorar aquesta connectivitat
amb l’usuari.
El divendres dia 2 d’octubre va tenir lloc la festa del 10è aniversari de la campanya
“Disfruita-la”, promoguda per la Unió de Pagesos. L’objectiu és fomentar el consum de fruita
entre els infants i els joves. Hi van participar dos mil escolars d’escoles primàries de
Mollerussa i d’altres punts de la demarcació de Lleida.
Aquest mateix dia en una entrevista a Ràdio Ponent, l’alcalde explica que li van preguntar
sobre els usos de l’espai del Musicland i la utilització per part de l’Agrupament Escolta Cal
Met. Explica que la donació dels Germans Freixes Badia era per usos socioculturals i per tant,
una manera de poder estimular aquell espai era que es pogués ocupar per una entitat juvenil
que té 45 anys d’història i per tant no és un experiment sinó que està més que consolidada i
té un relleu generacional potent. Per tant recull moltes sensibilitats i molts perfils diferents
que permeten que l’obra pugui ser realment un projecte no només de ciutat sinó un projecte
de l’agrupament i ajudi a obrir i desencallar aquell espai amb una finalitat. L’alcalde diu que
creu que està molt bé, mantenint aquesta multifuncionalitat, que es pugui utilitzar fora de
l’horari del CAU per altres entitats o per la ciutat.
El dia 3 d’octubre es va poder acollir el projecte de “Molt per descobrir Molt per oferir” que
era el tema del Pla de Barris en la campanya en què van participar trenta municipis d’arreu
de Catalunya. Els guanyadors d’aquest concurs van venir a Mollerussa, van visitar l’Espai
Cultural dels Canals d’Urgell, van tenir “Molleuros” per poder gastar en les botigues de
Mollerussa, van visitar el Museu dels Vestits de Paper i van tenir una visita guiada, amb molt
èxit, als Vinagres de Cal Badia.
Aquell mateix dia 3, dissabte, l’alcalde va participar a l’acte d’homenatge que es va fer a
l’Àngel Pujol, fundador del Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran que es va fer en el
marc de la vuitena nit Vetllada Solidària i que va reunir més de 600 persones en un
restaurant. Es va agafar el compromís sorgit de la voluntat d’una comissió de gent de
Mollerussa d’intentar buscar la manera perquè aquest homenatge o aquest record, no
quedés només en aquest acte del dia 3 sinó que es mantingui en el temps.
L’alcalde comenta que anirà informant a mesura que se’n vagi assabentant.
El dia 5 d’octubre va tenir lloc el vuitè curs de les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara,
on participen més de 200 alumnes. Això permet mantenir aquest contacte amb la UDL i amb
aquest col·lectiu cada vegada més gran de gent que, a través de la formació continuada i
d’aquestes 23 jornades de formació, fan que tinguem una ciutat més oberta, més activa,
amb esperit crític i amb més coneixements.
El 7 d’octubre es fer la reunió de la Comissió Paritària de l’Ajuntament de Mollerussa entre
els treballadors i la Corporació Municipal, tres i tres, en la qual es va posar sobre la taula
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diferents temes com que l’Ajuntament de Mollerussa va poder fer front automàticament al
pagament de part de la paga extraordinària tan bon punt es va publicar al BOE. L’alcalde diu
que no n’hi ha prou en voler pagar sinó que calen els recursos per fer-ho. Aquest pagament
es va fer abans que els mateixos treballadors ho demanessin. Igual passa amb la recuperació
dels dies de vacances i d’assumptes propis. L’Estat els recupera i calia trobar la manera amb
la qual l’Ajuntament els pugui aplicar als treballadors. La reunió va ser una mica per tocar
aquestes situacions.
Explica que va tenir el goig de participar en la presentació del projecte educatiu per al curs
2015-2016 de l’Escola Mestre Ignasi Peraire. L’acte va tenir lloc al Centre Cultural, juntament
amb el claustre i els pares de l’escola. Es van presentar tres projectes -a part de d’altres en
què hi estan treballant- un d’alemany, un altre per aprendre amb tauletes i l’altre de
robòtica. L’alcalde creu, que és un bon producte per ofertar en educació i que dóna valor
afegit a l’escola.
El dia 19 d’octubre tindrà la reunió amb el Director de Serveis Territorials d’Ensenyament i
l’arquitecte del Departament per poder desencallar els espais esportius de les dues escoles,
“Ignasi Peraire” i “Les Arrels2 i posar fil a l’agulla.
Un altre tema que tracta l’alcalde és el referent a l’empresa del parquímetres, Dornier SA,i al
pagament amb targeta. L’empresa ja disposa del codi de comerç perquè es pugui fer el
pagament amb dispositius mòbils. També confirma que a principis de novembre ja es podran
fer el pagaments per aquests mitjans. L’alcalde fa referència a aquests tema en resposta a
les preguntes plantejades en l’últim Ple i respon per mitjà d’una comunicació directa de
l’empresa.
03. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 2015.
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
2015, 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:
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ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de juny de
2015.
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

11.784.072,00€
524.275,10€
12.308.347,10€
7.938.521,40€
64,49%
5.676.195,18€
46,11%
5.182.074,28€
42,10%

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

11.784.072,00€
524.275,10€
12.308.347,10€
8.445.157,73€
68,61%
5.371.568,10€
43,64%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/15
Ingressos
14.769.124,95€
Moviments interns de tresoreria 5.438.158,65€
Pagaments
13.814.087,02€
Moviments interns de tresoreria 5.438.158,65€
Saldo a 30/06/15
2.

376.732,19€

1.331.770,12€

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

597.100,00€
10.151,00€
607.251,00€
386.202,66€
63,59%
384.318,55€
63,28%
280.336,05€
46,16%

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

597.100,00€
10.151,00€
607.251,00€
606.296,01€
99,84%
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Recaptació neta
Grau execució recaptació

409.399,29€
67,41%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/15
Ingressos
736.463,10€
Moviments interns de tresoreria 64.269,12€
Pagaments
640.972,81€
Moviments interns de tresoreria 64.269,12€
Saldo a 30/06/15

4.590,68€

100.080,97€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 segon trimestre de 2015, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
04. 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. SEGON TRIMESTRE DE 2015.
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 segon trimestre de 2015, 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 30 de juny de 2015, 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:
OAM Fira de Mollerussa:

5,58 €, que corresponen a 1 factures.
99.853,50 €, que corresponen a 86 factures.

En data 24-07-2015 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament i del
Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda, i el 27-07-2015, a la Direcció General de
Política Financera i Assegurances.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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05. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL
PLA D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012.
SEGON TRIMESTRE 2015.
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 segon trimestre de l’exercici 2015.
Segon Trimestre 2015.
•
•
•
•
•
•

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.

En 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
06. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME ESTABLEIX
L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL
PRESSUPOST. SEGON TRIMESTRE 2015
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 segon trimestre de 2015.
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: 29 de juliol de 2015.
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

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
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F.1.1.8
F.1.1.13
F.1.1.14
F.1.1.12
F.1.1.B1
I.A1
I.A4
I.A5
I.B1
I.B3
I.B4
I.B5
F.2.1
F.3.0
F.3.2
F.3.4
F.4.0

Romanent de Tresoreria
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
Dotació de plantilles i retribucions
Ajustos SEC
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses)
Avals de l’entitat
Fluxos interns
Vendes d’accions i participacions
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”
Ajustos per operacions internes entre entitats
Dades generals de l’informe d’avaluació
Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla
del gasto.
Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat
Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar 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.
07. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, SEGON TRIMESTRE
2015
El Sr. Alcalde, en compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques, es dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al
segon trimestre de 2015.
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:
Ràtio operacions pagades:
Import pagaments realitzats:
Ràtio operacions pendents:
Import pagaments pendents:
PMP:

24 de juliol de 2015
0,67
683.112,01 €
-5,18
642.250,11 €
-2,16

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Es fa constar que d’aquesta informació, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es,
juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
08. MOCIONS
08.1.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista, dóna lectura de la Moció
següent:
“Els Grups Municipals, CiU, ERC-AM, Socialista i Popular, presenten al Ple de la corporació la
següent moció:
“MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les
quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades
continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
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−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només
28 places d'acollida.

−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin
resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Mollerussa, es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
•
•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el
desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar
i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i
l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
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Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de
tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta de Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup Popular afirma que votaran a favor d’aquesta moció
perquè l’han presentat entre tots.
Afegeix que Mollerussa, Catalunya i Espanya sempre han estat solidàries i ho tornaran a ser,
però diu que cal ser realistes i acceptar la realitat vol dir responsabilitats en donar el màxim
de benestar a aquestes famílies nouvingudes. Cal plantejar-ho bé i fer les coses pas a pas.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, creu que es poden felicitar per aquesta
iniciativa. El món municipal sempre s’ha caracteritzat per ser el primer a buscar solucions i
resoldre els problemes que afecten a les persones directament per tant no es pot quedar al
marge. També diu que caldrà que s’estigui preparat per aquesta acollida. Amb això –apuntaes pretén respecte als drets fonamentals, per la qual cosa s’hi sumen totalment.
El regidor Sr. Engelbert Montalà,
municipal i concretament perquè
època. Afirma tenir familiars que
que és una manera de tornar allò

del grup ERC-AM, considera que és un orgull pel seu grup
aquest partit ha estat exportador de refugiats en un trista
van emigrar a Cuba, cosa que personalment l’afecta i creu
que els van donar en una època.

L’alcalde Sr. Marc Solsona els dóna les gràcies i afegeix un comentari final. Avui a la
Delegació del Govern a Lleida hi ha hagut una reunió per articular el projecte de recepció de
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refugiats. Hi ha assistit el Sr. Lavin per part de l’Ajuntament de Mollerussa. S’ha dit que és
una actuació lenta, que s’estan calibrant molt bé els volums i les magnituds de refugiats que
han de venir: quants venen a Espanya, quants venen a Catalunya i quants hipotèticament
podrien tocar en els municipis, en funció de la xarxa d’assistència que tinguin a través
d’albergs o altres estructures que permetessin acollir amb més facilitat. Mollerussa ha de ser
sensible en aquests temes com ja ho va ser amb la campanya de Mollerussa per Kosovo, on
es van fer moltes actuacions. Aquesta moció insta els agents que hi tenen responsabilitat i
competència que qualsevol tipus d’acció que inclogui la participació municipal, ha d’estar
corresposta amb una dotació per poder-ho fer. És a dir, que el fet d’acollir no signifiqui cap
pas enrere en cap acció social que s’estigui duent a terme en el municipi. L’alcalde pensa que
està bé que l’Ajuntament de Mollerussa hagi reaccionat en el primer Ple ordinari i de manera
conjunta i unànime es pugui dir que Mollerussa es presta i mostra la seva sensibilitat i
voluntat de poder ser ciutat acollidora, amb el ben entès que els paràmetres perquè ho pugui
ser siguin assumibles en el nostre dia a dia com a comunitat.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08.2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55”,
PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC-AM, dóna lectura de la Moció
següent:
“Els Grups Municipals, CiU, ERC-AM, Socialista i Popular, presenten al Ple de la corporació la
següent moció:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55”, PROPOSTA
IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa
major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a
modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball,
és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció
per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació,
a partir dels Reials Decret Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55,
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps
durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55
anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%,
podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en
els majors de 55 anys.
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També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat
la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha
deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45
anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o
deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant
les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries
laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització
que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de 426
euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no
cobren res; entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l’exclusió social
Aquest col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que es
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal
que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents ACORDS
Primer. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
“Garantia +55” i que significa:
1. Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i
que contempla:
a) Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b) El manteniment entre un 90% i el 100% del còmput de les bases de cotització en
la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant
la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de
Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2. Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
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3. Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració
de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les iniquitats de les
prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres
rendes (salarials o no).
4. Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament,
de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat
d’aquestes persones.
5. Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.
Segon. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT
de Catalunya.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta de Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Joan Simeón, del grup Popular, afirma que votaran a favor perquè han presentat
la moció tots junts, però també voldria dir una cosa. Diu que cal ser realista sobre aquest
20% de més de 55 anys que no té feina. El millor seria que trobessin feina i cal ser optimista
ja que si el creixement econòmic continua pujant podria ser que un percentatge la
trobessin. Creu que és important aquesta moció perquè cal ser solidaris i que amb el
creixement econòmic de les arques de l’Estat es pugui sufragar una part del que demana
aquesta moció.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista assegura que tothom és coneixedor
d’aquesta crisis econòmica que ha portat al nostre país a unes greus xifres de desocupació,
però especialment preocupant és la franja de majors de 55 anys fins a l’edat de jubilació per
les poques possibilitats que tenen de trobar feina, per l’edat que tenen i per l’altra per la
futura pensió de jubilació. La Sr. Ginestà diu que el seu partit subscriu totalment aquesta
moció, com no pot ser d’altra manera,per intentar garantir la prestació econòmica i el
manteniment de les bases de cotització de cara a la jubilació o mínim de pensió contributiva i
en totes les mesures que ha llegit el Sr. Engelbert que es proposen per part de la UGT,
també hi estan d’acord i tant de bo –assegura- serveixin perquè es faci alguna cosa.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC-AM, manifesta que com no podia ser d’una
altra manera, donen suport a la iniciativa de la UGT no només en aquesta que afecta els
treballadors de més de 55 anys sinó a totes les que puguin afectar a altres col·lectius
propensos a patir les conseqüències de la crisis econòmica, com per exemple els de 19 a 25
anys.
L’alcalde Marc Solsona dóna les gràcies i manifesta que com que es presentada per tot els
grups també hi estan d’acord i afegeix que van tenir la possibilitat de parlar amb la Núria
Solé, secretària general de la UGT a Lleida, la qual fer-li a mans l’estudi motivat de la moció
on explicava entre altres coses l’atur de llarga durada del total de Catalunya, el 71% és entre
persones de 55 a 64 anys, que l’atur de molt llarga durada és el 54% del col·lectiu dels 55
als 64 anys. La taxa d’atur del col·lectiu és del 20 % i la taxa d’ocupació només del 49%.
L’atur registrat a les terres de Lleida de més de 55 anys és de 5.461 persones. A Mollerussa
la taxa d’atur registrat és 875 persones. Si es pogués fer aquesta mesura tindria un cost
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econòmic al voltant dels deu milions d’euros. Semblen molt diners, però si es tenen en
compte les retallades en polítiques actives d’ocupació de més de mil milions d’euros, no és
que sigui un brindis al sol però si una actuació possible, sensible i ben argumentada a la
vegada. L’alcalde afirma que des de l’Ajuntament es dóna veu a la demanda dels sindicats
perquè treballem bé les propostes ja que ells no tenen veu directa a l’Ajuntament i afirma
que una pobresa actual es converteix en una pobresa futura. Aquest és el repte que pretén
canviar aquesta moció. Una persona que tingui més de 55 anys, 15 anys cotitzats, dos que
no treballa, no podrà tenir la prestació que li garanteixi la jubilació. Per tant no només no
disposarà d’una economia que li permeti viure l’època laboral, sinó que el condemna a una
baixa prestació que li dificultarà viure la vellesa. Per tant, dóna suport a qualsevol acció
social que doni resposta a aquesta franja de la població més desfavorida en l’entorn de crisis
econòmica i que no només té un problema de present sinó que sobretot, se li posa un
problema de cara en el futur.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prèviament a la lectura de les Mocions corresponents als punts 08.3, “Moció de suport al
President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau i a favor del 9N” i
08.4, “Moció per no judicialitzar la política a Catalunya”, el Sr. Alcalde exposa que
s’efectuarà la lectura d’ambdues i que les intervencions es faran conjuntes, si be la votació
serà per separat.
08.3.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA
CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9N
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple de la Moció següent:
Els Grups Municipals, CiU i ERC, presenten al Ple de la corporació la següent moció:
MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA
RIGAU I A FAVOR DEL 9N.
El passat 9 de novembre, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies
als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, més de 2.344.828 catalans i catalanes vàrem
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia.
La resposta de l’Estat espanyol va ser querellar-se, a través de la Fiscalia General de l’Estat,
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau, que han
estat citats a declarar aquest mes d’octubre com a imputats davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Quatre són els suposats delictes de que se’ls acusa: desobediència,
obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació. Les
penes van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquesta citació forma part d’un judici polític i suposa un episodi extremadament greu en
termes polítics i democràtics, que no té precedents. Es portarà davant dels tribunals al
president d’un país, a una vicepresidenta i a una consellera del govern per haver posat
urnes, paperetes i locals perquè la gent expressés democràticament la seva opinió.
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Per tot el que s’ha exposat els grups municipals de CiU i ERC, proposen al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
1.- Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president Artur Mas, l’exvicepresidenta
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Mollerussa amb el dret democràtic del poble
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
3.- Condemnar l’actitud i les accions de l’Estat espanyol, que porta davant dels tribunals a
aquells representants polítics que donen la veu al poble.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a
la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi
ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics
municipals.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.4.- MOCIÓ PER NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA A CATALUNYA.
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista, dóna lectura de la Moció
següent:
MOCIÓ PER NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA A CATALUNYA
El PSC davant la imputació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega i a la
Consellera Irene Rigau per l’organització de la consulta del 9 de Novembre manifesta que:
A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de
negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en el qual ens han posat
els partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid, partits que no han
estat capaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el futur encaix de
Catalunya dins d’Espanya.
Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions rocambolesques que ja
vàrem denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d’una situació política o l’ús
d’eines inadequades de participació ciutadana.
Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del President Mas d’utilitzar, per a preguntar
sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la qual vam donar suport, i
que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, però que no permetia fer la consulta
del 9 de novembre. També vam denunciar que el Govern del PP cometia un gran error
judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors que no
faciliten el necessari clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre la
vida política a Catalunya i a Espanya.
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el nostre
sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina
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independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre respecte a les
decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.
Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver resolt en
l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg.
Pels motius expressats en aquests antecedents, el grup municipal socialista demana al Ple de
l’Ajuntament de Mollerussa que s’adoptin els següents ACORDS:
1.
2.

Manifestar la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la política.
Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el
funcionament de les institucions.
3.
Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
4.
Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la Generalitat no
hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de Catalunya
o cap altre funcionari públic.
5.
Reclamar l’obertura d’un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució a
l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.
6.
Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al
President Artur Mas, a l’expresidenta Joana Ortega, a la Consellera Irene Rigau, al
President Mariano Rajoy i al TSJC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura de les Mocions 08.3 i 08.4, la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup del Popular diu que des d’un principi ja no estaven a
favor de cap de les dues mocions ni de com es va plantejar el 9N. Pensa que tothom és
responsable dels seus actes i per tant, el Sr. Mas, la Sra. Rigau i la Sra. Joana Ortega han
d’assumir la seva responsabilitat.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, diu que no té res a afegir; només el
respecte absolut a la legalitat, però sobretot suport absolut al diàleg, que –diu- no s’hauria
d’haver perdut mai.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC-AM manifesta que, pel que fa a la moció
presentada pel PSC, Esquerra Republicana hi votarà en contra perquè –diu- a Catalunya no
s’està vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de negociació i diàleg, a
Catalunya no s’està en cap atzucac, Catalunya ha estat capaç d’obrir un procés de diàleg,
Catalunya no està en cap enfrontament constant ni en cap situació rocambolesca i no hi va
haver cap error del President Mas perquè només va preguntar i preguntar, en cap lloc és un
error, per tant, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya no donarà suport en aquesta
moció, i com no podia ser de cap altra manera, donarà suport a la moció presentada pels
grups d’Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. Dóna les gràcies.
L’alcalde Sr. Marc Solsona dóna les gràcies per les intervencions. Explica que la moció dels
Grups CiU i ERC té molt sentit ja que dimarts que ve, dia 13 d’octubre a les 10.00h del matí,
la consellera Rigau haurà de declarar; a la tarda ho farà l’expresidenta Joana Ortega i el dia
15 d’octubre, a les 10.00h del matí, declararà el president Mas. Per tant, en aquest moment
que cau un Ple té molt de sentit que es pugui fer aquesta moció per manifestar una cosa que
ja es va fer davant de la Consellera Rigau quan va venir a inaugurar l’escola Les Arrels; era
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el mateix dia que la imputaven, que li posaven la querella, cosa que va tenir molta
expectació mediàtica a Mollerussa. Hi havia tots els mitjans catalans i espanyols haguts i per
haver, i van venir a Mollerussa perquè el fet que s’interposés una querella com aquella era
una cosa extraordinària. Es va traslladar a la consellera que aquell 9 de novembre més de
4.000 persones, ciutadans i ciutadanes de Mollerussa van anar a votar amb un somriure i
amb ganes, superant dificultats de pluja i de llocs on votar perquè en no poder-se habilitar
els col·legis d’unes eleccions normals. Hi va haver gent que van haver d’anar a votar a la
Serra, cosa que de vegades pot provocar alguna incomoditat sobretot en un dia de pluja. Per
tant i per respecte també a aquestes 4.000 persones que van exercir el dret a votar i a
decidir en un procés que havia superat tot els obstacle haguts i per haver, un procés que era
la solució a una altra suspensió d’una Llei Catalana com la Llei de Consultes, que no només
servia per votar el dia 9 de novembre, sinó també servia perquè poguéssim articular des dels
municipis, accions de participació ciutadana en aquest context de suspensió de lleis que
afecten el dia de la gent. Per tot això, entén el Sr. Alcalde que el poble de Mollerussa va
parlar clarament aquell dia i que, independent del resultat estricte de la votació, es va votar i
va entendre que el que estaven fent no era cap il·legalitat sinó que era un exercici legítim
d’un dret de participar en un procés participatiu. L’alcalde explica que l’Ajuntament de
Mollerussa en el seu moment, amb els diferents portaveus municipals, es va signar un
document en què instaven els organismes internacionals perquè vetllessin i miressin què
estava passant i ho van fer en diferent representació. Per tant, entén que la moció del PSC
encara està en el marc mental de trobar un encaix amb Espanya quan molts ja han
desconnectat i són en un marc estrictament al 100% català. L’alcalde creu que és una moció
que en un altre context polític es podria acceptar, però fa en el compliment de la Llei quan
ara no s’està parlant d’il·legalitat sinó de legitimitat. Manifesta que a la moció del PSC hi
votaran en contra bàsicament perquè també les abstencions de vegades tenen aquest punt
maquiavèl·lic -sense buscar la maldat- i poden provocar que s’acabi aprovant una cosa que
no respon o que és un punt contradictòria. L’alcalde es reafirma en el posicionament, com no
potser d’una altra manera, de donar un vot favorable a la presentada conjuntament amb el
grup municipal ERC-AM i votar desfavorablement a la del grup Socialista.
Seguidament es sotmeten a votació les Mocions esmentades en els punts 08.3 i 08.4, amb el
resultat següent:
•

08.3.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I
LA CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9N
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la Moció presentada i és aprovada per
dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Dolors
Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Bernat
Diaz, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i tres (3) vots en contra dels
Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón.

•

08.4.- MOCIÓ PER NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA A CATALUNYA
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la Moció presentada i és desestimada per
tretze (13) vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Dolors
Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Bernat
Diaz, Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà i Joan Simeón i dos (2) vots a favor
dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta i Alonso Soria.
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09.- 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 24 de juliol i 30 de setembre de 2015, i que es
corresponent als números 410/2015 a 534/2015, següents:
Decret Núm. 410/2015, 24 de juliol.
Assumpte: Llicències d’obres.
Decret Núm. 411/2015, 27 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 412/2015, 27 de juliol.
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes de juliol.
Decret Núm. 413/2015, 28 de juliol.
Assumpte: Absència temporal Alcalde: nomenament d’Alcalde amb caràcter d’accidental.
Decret Núm. 414/2015, 28 de juliol.
Assumpte: Unió civil 006/2015.
Decret Núm. 415/2015, 28 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Jesica Pardos Plaza.
Decret Núm. 416/2015, 28 de juliol.
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 Tassies Homs, Joan.
Decret Núm. 417/2015, 28 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Edifici Avinguda Catalunya, 23 de 25230
Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 418/2015, 28 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del solar situat al carrer
de Sant Roc, 36 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 419/2015, 28 de juliol.
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Borges Llorens, Núria, al Contracte Laboral autoritzat per
Decret de l’Alcaldia Núm. 369/2014, de 4 de setembre.
Decret Núm. 420/2015, 29 de juliol.
Assumpte: Centre Obert “La Banqueta”. Contractació de la Sra. Solsona Pobés, Míriem.
Decret Núm. 421/2015, 29 de juliol.
Assumpte: Estat de conservació del revestiment d’alumini de la façana i despreniments del mateix sobre
la via pública. Edifici ubicat al C. Dardanels, 6 de Mollerussa.
Tràmit: Atorgament de nou termini.
Decret Núm. 422/2015, 29 de juliol.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció al carrer Raval
de la Creu, 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una segona multa coercitiva.
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Decret Núm. 423/2015, 29 de juliol.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: Activitats
diverses.
Desplegament programes de polítiques d’infància, curs 2015/2016: Tècnica Educació Social.
Decret Núm. 424/2015, 30 de juliol.
Assumpte: Nomenament Secretària Accidental, durant el període vacacional 2015.
Decret Núm. 425/2015, 31 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al C.
Ramon Viladrich, 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 426/2015, 31 de juliol.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juliol de 2015.
Decret Núm. 427/2015, 31 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al C.
Ramon Viladrich, 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 428/2015, 31 de juliol.
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. 429/2015, 31 de juliol.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Mohammed
Baha.
Decret Núm. 430/2015, 3 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada Francisco Rivas Delgado.
Decret Núm. 431/2015, 3 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 432/2015, 3 d’agost.
Assumpte: Aprovació final nòmina mes de juliol.
Decret Núm. 433/2015, 4 d’agost.
Assumpte: EMC-008/2015.
Decret Núm. 434/2015, 4 d’agost.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal tècnic Sala Teatre de
l’Amistat. Tramoia. Activitats culturals agost 2015.
Decret Núm. 435/2015, 5 d’agost.
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 Bonjoch Sobera Maria Teresa.
Decret Núm. 436/2015, 10 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sr. Bogdan Felician Pasca “El
Nou 19” N. Exp. OVP-TC: 2015/059.
Decret Núm. 437/2015, 10 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. Filomena Ruiz Reinaldos
“Cafeteria La Plaça” N. Exp. OVP-TC: 2015/060.
Decret Núm. 438/2015, 10 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 439/2015, 10 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Germans Parra, SCP “Bar del
Canal” N. Exp. OVP-TC: 2015/061.
Decret Núm. 440/2015, 11 d’agost.
Assumpte: Llicència d’obres.
Decret Núm. 441/2015, 11 d’agost.
Assumpte: Reclamació patrimonial del Sr. Gabriel Espart Rebolleda.
Decret Núm. 442/2015, 13 d’agost.
Assumpte: Bestreta Salarial.
Decret Núm. 443/2015, 13 d’agost.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al C.
Nord, 11 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 444/2015, 17 d’agost.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2015 (núm. 10/2015.)
Decret Núm. 445/2015, 17 d’agost.
Assumpte: Expedient de contractació menor: Obres de substitució i col·locació del parquet al Pavelló
Poliesportiu 11 de setembre.
Decret Núm. 446/2015, 18 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 447/2015, 19 d’agost.
Assumpte: Bestreta salarial.
Decret Núm. 448/2015, 20 d’agost.
Assumpte: Contracte menor de serveis: manteniment de l’aparell elevador instal·lat a l’edifici del Casal
de la Gent Fran. Durada 01.09.15 al 31.12.15.
Decret Núm. 449/2015, 21 d’agost.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les instal3lacions industrials
situades a la partida de La Figuera, 48. Tràmit: Imposició segona multa coercitiva.
Decret Núm. 450/2015, 21 d’agost.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Jové Solé, Joan, a la contractació laboral autoritzada pels Decrets
de l’Alcaldia, Números 299/2014, de 14 de juliol i 043/2015, de 29 de gener.
Decret Núm. 451/2015, 24 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 452/2015, 24 d’agost.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici en fase d’execució
situat al carrer Montsec, 7 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Sol·licitud auxili judicial.
Decret Núm. 453/2015, 25 d’agost.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Despreniments sobre la via pública d’elements de la
façana de l’edifici ubicat al C. Sant Cristina, 18 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de
l’expedient.
Decret Núm. 454/2015, 25 d’agost.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a
l’Avinguda de Balaguer, 5 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Atorgament de nou termini.
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Decret Núm. 455/2015, 26 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Imma Casanella, en representació de la formació electoral “Junts pel sí”, en
què demana autorització per muntar una carpa informativa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 456/2015, 26 d’agost.
Assumpte: Procés electoral Eleccions al Parlament de Catalunya 2015.
Decret Núm. 457/2015, 26 d’agost.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
a la Plaça Sant Jaume, 20 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 458/2015, 26 d’agost.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 02/2015).
Decret Núm. 459/2015, 26 d’agost.
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes d’agost.
Decret Núm. 460/2015, 27 d’agost.
Assumpte: Contractació personal Col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 461/2015, 28 d’agost.
Assumpte: Modificació de la llicència urbanística núm. 26/2015, sol·licitada per Gas Natural Distribución
SDG, SA.
Decret Núm. 462/2015, 28 d’agost.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 11/2015).
Decret Núm. 463/2015, 31 d’agost.
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’agost de 2015.
Decret Núm. 464/2015, 31 d’agost.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament; Activitats diverses. Suport
Educatiu: Vetlladora.
Decret Núm. 465/2015, 1 de setembre.
Assumpte: EMC-003/2015. Delegació a favor de la regidora Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Decret Núm. 466/2015, 1 de setembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal tècnic Sala Teatre de
l’Amistat. Tramoia. Temporada 2015-2016.
Decret Núm. 467/2015, 1 de setembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament: Activitats diverses. Conserge
(Interinitat).
Decret Núm. 468/2015, 1 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 469/2015, 1 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Pere Martínez, en representació de CUP Mollerussa, en què demana
autorització per muntar una parada al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 470/2015, 1 de setembre.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Lapeña Avilés, Carlos, al Contracte Laboral autoritzat per Decret
de l’Alcaldia Núm. 064/2009, de 5 de març.
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Decret Núm. 471/2015, 1 de setembre.
Assumpte: Centre Obert “La Banqueta”. Modificació contracte Sra. Sánchez Parra, Alexandra.
Decret Núm. 472/2015, 1 de setembre.
Assumpte: Convocatòria i Bases que han de regir el procés selectiu per cobrir una plaça d’agent de la
Policia Local, en règim d’interinitat, per procediment de selecció urgent.
Decret Núm. 473/2015, 2 de setembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 474/2015, 2 de setembre.
Assumpte: Contractació de Personal Col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats diverses. Museu
Vestits de Paper. Taquilla/Auxiliar protocol.
Decret Núm. 475/2015, 2 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Sònia Sanz, en representació de la coalició “Catalunya si que es pot”, en què
demana autorització per posar una parada informativa a la Plaça Major el dia 3 de setembre de 2015.
Decret Núm. 476/2015, 3 de setembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis- Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 477/2015, 7 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 478/2015, 2 de setembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 03/2015).
Decret Núm. 479/2015, 8 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Erika García, en representació de Junts pel sí, en què demana autorització per
utilitzar el Centre Cultural el dia 8 de setembre de 2015.
Decret Núm. 480/2015, 9 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Partit Popular de Lleida, en què demana autorització per muntar una taula
informativa, complementada amb una carpa, al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 481/2015, 9 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Sònia Sanz, en representació de a Coalició “Catalunya si que es pot”, en què
demana autorització per posar una parada informativa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 482/2015, 9 de setembre.
Assumpte: contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 483/2015, 9 de setembre.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Solanes Eroles, Màxim, al Contracte Laboral autoritzat per Decret
de l’Alcaldia Núm. 112/2005, de 28 d’agost.
Decret Núm. 484/2015, 10 de setembre.
Assumpte: Proposta de nomenament d’un agent de la Policia Local, en règim d’interinitat, per
procediment de selecció urgent.
Decret Núm. 485/2015, 10 de setembre.
Assumpte: Contractació professors Escola Municipal de Música, curs 2015/2016.
Decret Núm. 486/2015, 14 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 487/2015, 14 de setembre.
Assumpte: Expedient e Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 12/2015).
Decret Núm. 488/2015, 14 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Miquel Torné Mestres.
Decret Núm. 489/2015, 14 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Antonio Vilalta Salvany.
Decret Núm. 490/2015, 14 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Sara Esapa Valera.
Decret Núm. 491/2015, 14 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús pública amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Miret-Puig,
Centre d’Odontologia Integrada, SCP.
Decret Núm. 492/2015, 14 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Unió Democràtica de Catalunya - Mollerussa, en què demana autorització per
instal·lar una carpa informativa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 493/2015, 16 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Ramon Vilaltella, en representació de Ciutadans (C’s), en què demana
autorització per instal·lar una carpa informativa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 494/2015, 17 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments. Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012.
Decret Núm. 495/2015, 17 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 22 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 496/2015, 17 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 24 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 497/2015, 17 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 26 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 498/2015, 17 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 38 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 499/2015, 18 de setembre.
Assumpte: Contractació de personal col3laborador Serveis Administratius: Intervenció de Fons, àrea de
Finances.
Decret Núm. 500/2015, 18 de setembre.
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. 501/2015, 18 de setembre.
Assumpte: Contractació urgent de professors/es de música per a tasques docents a l’Escola Municipal de
Música de Mollerussa, Curs 2015-2016, com a conseqüència d’una renúncia laboral (Solanes Eroles,
Màxim).
Decret Núm. 502/2015, 18 de setembre.
Assumpte: Llicència d’obres núm. 179/2015.
Decret Núm. 503/2015, 18 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 504/2015, 22 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al C.
Nord, 11 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 505/2015, 22 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Sònia Sanz, en representació de la Coalició “Catalunya si que es pot”, en què
demana autorització per posar una parada informativa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 506/2015, 22 de setembre.
Assumpte: EMC-005/2015. Delegació a favor del regidor Sr. Joan Ramon Domingo Coll.
Decret Núm. 507/2015, 22 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 508/2015, 23 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Teresa Ginestà, en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya
“PSC”, en què demana autorització per posar una parada informativa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 509/2015, 23 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Associació Musulmana, en què demana autorització per utilitzar el Pabelló
125è.Aniversari el dia 24 de setembre de 2015.
Decret Núm. 510/2015, 23 de setembre.
Assumpte: Ordre d’execució subsidiària de les mesures de seguretat a l’edifici en fase d’execució situat
al carrer Montsec, 7 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 511/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C.
Molí, 12 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Sol·licitud ampliació de termini.
Decret Núm. 512/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C. Acadèmia, 6 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 513/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 514/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 13/2015).
Decret Núm. 515/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Unió Civil 007/2015.
Decret Núm. 516/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Decret Núm. 517/2015, 24 de setembre.
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 Tomas Sole, Sebastian.
Decret Núm. 518/2015, 24 de setembre.
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 Ezquer Ibañez Jose Maria.
Decret Núm. 519/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Serret Palau,
Montserrat.
Decret Núm. 520/2015, 24 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per XP Serveis El Pla
S.L.U.
Decret Núm. 521/2015, 25 de setembre.
Assumpte: Contractació Monitors de natació/Socorristes.
Piscina Coberta Municipal Temporada 2015-2016.
Decret Núm. 522/2015, 25 de setembre.
Assumpte: Desplegament de l’acord adoptat per La Junta de Govern el 09.09.2015 [modificat el
24/09/2015]; Contractes Menors de Serveis Professionals al Casal Municipal per a la Gent Gran de
Mollerussa (Curs 2015-2016).
Decret Núm. 523/2015, 29 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 22 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 524/2015, 29 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 24 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 525/2015, 29 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 26 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 526/2015, 29 de setembre.
Assumpte: EMC-007/2015
Delegació a favor de la regidora Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Decret Núm. 527/2015, 29 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 528/2015, 29 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Creu Roja El Pla d’Urgell, en què demana autorització per muntar una taula
informativa diversos dies de 2015 (Mercat Setmanal)
Decret Núm. 529/2015, 29 de setembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 530/2015, 30 de setembre.
Assumpte: Modificació del contracte de la Sra. TUDELA MIRÓ, Maria del Carme.
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Decret Núm. 531/2015, 30 de setembre.
Assumpte: Revocació del nomenament d’un agent de la Policia Local, en règim d’interinitat per
procediment de selecció urgent.
Decret Núm. 532/2015, 30 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud ACUDAM, en què demana cadires per al dia 1 d’octubre de 2015
Decret Núm. 533/2015, 30 de setembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 04/2015)
Decret Núm. 534/2015, 30 de setembre.
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de setembre de 2015.
---------------------

El Ple se’n dóna per assabentat.
10. PRECS I PREGUNTES
PRECS
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista planteja els següents precs:
•

Fa uns anys, quan governava el PSC, es va fer un concurs de idees, de talents, a la Fira
de Mollerussa. El projecte guanyador, d’uns joves arquitectes, era la reorganització de la
zona esportiva i carrers adjacents, plaça de l’Esport, Llorenç Vilaró, etc. Tal projecte en
aquest moment és inviable però sí que hi havia una proposta molt bona i que, arran de
l’adequació que s’ha fet de l’aparcament on hi havia l’antic bar de les piscines, creiem
que seria viable i prou interessant. Per tant el prec és proposar un accés o un vial verd
directe al parc municipal, des del carrer Llorenç Vilaró fins a la zona de les piscines per
fer més accessible i convertir el parc municipal en un espai verd integrat al barri de les
piscines. Creu que seria molt més avinent i s’integraria més a la ciutat ja que els
accessos actuals ho dificulten molt.

•

Fa referència de nou als dos passos de vianants que hi ha a la rotonda de la Creu Roja, a
l’accés de l’autovia, tant al que hi ha a la Creu Roja com al que va cap a la carretera de
Les Borges. Són molt perillosos per la poca il·luminació i per l’alt volum de trànsit rodat.
Per tant, torna a reiterar la proposta de posar uns semàfors il·luminats com per exemple
els que hi ha a Sidamon. Funcionen amb dues cèl·lules digitals o d’energia solar que fan
que a la nit estiguin il·luminats sense cap cost important. La Sra. Ginestà demana doncs
que es tingui en compte una vegada més aquesta proposta.

•

Pel que fa al Pla de Barris i tal com es va fer en el moment del seu desplegament,
demana que es torni a crear una Comissió de Seguiment i que s’obri als grups de
l’Ajuntament. La Sra. Ginestà manifesta que l’actual govern va poder participar en el
moment que aquest es va presentar; ara, el que seria lògic és que hi poguessin
participar els altres grups per donar idees tal i com estan fent molts ciutadans o
comerços, etc. Creu que és un tema de “fair play” i de generositat política, però a més és
tal com va començar aquest procés i com hauria de continuar.

•

L’altre prec fa referència a l’encreuament de la carretera Nacional II amb el passeig La
Salle i l’avinguda del Canal, davant de la cafeteria Entre Pa i Pa. S’hi veuen contínuament
situacions que generen molt perill, sobretot quan es produeixen aturades de vehicles al
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mig de la carretera perquè volen efectuar els girs en els dos sentits sobretot cap a
l’esquerra. Demana un informe de la Policia o un estudi de com regular-ho o, potser, la
prohibició parcial d’alguns d’aquests girs per evitar les situacions de perill que allí es
generen.
•

Un altre prec fa referència a la neteja dels carrers de Mollerussa. En algunes zones es
molt deficient, especialment quan parlem de les voreres. La Sra. Ginestà fa un especial
èmfasi al carrer Sant Jordi, entre el carrer Migdia i el carrer d’Arbeca. Diu que hi ha una
vorera que a causa d’actituds incíviques es troba en un estat bastant deplorable de
neteja.

•

Finalment, l’últim prec fa referència a la moció per preveure futures accions per acollir
persones refugiades. Ara –diu- hi ha un primer document que no concreta cap actuació o
cap acció però demana que quan s’hagi de fer la ciutat d’acollida es creï alguna comissió
o grup de treball on puguin participar-hi tots, perquè creu que és un tema prou
important i li agradaria de sumar-s’hi.

PREGUNTES
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup Popular planteja la següent pregunta:
•

Exposa que serà una pregunta molt específica i que amb l’assistència del Sr. Interventor
es podrà saber: quin és el cost que suposa pertànyer a l’AMI (Associació de Municipis per
a la Independència.
El Sr. Simeón, en referència al darrer prec que ha fet la Sra. Ginestà, exposa que si es
creés una comissió per participar-hi, li agradaria ser-hi per solidaritat.

El Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC-AM exposa que plantejaran diverses preguntes, per
be que les intervencions les faran, en nom del grup, la Sra. Montse Garcia i ell mateix.
•

La primera pregunta, feta pel Sr. Montalà, és quina necessitat es va detectar per establir
el contracte i quins són els acords contractuals que s’han establert al Consistori amb
Mollerussa Televisió i per quin procediment es va fer aquest tipus de contractació.

•

La següent pregunta l’efectua la Sra. Montse Garcia; exposa que és molt important tenir
una xarxa potent d’equipaments municipals per oferir el màxim de serveis possibles al
ciutadans, per aquest motiu li agradaria saber tres coses:
-

Quants edificis i terrenys disposa actualment l’Ajuntament en propietat i quin ús s’hi
està realitzant?
Quants edificis i terrenys disposa actualment l’Ajuntament mitjançant acords o
contractes amb altres propietats i a què s’estan destinant?
I també saber, si hi ha acords sobre propietats que no són encara de l’Ajuntament
que actualment no se’n pugui disposar per a cap ús, i en cas afirmatiu, quin cost i
quines implicacions tenen? Exposa que certs veïns de Mollerussa estan inquiets
perquè creuen que l’Ajuntament està realitzant manteniment en espais que no són
municipals. La regidora trasllada aquesta pregunta al Ple per donar-los una resposta
contrastada i volen saber si la brigada o alguna persona que tingui contractada
l’Ajuntament fan el manteniment o algun tipus d’actuació en alguna zona privada.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En referència als PRECS plantejats per la regidora Sra. Ginestà, l’alcalde respon:
•

En referència al concurs d’idees de la Fira i a l’obertura d’accés per comunicar al parc
municipal amb el carrer de Llorenç Vilaró és una opció que es pot plantejar quan s’hagi
resolt el tema dels usos de la piscina. Tot i això, l’accés de comunicació és una mica
dificultós ja que està pensat en la piscina com a lloc d’accés limitat. L’obertura podria
provocar disfuncions en el recinte, no s’hauria de permetre l’accés a tot el recinte per
arribar al parc. De tota manera l’alcalde exposa que recull el prec i si mai es planteja, es
tindrà en compte.

•

Pel que fa als passos de vianants de la Creu Roja, ja es van pintar. De semàfors
lluminosos, se n’han posat a la carretera de Torregrossa quan es van fer les actuacions
de seguretat del Terres de Ponent i del Pompeu Fabra. És un tema a tenir en compte en
un futur, quan s’urbanitzi i allò sigui un carrer com cal, amb voreres i l’enllumenat propi
d’una cruïlla, d’una entrada digna de Mollerussa. En qualsevol cas es pot mirar de trobarhi una solució perquè també en el seu moment el Sr. Simeón va fer un prec i ho vam
pintar i si hi cal un punt de llum, mirarem de minimitzar el dany.

•

Quant al tema del Pla de Barris, la comissió originària només es va fer per elaborar el Pla
de Barris i els diferents programes ja s’estan desenvolupant-se. No són programes nous.
L’alcalde agafa el compromís de fer un monogràfic amb l’estat actual del Pla de Barris i si
se’n desprèn la necessitat de fer una comissió periòdica, es fa sense cap problema.

•

En relació a les illetes del passeig La Salle és un plantejament que s’ha fet més d’una
vegada. En el seu moment es van fer perquè hi havia una necessitat de circulació de
vehicles en aquella zona. L’alcalde explica que se’n fa un mal ús quan es fa canvi de
sentit i això pot provocar algun risc. Els professionals a qui es va demanar una nova
ordenació la van ordenar d’aquesta manera, però aquí hi ha un altre condicionant i és
que la carretera no pertany a l’Ajuntament. Tot el que s’hi vulgui fer ha d’estar autoritzat
pel titular, que és la Generalitat. Per tant qualsevol actuació no depèn directament del
municipi sinó que dependria de l’autorització de carreteres.

•

Pel que fa al tema de la neteja del carrer de Sant Jordi i del carrer Migdia, l’alcalde
explica que el que afecta les voreres ja es va comentar. Cal fer un reforç en la neteja de
vials, a part d’aquells que estan més envellits. Els nous contenidors poden provocar que,
com que s’aboca des de la vorera, en caigui a terra i també s’hi afegeix el problema de
remenar la brossa; exposa que no sap si és pel volum dels contenidors que el problema
s’ha agreujat. En qualsevol cas s’intentarà posar-hi mesures i més presència en aquells
focus que ja s’han detectat. L’alcalde pren nota dels carrers esmentats en el prec.

•

En relació a l’assumpte de la moció acollidora, l’alcalde contesta a la Sra. Ginestà i al Sr.
Simeón a la vegada. Tal com s’ha dit en la moció presentada quan se sàpiga com ajudar
ho comunicaran. Llavors caldrà analitzar entre tots si es pot fer front al 100% o no, i si
caldrà formar un equip de treball o una comissió. Quan es tinguin les condicions fixades
es mirarà d’articular-ho i més provenint d’una moció aprovada per unanimitat.

A la PREGUNTA plantejada pel regidor Sr. Simeón, l’alcalde respon:
•

En referència al cost de l’AMI, es pot consultar l’expedient que figura al Contenciós
administratiu que va interposar la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya contra
l’Ajuntament.
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A les PREGUNTES plantejades pel regidor Sr. Montalà i per la regidora, ambdós del Grup
ERC-AM, l’alcalde respon:
•

Respecte els acords amb Mollerussa Televisió, hi ha signat un conveni fins al 31 de
desembre. Mollerussa Televisió obre un local a la ciutat, per tant tots els mitjans hi tenen
acords diferents: de publicitat, d’informació, de material gràfic (...). Amb aquest acord
l’Ajuntament és propietari de tot el fons gràfic que genera Mollerussa Televisió. L’alcalde
explica que pel que fa a aquest fons, Mollerussa té un dèficit important de fons gràfic
audiovisual. Per solucionar el dèficit, s’ha fet un contracte i veure com s’articula la
dinàmica de la televisió durant quatre mesos per valorar-ne la idoneïtat.

•

En relació a la xarxa d’equipaments municipals, el Sr. Alcalde informa que hi ha
diferents supòsits:

-

Primer. Els edificis en propietat i l’ús que tenen. Pràcticament tots tenen ús
d’equipaments, no hi ha cap equipament que no tingui un ús definit. Cita com a
exemples, el cas de Cal Duch, que ha d’acabar sent l’Escola Municipal de Música i
aquesta ha de ser Escola d’Adults; ho el cas de l’edifici dels germans Freixes – Badia, que
s’ha previst com a un espai sociocultural.
Segon. Terrenys de propietat municipal. N’hi ha que estan destinats a aparcament. Pel
que fa a terrenys que no són de propietat municipal, la majoria estan destinats a
aparcament a canvi de l’IBI. No n’hi ha cap de lloguer, sinó a canvi d’una prestació de
servei.
Tercer. Cal Castelló. Aquest és l’únic edifici que no és encara de propietat municipal i on
es fan algun tipus de manteniment d’acord amb el conveni que es va signar en aquell
moment. No es pot ocupar l’immoble però part dels acords es fer-se càrrec dels jardins.
L’alcalde creu que la pregunta que plantegen va destinada a aquest edifici en particular.
Quart. Pel que fa a manteniment d’espais no municipals pensa que es poden referir al
Grup Catalunya (ERC, assenteix). L’alcalde ho explica ràpidament. L’espai tancat és un
espai privat, mentre no estava tancat tenia un ús públic sense ser-ho. Els veïns van
decidir tancar-lo a causa del soroll, la brutícia... però el volien tancar arran de vorera o
fins i tot on hi ha els contenidors. L’Ajuntament va demanar que no tanquessin la vorera i
només tanquessin fins a la zona verda, de manera que van deixar un espai d’ús públic per
passar i es compensa amb un mínim de manteniment en la part de la zona verda.
Aquesta compensació, que de vegades pot resultar difícil d’entendre, es fa per compensar
que no tanquin el carrer, cosa que podrien fer. L’alcalde entén que qualsevol solució pot
ser opinada i criticada, és un tema que no és d’ara però es fa el manteniment pel motiu
expressat, tot i que ja s’havia explicat en el seu moment.

-

-

-

Prèviament a la finalització de la sessió, l’alcalde informa al consistori que hi haurà un Ple
extraordinari a final de mes per tractar les Ordenances ja que, perquè es puguin aplicar a
partir de l’1 de gener s’han d’aprovar abans de l’acabament del mes l’octubre. També avança
que el dia 13, a les 19:30 h. hi ha convocada una concentració en suport de les imputacions
del 9N.

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint-i-dues hores i vint-i-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.

