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ACTA 2016/04
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de maig de dos mil setze. 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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Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 10 DE MARÇ DE 2016 (02/2016).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
02/2016 celebrada el dia 10 de març de 2016. L’acta, donada per llegida i trobada conforme,
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi
cap esmena.
02. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016 (03/2016).
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
03/2016 celebrada el dia 31 de març de 2016. L’acta, donada per llegida i trobada conforme,
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi
cap esmena.
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03. INFORME DE L’ALCALDIA
L’alcalde inicia l’informe d’Alcaldia i comenta que en el al Ple del mes de març no es va poder
fer. Farà quatre apunts des d’aleshores.
Destaca el dia 6 de març, data en què es va celebrar el 38è Cros Culleré, hi van participar
més de 800 participants.
El dia 12 de març vam tenir lloc el tret de sortida de la Capital de la Sardana. Van assistir-hi,
a part de tot el món sardanista de Catalunya i de les Terres de Lleida, el Conseller de
Cultura, l’Hble. Sr. Santi Vila.
En el mes de març, del 17 al 20 de març, va tenir lloc la 144a Fira de Sant Josep. Va estar
inaugurada pel president de la Generalitat, el M. Hble. Sr. Carles Puigdemont. Va destacar
l’increment del 2% d’expositors -285 expositors-. S’hi van comptabilitzat 150.000 visitants i
1.500 assistents a les jornades tècniques, a les tretze jornades tècniques que es van
realitzar. Una dada econòmica important es la del Saló del l’Automòbil, que va generar un
volum de negoci de 5,4 milions d’euros amb la venda de 200 vehicles. Dins del marc de la
Fira també es va signar amb GlobaLleida el projecte del viver d’empreses perquè es puguin
definir els paràmetres per desenvolupar-lo a la ciutat.
Al 29 de març van tenir lloc les Festes de Sant Isidori. Cal destacar dos fets importants com
el Pregó a càrrec del cirurgià Josep M. Greoles i el nomenament del Sr. Ramon Monfà com a
fill adoptiu de la ciutat de Mollerussa.
El 31 de març es va fer conjuntament amb el Consell Comarcal i l’Oficina Jove, el que va ser
la primera Fira Universitària del Pla d’Urgell. Va ser un èxit de públic, hi van participar 1.500
alumnes, cosa que fa pensar en convocar-ne una segona.
El mateix 31 de març, coincidint amb la Fira Universitària, es va celebrar un Ple extraordinari
per demanar a Ensenyament el manteniment de la línia de P-3 de l’escola Ignasi Peraire.
Cosa que es bo comentar-ho en aquest informe. Després de com va anar tot i del que es va
fer, s’ha a aconseguit no només mantenir les vuit línies a la ciutat sinó també uns criteris
que serviran perquè l’any vinent es pugui treballar amb antelació el plantejament de ràtios.
Per tant, des d’aquí felicitar a tota la gent que ha fet possible que això hagi estat possible,
s’hagi assolit l’objectiu que proposat.
Al mes d’abril es va fer la primera Trobada Sardanista de les Escoles al Pavelló del Parc
Municipal. Es va fer també, el 7è Ral·li de Terra. Es van començar la remodelació de les
obres de la Plaça Pla d’Urgell amb un pressupost de 6.300€.
Vam acollir també, una vegada més, el ZIPA el dia 12 d’abril, a la caminada saludable per
celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física.
Del 15 al 17 d’abril va tenir lloc la 28a Fira AUTOTRAC, amb 37 expositors. Va destacar un
volum de venda de 1,6 milions d’euros. Si se sumen el 5,4 i l’1,6 de Sant Josep i AUTOTRAC,
abans de AUTOTARDOR ja hi haurà un volum de negoci de 7.000.000€, similar al que hi va
haver al conjunt de les tres fires de l’any anterior.
El dia 16 d’abril 350 nens i nenes van participar a la Trobada Intercomarcal de Saltem i
Ballem, dins dels actes de la Capital de La Sardana.
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El dia 17 d’abril, per catorzè any consecutiu, es va acollir el 32è Saló del Llibre Infantil i
Juvenil a Mollerussa que es va fer a l’Amistat. Va finalitzar el 30 d’abril. Durant aquests dies
es va rebre la visita de 14.000 persones, 8.000 pel que fa a escolars i infants i 6.000
d’adults.
El dia 18 d’abril em vaig reunir amb el Cap dels Mossos d’Esquadra d’aquí de Mollerussa, el
senyor Benedicte Castilla, i el Cap de la Unitat d’Investigació de Lleida també, per rebre
diferents informes de seguretat de la ciutat.
El dia 21 d’abril vam fer una reunió a Barcelona amb el regidor Josep Simó, el secretari de
l’Ajuntament i l’arquitecte Carles Guerrero, amb el Director General d’Urbanisme, amb el Sr.
Agustí Serra, per tal de parlar de temes urbanístics que tenim en tràmit i com aquests que
també passarem algun pel Ple per tant, amb contacte permanent amb els diferents agents
que ens han de fer possible el desencallar alguns temes que tenim aquí a la ciutat.
El 22 d’abril, l’alcalde va assistir a l’acte de Jocs Florals Ignasi Peraire i també, a la Final del
Campionat del Cruyff Course, que organitza la Fundació Johann Cruyff. Les escoles van fer
un petit homenatge amb forma de dibuixos per entregar al responsable de la Fundació en
record i en memòria de Johann Cruyff.
El 21 d’abril van començar les obres del lateral dret del Camí Palau. Van ser adjudicades per
un import de 23.667€. Aquesta obra s’inclourà en la modificació. S’hi ha construït dos
ressalts amb passos de vianants.
El 23 d’abril -Sant Jordi- a part de ser una Diada que va estar molt bonica. Va tenir lloc la
presentació i estrena dels dos nous gegants de la ciutat, amb el nom de Pepito i Carme.
Agrair a l’Arreu fer possible la iniciativa i a totes les entitats que també van col·laborar
perquè això fos possible.
El 24 d’abril va tenir lloc la Final de la Copa Catalana, un altre Campionat de Catalunya
d’Escacs.
El 26 d’abril s’inicien les obres de la pista d’atletisme al Parc de La Serra, també es va
col·locar la base per al trasllat de la pista del parc de patins, i es va instal·lar i renovar un
dels jocs del Parc Municipal.
El dia 25 d’abril els regidors van assistir a la reunió monogràfica per explicar l’estat actual del
projecte de Pla de Barris a la ciutat.
El dia 27 d’abril es va col·laborar com cada any, en l’ofrena a la Mare de Déu de Montserrat
que organitza l’Agrupació Sardanista.
Al mes de maig, hi va haver la bona notícia: l’Espai Jove Intercultural ha estat seleccionat
per formar part del Banc de Bones Pràctiques del Govern Local que organitza la Federació de
Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi Sunyer, des d’aquí felicitar els professionals
que fan aquest projecte que ha permès mostrar una bona pràctica inter generacional i
intercultural a la ciutat.
Al 3 de maig es donen a conèixer les dades de la memòria de la Borsa de Mediació de
Lloguer Social. Durant el 2015 s’han signat un total de 27 nous contractes de lloguer –
actualment se’n gestionen 64-. Aquests se sumen als gestionats durant la creació de la Borsa
i actualment se n’han gestionat 119 i s’han tramitat 251 ajuts per diferents temes de
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necessitat i demanda de la borsa. Cal dir que hi ha hagut 2.300 consultes directes,
presencials. Això vol dir que el servei funciona, que hi ha demanda, que és conegut i que per
tant, podem anar canalitzant les diferents incidències.
El dia 6 de maig, es va celebrar una reunió amb representants sindicals dels treballadors
dintre del marc de les diferents reunions de Comissió Paritària. S’ha creat un grup de treball
amb diferents agents del cos de Policia Local per tractar, no només amb la representació
sindical sinó també amb una representació més gran del cos de Policies, els temes laborals i
funcionals del servei.
El dia 7 de maig, acollida del Campionat de Catalunya de Billar.
El dia 8 de maig, es va assistir a la Jornada de Portes Obertes de l’ACUDAM per ensenyar la
nova residència i l’ampliació dels serveis que actualment té l’entitat. Es va comptar amb la
companyia de la consellera Dolors Bassa.
El dia 9 de maig, es va fer la inauguració del tradicional Mercadet de Mans Unides com cada
any es fa a la ciutat.
El dia 12 de maig va tenir lloc la trobada amb l’Espai Jove Intercultural i amb el Consell de
Participació d’Adolescents, òrgan que es va crear el mes de gener. Es va fer l’habitual
audiència amb l’Alcalde, van poder interactuar i es va parlar del document entregat ara fa
més d’un any, abans de les eleccions. En aquest document es feien propostes i
plantejaments que es van desglossar en uns quants punts.
El dia 13 de maig es va fer una reunió amb els responsables provincials del Banc de Sang per
organitzar la Marató de Sang per al proper dia 1 de juny. L’alcalde aprofita per comentar-ho,
fer-ne difusió i crida.
El dilluns dia 16 de maig, es va participar de la invitació que va fer l’empresa Roselló, en el
motiu del seu 75è aniversari amb un acte a l’Amistat.
El dia 17 de maig es va explicar i es va fer públic als mitjans un programa vinculat al Pla de
Barris, a través d’un SOC. És la contractació de personal per poder donar curs a la
rehabilitació o al condicionament d’habitatges de a la borsa que no tenen les condicions
suficients, i que a través d’aquest programa s’ha rebut una subvenció de trenta-un mil euros
per a mà d’obra, no per a materials. En el segon trimestre hi haurà una segona edició, en
què l’objectiu prioritari seran projectes de via pública.
El dia 17 es va presentar la 9a Trobada de Centres Cívics en el marc de la Capital de la
Sardana que tindrà lloc aquest diumenge.
I després, com els presents ja saben i és molt recent, hi ha hagut Festa Major en la què, pel
que fa al programa, s’està satisfet però ha estat marcada per l’incident que va tenir lloc a la
Piscina Municipal, amb el quasi ofegament d’una nena de 5 anys. Cal dir, però que a dia
d’avui, les notícies són molt i molt positives i és fora de perill. Això ha comportat una reflexió
amb el format i dimensionament d’alguns actes. Caldrà treballar a tal efecte.
Ahir mateix, l’alcalde va assistir acompanyant l’Associació Dones l’Albada al Palau de la
Generalitat, on van rebre el reconeixement de 25 Anys d’Associació de Dones. Va presidir
l’acte l’Hble. Sra. Consellera Neus Munté. Hi van assistir la presidenta de l’entitat,
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l’expresidenta Teresa Grañó, la Carme Tantull i membres de la junta. També la regidora
d’Igualtat, Sra. Rosalia Carnicé.
Avui, la regidora Imma Casanella ha participat a la Jornada de Barris Antics “Barris antics,
molt per descobrir, molt per oferir”. Hi van participar 32 ajuntaments de tot el país i ha
tingut lloc a la sala d’actes de la Direcció General de Joventut .
Aquest matí l’alcalde ha tingut l’entrevista, la segona entrevista que li han fet, una cada
anys, de moment amb La Xarxa de Comunicació. Hi ha pogut explicar temes referents a la
ciutat.
El dia 6 de juny, si no hi ha cap canvi d’agenda, se signarà el conveni amb la Generalitat pel
tema de l’estació d’autobusos i el pas soterrat. Cosa que vol dir que ja s’ha rebut el conveni
d’ADIF, signat i validat, per tant el següent pas és només ja amb la Generalitat.
Dir que en aquests dos mesos, hi ha hagut dues obertures de pliques, una vinculada en el
Concurs d’Idees que es van presentar sis empreses, que això està en tràmit d’anàlisis per la
mesa i pels tècnics del Col·legi d’Arquitectes i dels nostres arquitectes per intentar definir
quines són les tres propostes que han de passar amb una segona fase en la qual s’ha
d’ampliar una miqueta l’objectiu i l’abast de l’àmbit per poder després articular com
articulem, i perdoneu la redundància, al procés de participació que ens ha de portar, que ha
de portar després i que ens hi vam comprometre.
L’alcalde comenta que en aquest Ple en un principi havia de passar la proposta de
l’adjudicació de les pliques del concurs de neteja, que es va dividir amb sis lots, i en el qual
es van presentar deu empreses, però donada la complexitat per fer les valoracions, s’ha
decidit apartar-ho i fer un tràmit d’audiència per intentar esclarir-ho i en el moment que es
faci l’adjudicació, no pugui ser un impediment perquè es pugui tot anar amb la seqüència de
“timings” oportuna.
També s’està treballant de manera intensa amb l’elaboració del plec de clàusules per al tema
de la jardineria, per poder-lo passar en el proper Ple.
Si tot va dins del previst, els Serveis Tècnics Municipals han comunicat que la setmana que
ve hauran acabat el projecte del gimnàs de l’escola Mestre Ignasi Peraire. Per tant, un cop
aprovat i validat pel Departament es podrà iniciar el procés de licitació i posterior adjudicació
d’aquesta instal·lació.
Paral·lelament a tot això, durant aquets dos mesos s’ha fet la contractació d’un estudi de
camp de treball, amb un arquitecte per avaluar els diferents estats d’elements immobles, no
només que afecten la via pública sinó també estructurals del Grup Sant Isidori. És un altre
requisit que demana el Departament d’Habitatge per poder plantejar de manera definitiva
una proposta seriosa, de futur.
L’alcalde acaba l’informe d’alcaldia felicitant el regidor Narcís Romà per la seva nova
paternitat. Tota la Corporació se suma en aquesta felicitació que fan extensiva a la seva
esposa i a tota la família.
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04. PLA DE MILLORA URBANA – CODI PMU-06 – ÀMBIT CARRER DOCTOR LLUCH –
DE MOLLERUSSA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
El Sr. Alcalde, dona compte al Ple de la proposta d’acord, amb el contingut següent:
Antecedents:
I. La Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 3 de setembre de
2015 va aprovar inicialment el PLA DE MILLORA URBANA CODI PMU-06 -ÀMBIT CARRER
JOSEP LLUCH- DE MOLLERUSSA, promogut per la mercantil ROTONDA DE PONENT, SL i
redactat per l’arquitecte Sr. Toni Bosch Miquel, núm. de Col·legiat: 23451/6.
II. L’expedient aprovat inicialment ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel
termini d’un mes, mitjançant un edicte inserit al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament
des del dia 10.09.2015 al dia 13.10.2015, ambdós inclosos, al BOP de Lleida núm. 175 del
dia 10.10.2015, al diari “El Segre” de Lleida, del dia 10.09.2015 i a la pàgina web municipal
www.mollerussa.cat des del dia 23.09.2015 fins a la data actual. Durant el termini
d'informació pública no ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat
inicialment.
III. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, en la data 04.09.2015 (NR 2015/4586) es va sol·licitar a
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental que informés si el pla de millora ha de ser objecte
d’avaluació ambiental.
IV. Per mitjà del Registre electrònic de data 30.10.2015, es va rebre l’Informe favorable de
data 21.10.2015 emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en el que es
recorda que en el seu desenvolupament caldrà tenir en compte determinats aspectes que s’hi
descriuen.
V. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius al Pla de
millora urbana a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin el
corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes o el que determinés altra norma legal,
i es va concedir audiència als ajuntaments que el terme municipal del qual confina amb
l’àmbit del Pla de millora.
VI. Pel que fa referència als municipis veïns, aquests no han presentat cap al·legació dins del
període establert per aquesta finalitat.
VII. Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències
sectorials sobre la matèria, s’han rebut els següents informes:
- Informe de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (NRE 2015/8211, de
08.10.2015) en el que s’estableix que per realitzar les corresponents actuacions, s’hauran de
tenir em compte les consideracions efectuades en el mateix.
- Informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (NRE 2015/8903 de data 30.10.2015)
en el que s’estableix que caldrà completar la documentació del pla i que s’haurà de donar
compliment a determinades condicions que s’hi estableixen.
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- Informe de l’Agència de residus de Catalunya (NRE 2015/9346, de 13.11.2015) en el que
s’estableix que no es creu oportú fer valoracions però es recorda que caldrà fer les
actuacions que s’hi descriuen i d’acord amb els criteris establerts.
- Informe favorable de l’Àrea de Lleida de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (Registre
electrònic 15.03.2016), en relació a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla
establint determinades condicions que s’han de prendre en consideració.
- Informe de la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida (Registre electrònic 18.05.2016)
emès per Resolució de 12 de maig de 2016 (RN: 2015 / 058259 / L) en els termes següents:
“…//…”
-1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, sobre el Pla de millora urbana, codi PMU-06, àmbit carrer Josep Lluch, del municipi de
Mollerussa, promogut per ROTONDA DE PONENT, SL i tramès per l’Ajuntament, amb les
consideracions següents, que caldrà incorporar-les en el document que se sotmeti a
aprovació definitiva:
-Cal incorporar una justificació de l'adequació de la proposta a les polítiques supramunicipals
de sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos naturals i de protecció del patrimoni cultural,
natural i científic.
-El plànol d’ordenació ha de qualificar de sistema viari els accessos a les qualificacions d’ús
residencial i comercial, tot mantenint la superfície total del sistema urbanístic de zones
verdes.
-Cal ajustar l’alçada dels edificis d’ús residencial amb coherència amb al resta del nucli i
l’impacte urbà que pot generar i, per tant, a PB+5PP.
-Establir a la regulació del sostre d’habitatge de protecció pública (HPP) el caràcter de mínim
i uns terminis ajustats a la legislació vigent.
-Aclarir la contradicció en el plànol 6.1 de la superfície inicial de la finca i la de l’àmbit pla de
millora urbana.
-2 Recordar a l’ajuntament que caldrà supeditar la executivitat del Pla de millora urbana a la
vigència de la modificació del POUM àmbits del PMU-06 i SUBd-08, clases d'equipaments
comercials admesos a les zones 2, 3 i 4 del sòl urbà i delimitació de la trama urbana
consolidada (expedient núm. 2015/58898/L), aprovada per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida en data 17.3.2016 i pendent de publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
“...//...”
- Informe de la Direcció General de Comerç (Registre electrònic 19.05.2016) -Referència
Expedient VR U-034/16 (L7U-07) Mollerussa- en relació al Pla de millora urbana PMU-06 –
àmbit carrer Josep Lluch- de Mollerussa i de la Modificació del perímetre de la seva Trama
urbana consolidada, que es pronuncia en el sentit favorable un cop es recullin les
prescripcions que s’hi fan en l’aprovació definitiva en la normativa del Pla de millora.
VIII. En la data 23.05.2016 (NRE 2016/4320) la representació de la mercantil ROTONDA DE
PONENT, SL ha presentat el document tècnic relatiu al PLA DE MILLORA URBANA CODI PMU-
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06 -ÀMBIT CARRER JOSEP LLUCH- DE MOLLERUSSA, sol·licitant que s’admeti a tràmit per a
la seva aprovació definitiva.
IX. En la data 25.05.2016 ha estat emès l’informe tècnic NR 086/2016 per part dels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, en el que
s’informa favorablement el Pla de Millora Urbana PMU-06 de Mollerussa, condicionat a que es
tinguin en compte les diferents consideracions efectuades en els diferents informes emesos
pels departaments i serveis afectats.
“...//...”
Fonaments de dret:
I. Per tractar-se d’un pla de millora urbana que només afecta el terme d’aquest municipi i
que ha estat promogut d’acord amb les determinacions del Pla d’ordenació urbanística
municipal, l’aprovació definitiva correspon a l’Ajuntament, un cop vist l’informe de la
comissió territorial d’urbanisme competent, d’acord amb l’art. 81.1.b) del Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
II. L’informe de la comissió territorial d’urbanisme ha d'incloure les consideracions que
calguin, fonamentades en raons de racionalitat i funcionalitat urbanístiques i orientades a la
superació de contradiccions, a l'esmena d'errors i a la millora de la claredat i la precisió
jurídiques i tècniques. En tot cas, són vinculants, únicament, les prescripcions que continguin
fonamentades en els motius d'interès supramunicipal i de legalitat (art. 87.2 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).
III. L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació definitiva del Pla de millora és el Ple,
d’acord amb l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local. L’acord d’aprovació definitiva s’ha d’adoptar per majoria simple, d’acord amb l’art.
47.2.ll) de la mateixa Llei 7/1985.
IV. Cal donar publicitat d’aquest acord i del contingut Pla per mitjans telemàtics, d’acord amb
els articles 88, 8.5, apartats b) i c) i la disposició addicional 7a del Decret legislatiu 1/2010.
Per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Pla i, per tant, per a la seva
executivitat i obligatorietat, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar
mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l’import del 12% del valor de les
obres d’urbanització, d’acord amb l’article 107.3 del Decret legislatiu 1/2010. El termini per
constituir aquesta garantia és de tres mesos, d’acord amb l’article 106.3 del Decret legislatiu
esmentat, prorrogable per la meitat del termini, a petició del promotor formulada abans que
no fineixi. Si exhaurits els terminis no s’ha constituït la garantia, la tramitació del pla resta
sense cap efecte, tret que hi concorrin raons d’interès general; en aquest cas, es pot
tramitar la substitució del sistema d’actuació o bé de la modalitat d’aquest.
V. D’acord amb l’art. 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, i d’acord amb l’informe tècnic emès, els canvis a introduir
no es consideren substancials, per la qual cosa procedeix aprovar definitivament l’expedient
sense cap altre tràmit.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com prenent en consideració la
resta de legislació aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Aprovar DEFINITIVAMENT el PLA DE MILLORA URBANA CODI PMU-06 -ÀMBIT
CARRER JOSEP LLUCH - DE MOLLERUSSA, promogut per la mercantil ROTONDA DE PONENT,
SL en els termes establerts en la documentació tècnica en la qual han estat introduïdes les
consideracions contingudes en l’informe emès per part de la Comissió Territorial d’urbanisme
de Lleida per mitjà de la Resolució de data 12 de maig de 2016 (RN: 2015 / 058259 / L).
Segon. Notificar aquest acord al promotor del Pla de millora fent-li saber que prèviament a
la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, aquest ha d’assegurar
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució d’una garantia per l’import del 12% del
valor de les obres d’urbanització, d’acord amb l’article 107.3 del Decret legislatiu 1/2010.
Aquesta garantia s’ha de constituir en el termini de tres mesos des de la notificació de l’acord
d’aprovació; termini ampliable a la meitat més, si ho sol·licita abans que fineixin els tres
mesos inicials.
Si la garantia no es constitueix en el termini esmentat, o en l’ampliació demanada, la
tramitació del pla quedarà sense cap efecte.
Tercer. Procedir a la publicació del contingut del present acord i del Pla al Butlletí Oficial de
la Província i a la pàgina web municipal als efectes de la seva executivitat i obligatorietat
immediata, de conformitat amb allò establert als articles 88, 8.5. b) i c) i la disposició
addicional 7a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Quart. Supeditar l’executivitat del Pla aprovat definitivament a la vigència de la modificació
del POUM -àmbits del PMU-06 i SUBd-08, classes d'equipaments comercials a les zones 2, 3 i
4 del sòl urbà i delimitació de la trama urbana consolidada- (Exp. 2015/58898/L), aprovada
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la data 17.03.2016, la qual cosa es
produirà amb la publicació d’aquesta modificació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè. Trametre en el termini d’un mes a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida una
còpia de la documentació tècnica i administrativa relativa al Pla de millora aprovat
definitivament, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb allò
establert a l’article 88 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor del Grup Popular, Sr. Joan Simeón, manifesta que votarà a favor com l’altra
vegada. Creu que d’aquesta manera millorarà l’entrada a Mollerussa, la qual en aquests
moment és complicada, difícil i lletja. També diu que cal tenir en comte l’accés a vianants,
els passos de vianants que van de Mollerussa a Fondarella i que ja es va parlar a la Junta de
Portaveus. Sense res més a dir, afirma que hi votaran a favor.
La regidora del Grup Socialista, Sra. Teresa Ginestà, manifesta que, en coherència amb
l’aprovació inicial i la provisional, hi votaran a favor tot i que no han tingut temps de mirarse l’informe de comerç, però donaran el vot de confiança per les explicacions que han rebut i
creu que no hi ha d’haver cap problema. La regidora té ganes de revisar el Pla d’Urbanització
perquè creu que cal estar molt amatent pel que fa a la vialització o circulació d’aquella zona
per les possibles repercussions amb els veïns, però sobretot per la perillositat dels passos de
vianants tal com també ho ha manifestat el Sr. Simeón.
La regidora Sra. Montse Garcia, del grup ERC, manifesta que es remeten al seu
posicionament anterior i que votaran en contra a aquestes modificacions, ja que no és el
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model de ciutat que volen. Han expressat altres vegades que no volen una ciutat que es
construeixi a demanda, no volen una ciutat on canviïn els criteris i les directrius marcades
segons necessitats privades.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna les gràcies a les intervencions i seguint el tràmit afirma que
donen curs a aquest expedient i estaran atents a les consideracions que s’han fet en
referència a la seguretat, la mobilitat i el plantejament de l’àmbit i res més. Proposa posar el
punt a votació i manifesta que no s’altera cap tipus de model de ciutat, sinó que és un tema
d’activació econòmica que permet de manera coordinada arranjar una entrada de Mollerussa
proporcionant un servei i una activitat en aquell àmbit i dóna una continuïtat de trama
urbana consolidada que pràcticament arriba al límit de terme. Tal com diu l’expedient de
Comerç, aquesta trama urbana consolidada no serà efectiva fins que s’acabi de fer tota la
modificació. Se segueixen les recomanacions i consideracions de l’informe d’Urbanisme i
l’informe de Comerç de la separata i se’n dóna el tràmit corresponent.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) vots en contra, dels Srs./Sra.
Regidors/a, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
05.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
ESPAIS
PÚBLICS
DE
L’AJUNTAMENT
DE
MOLLERUSSA.
EXP.
01/2016.
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
Es retira de l’ordre del dia.
06. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2016. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure, dona compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 23 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de
necessitat i urgència plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 11/2016, per una quantia total de
4.475,00€ conforme el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
05.3231.6260000

530,00

CONCEPTE
Equips per processos informació

Total crèdits extraordinaris

IMPORT
530,00
530,00
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SUPLEMENTS DE CRÈDITS
PARTIDA
07.1532.6190005

3.945,00

CONCEPTE
Arranjament camins i carrers

Total suplements de crèdit

IMPORT
3.945,00
3.945,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

4.475,00

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
05.3231.2120000
05.3231.2211000
12.3420.6320009

4.475,00

CONCEPTE
Conservació edificis
Productes de neteja i endreç
Vestidors PAV-2

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
380,00
150,00
3.945,00
4.475,00

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.24 TAXA PER SERVEIS ENSENYAMENT.
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure, dona compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 23 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per serveis
d’ensenyament.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Donar una nova redacció a l’epígraf primer (Escola Municipal de Música) de l’article
6 (quota tributària):
A) Tarifes:
SENSIBILITZACIÓ 1-2-3
Sensibilització 1

Sensibilització 2

Sensibilització 3

2013 – P3

2012 – P4

2011 – P5

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

Música i Moviment

1

1

1

Total hores/setmana

1

1

1

MATRÍCULA ANUAL

33,26

33,26

33,26

QUOTA MENSUAL

29,71

29,71

29,71

ASSIGNATURES

Les classes seran repartides en 2 sessions setmanals de 0,5 h
NIVELL INICIAL
INI1

INI2

2010 – 1r

2009 – 2n

Hores/ Set

Hores/ Set

Llenguatge Musical

0,75

0,75

Cant Coral

0,75

0,75

Instrument

0,50

0,50

Col·lectiva Instrument

0,50

0,50

Total hores/setmana

2,50

2,50

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

QUOTA MENSUAL

65,3

65,3

E1

E2

2008 – 3r

2007 – 4t

ASSIGNATURES

NIVELL ELEMENTAL 1-2

ASSIGNATURES

Hores/ Set

Hores/ Set
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Llenguatge Musical

1

1

Cant Coral NE 1-2

0,75

0,75

Instrument

0,5

0,5

Col·lectiva Instrument

0,5

0,5

Total hores/setmana

2,75

2,75

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

79,47

79,47

QUOTA MENSUAL
NIVELL ELEMENTAL 3-4

2006 – 5è / 2005 – 6è
INSTRUMENTS POLIFÒNICS (1)
ASSIGNATURES

E3/4
Hores/ Set

Llenguatge Musical

1,25

Cant Coral NE 3-4

0,75

Instrument

0,75

Música de Cambra

0,75

Assig. Complementària (2)

0,75

- Informàtica Musical NE
- Batucada NE

2n Instrument (3)

0,5 (3)

Total hores/setmana

4,25

MATRÍCULA ANUAL

73,5

QUOTA MENSUAL

(1) Guitarra i piano
(2) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del programa
(3) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.

ELEMENTAL 3-4

85,19

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

2006 – 5è / 2005 – 6è
INSTRUMENTS DE L´ORQUESTRA (1)
E3/4 C

E3/4 V

E3/4 PC

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

Llenguatge Musical

1,25

1,25

1,25

Cant Coral NE 3-4

0,75

0,75

0,75

Instrument

0,75

0,75

0,75

Orquestra elemental

0,75

0,75

0,75

ASSIGNATURES

Conjunt de corda

NE

Conjunt de vent

NE

0,75
0,75

Conjunt de percussió

0,75

Assig. Complementària (2)

0,75(2)

0,75(2)

0,75(2)

2n Instrument (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

Total hores/setmana

4,25

4,25

4,25

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

73,5

QUOTA MENSUAL

85,19

85,19

85,19

- Informàtica Musical NE
- Batucada NE

(1) Instruments de Corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), Vent
( clarinet, flauta travessera, oboè, saxòfon i trompeta) i Percussió
(2) Opció a triar una Assignatura complementària dintre del programa, la segona, preu a part,
programa AO
(3) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.

PRÀCTICA 1
2006 – 5è / 2005 – 6è
INSTRUMENTS POLIFÒNICS (1)

ASSIGNATURES

E3/4
Hores/ Set

Instrument

0,50
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Música de Cambra

0,75

Assig. Complementària (2)

0,75

- Informàtica Musical NE
- Batucada NE
- Cant Coral NE 3-4

Total hores/setmana

2

MATRÍCULA ANUAL

73,5

QUOTA MENSUAL

40,09

(1) Guitarra i piano
(2) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del programa.
La tercera, preu a part, programa AO

PRÀCTICA 1
2006 – 5è / 2005 – 6è
INSTRUMENTS ORQUESTRALS (1)
E3/4 C

E3/4 V

E3/4 PC

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

Instrument

0,50

0,50

0,50

Orquestra elemental

0,75

0,75

0,75

Conjunt de corda

NE

0,75

Conjunt de vent

NE

ASSIGNATURES

0,75

Conjunt de percussió

Assig. Complementària (2)

0,75

0,75 (2)

0,75 (2)

0,75 (2)

Total hores/setmana

2

2

2

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

73,5

- Informàtica Musical NE
- Batucada NE
- Cant Coral NE 3-4
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QUOTA MENSUAL

40,09

40,09

40,09

(1) Instruments de corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), vent (clarinet,
flauta travessera, oboè, saxòfon i trompeta) i percussió
(2) Opció a triar una Assignatura
segona, preu a part, programa AO

complementària dintre del programa, la

NIVELL PROFESSIONAL
INSTRUMENTS POLIFÒNICS (1)

ASSIGNATURES

NP 1-2

NP 3-4-5-6

2004 – 1r ESO

2002 – 3r ESO

2003 – 2n ESO

2001 – 4t ESO
2000 – 1r BATX
1999 – 2n BATX

Hores/ Set
Llenguatge Musical

1

Harmonia
Cor Jove/ Cor de noies

Hores/ Set
1
1

1,25

1,25

Instrument

1

1

Música de Cambra

1

1

Assig. Complementària (2)

1

1

2n Instrument (4)

0,50 (3)

0,50 (3)

Total hores/setmana

5,25

6,25

MATRÍCULA ANUAL

87,91

87,91

100,79

103,7

- Informàtica Musical NP
- Batucada NP
- Piano Acompanyament
- Guit. acompanyament
- Música de Cambra (3)
- Prova d´acces a Conservatori

QUOTA MENSUAL
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(1) Guitarra i piano
(2) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del programa. La tercera,
preu a part, programa AO
(3) Es podrà escollir si hi ha disponibilitat de places.
(4) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.

NIVELL PROFESSIONAL
INSTRUMENTS ORQUESTRALS (1)

ASSIGNATURES

NP 1-2

NP 3-4-5-6

2004 – 1r ESO

2002 – 3r ESO

2003 – 2n ESO

2001 – 4t ESO
2000 – 1r BATX
1999 – 2n BATX

Llenguatge Musical

Hores/ Set

Hores/ Set

1

1

Harmonia
Cor Jove/ Cor de noies

1
1,25

1,25

Instrument

1

1

Jove Orquestra

1

1

Conjunt de corda/ vent o percussió

1

1

1 (2)

1 (2)

1 (3)

1 (3)

2n Instrument (4)

0,5 (4)

0,5 (4)

Total hores/setmana

5,25

6,25

MATRÍCULA ANUAL

87,91

87,71

Assig. Complementària (2)
- Informàtica Musical NP
- Batucada NP
- Piano Acompanyament
- Guit. acompanyament
- Música de Cambra (3)
- Combo de Música Moderna (3)
- Prova d´acces a Conservatori

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

QUOTA MENSUAL

100,79

103,7

(1) Instruments de corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), vent ( clarinet,
flauta travessera, oboè, saxòfon I trompeta) i percussió
(2) Dintre del programa, poden triar una assignatura complementària, la
segona, preu a part, programa AO
(3) Es podrà escollir si hi ha disponibilitat de places.
(4) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.

PRÀCTICA 2
2004 – 1r ESO / 2003 – 2n ESO / 2002 – 3r ESO / 2001 – 4t ESO / 2000 – 1r BATX / 1999 – 2n BATX

ASSIGNATURES

Instrument

INSTR.
POLIFÒNICS
(1)

GUIT. EL.
/BAIX EL.

CANT

INSTR. ORQUESTRALS
(2)

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

0,75

0,75

0,75

0,75

Música de Cambra

1

Jove Orquestra

1

Conjunt de corda/ vent o percussió

1

Cor Jove/ Cor de noies
Assig. Complementària (3)

1,25
1

1

1

1 (3.1)

0,50 (5)

0,50 (5)

0,50 (5)

0,50 (5)

1

1 (7)

1 (7)

- Informàtica Musical NP
- Batucada NP
- Piano Acompanyament
- Guit. acompanyament
- Cor Jove/ Cor de noies
- Música de Cambra (4)

2n Instrument (5)

Combo de Música Moderna (6)

Total hores/setmana

2,75

2,75

3

2,75

MATRÍCULA ANUAL

87,91

87,91

87,91

87,91

48,9

48,9

53,35

48,9

QUOTA MENSUAL
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(1) Guitarra i piano
(2) Instruments de corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), vent ( clarinet, flauta travessera, oboè, saxòfon i
trompeta) i percussió
(3) Dintre del programa, poden triar 1 Assignatura Complementària , la segona preu AO
(3.1) Assignatura Complementària a preu AO.
(4) Per a Instruments Polifònics , Cant i Instruments Orquestrals.
(5) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.
(6) Per a guitarra elèctrica, baix elèctric i percussió.
(7) Es podrà escollir si hi ha disponibilitat de places i com a Assignatura Complementària.
AULA OBERTA
AO
EDAT

ASSIGNATURES

QUOTA MENSUAL

Hores/ Set

8-9

Cant Coral NE 1-2

0,75

7.96

10-11

Cant Coral NE 3-4

0,75

7.96

10-11

Batucada NE

0,75

7.96

10-11

Inf. Musical NE

0,75

7.96

12-17

Batucada NP

1

10,61

12-17

Inf. Musical NP

1

10,61

12-17

Cor Jove NP

1,25

17,68

12-17

Cor de noies NP (1)

1,25

17,68

+18

Cor d´Adults AA

1

10,61

+18

Jove Orquestra (1)

1

10,61

+18

Conjunt de guitarres AA (1)

1

10,61

+18

Conjunt adults AA (1)

1

10,61

+18

Inf. Musical AA

1

10,61

+18

Llenguatge: lectura, ritme, audició AA

1

10,61

+18

De nova creació segons demanda i disponibilitat de
professorat

1

10,61

(1) Amb prova de nivell i disponibilitat de places

AULA MUSICAL
AM
ASSIGNATURES
Instrument

Hores/ Set
0,5
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Assignatura Complementària (1)

0,75

- Conjunt Aula Musical
- Cant Coral segons edat
- Col·lectiva Instrument ( 0,5h)
- Altres possibilitats grupals que disposi l´escola
Total hores/setmana

1,25

MATRÍCULA ANUAL

33,26

QUOTA MENSUAL

30,19

(1) El tutor/ escola valorarà quina és l´assignatura complementària que millor s´adapta a les necessitats de
l´alumnat

AULA D´ADULTS
AA

AA

Hores/ Set

Hores/ Set

0,5

0,75

Conjunt guitarres AA (1)/ Conjunt Instrumental AA (1) / Cambra AA
(2)/ Cor adults AA

1

1

Assignatura Complementària (3)

1

1

2n Instrument (4)

0,5 (4)

0,5 (4)

Total hores/setmana

2,5

2,75

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

53,05

75,64

ASSIGNATURES
Instrument

- Llenguatge: lectura, ritme, audició
- Cor adults AA
- Inf. Musical AA
- Conjunt Instrumental AA (1)

QUOTA MENSUAL

(1) Amb prova de nivell i si hi ha disponibilitat de places. En el cas de no accedir s´haurà de triar una
Assignatura Complementària.
(2) Només possible si es pot formar grup de cambra, en cas contrari no estarà disponible i s´haurà de triar
una Assignatura Complementària
(3) Dintre del programa, poden triar 1 Assignatura Complementària , la segona preu AO
(4) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.
AULA DE MÚSICA TRADICIONAL
TENORA
E1

E2

E3

E4

PR1

PR2
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ASSIGNATURES

Instrument

2008 – 3r

2007 – 4t

2006 – 5è

2005 – 6è

2006 – 5è
2005 – 6è

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

0,5

0,5

0,75

0,75

Llenguatge Musical

1

1

1,25

1,25

Cant Coral NE 1-2

0,75

0,75
0,75

0,75

0,75

0,75

Cant Coral NE 3-4
Assignatura
Complementària PR1 (1)
Assignatura
Complementària PR2 (2)
Col·lectiva Instrument (3)

del 2004 a
1999 de 1r
ESO a 2n
BATX
Hores/ Set

0,5

0,75

0,75
2

0,5 (3)

0,5 (3)

Cambra (3)

0,75 (3)

2n Instrument (4)

0,5 (4)

0,75 (3)

0,75 (3)

0,5 (4)

1 (3)
0,5 (4)

Total hores/setmana

2,25

2,25

3,5

3,5

1,25

2,75

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

87,91

65,02

65,02

70,16

70,16

25,06

48,9

QUOTA MENSUAL

(1) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del programa
(2) Dintre del programa, poden triar dos Assignatures Complementàries , la tercera preu AO
(3) Només possible si es pot formar grup, en cas contrari no estarà disponible
(4) 2n Instrument, preu a part.

Segon.- Donar una nova redacció als apartats 2 (mensualitat) i 3 (servei de permanència)
de l’epígraf segon (Escoles Bressol) de l’article 6 (quota tributària):
A) Tarifes:
2. Mensualitat:
2.1 Ingressos fins 2,35 vegades el SMI:
2.2 Ingressos fins 3,5 vegades el SMI:
2.3 Ingressos superiors a 3,5 vegades el SMI:
-

70,04
116,73
153,21

Els ingressos faran referència a la unitat familiar.
El cobrament de la quota del mes de juliol es cobrarà de forma anticipada i fraccionada cada
trimestre (novembre, febrer i maig).

3. Servei de permanència:
3.1 Per hora, (eventual):
3.2 Per 1 hora, tot el mes:

2,70
23,61
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Tercer.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL,
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació
de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor del Grup Popular, Sr. Joan Simeón, expressa que s’abstindran tal com va dir en la
Comissió Informativa. Potser l’augment possiblement sigui necessari, però no en aquest
moment i diu que les administracions s’haurien de fer càrrec de la situació i no les famílies.
La regidora del Grup Socialista, Sra. Teresa Ginestà, diu que tampoc no hi votaran a favor.
Històricament han estat sempre coherents amb els increments de l’IPC, però en aquest
moment l’increment de l’IPC és 0%. Diu que en els últims anys ja s’han produït recàrrecs
importants o augments importants d’aquestes tarifes, per tant creu que és exagerat que,
amb la situació actual, es vagi gravant contínuament els pares. Manifesta que s’abstindran.
El regidor del Grup ERC, Sr. Engelbert Montalà, afirma que la LARSAL defineix molt bé quins
criteris s’han de seguir a l’hora d’articular i definir les escoles bressol i l’Escola de Música.
Són Lleis i per tant no permeten desviar-se gaire. Ho votaran a favor però li reclamaran a
l’alcalde, en qualitat de Diputat, certa èmfasi alhora de demanar aquests diners de la
Generalitat que anirien tant bé a l’hora d’articular i millorar les nostres Escoles Bressol.
Moltes gràcies.
L’alcalde Marc Solsona explica que no hi ha una voluntat recaptatòria en cap dels casos, sinó
una necessitat de mantenir aquests serveis que no són obligatoris, sinó impropis, i aquells
que la Llei espanyola diu que, en el cas que no puguin tenir un balanç econòmic equilibrat i
la situació econòmica general de l’Ajuntament no estigui bé, s’haurien de tancar; no
s’haurien ni de traspassar a cap altra institució. Per tant, com que hi ha hagut una baixada
en l’aportació de la Generalitat, de 875€ per nen/a, fa que hàgim de mirar de trobar una
equilibri. En el cas de Mollerussa són llars de titularitat municipal, i hi ha contractes de
concessions que obliguen a donar respostes i que podrien treure una mica la capacitat
directa de gestionar si no hi ha els balanços equilibrats d’aquests serveis. Desitgem que
l’economia del país pugui millorar i s’està fent molt perquè dins l’àmbit de país es pugui
també incrementar aquesta aportació, però no hi ha cap garantia. L’alcalde afirma que en el
moment que hi hagi més dotació no caldrà fer increments, i fins i tot es podria retornar als
mateixos paràmetres i ràtios que hi havia fa només cinc anys. També comenta que
l’Ajuntament de Mollerussa manté els diferents paràmetres en funció de la renda per qüestió
social. Si s’apliqués a tothom la mateixa quota segurament que variaria el centre de cost,
però d’aquesta manera tothom té accés al servei encara que no sigui obligatori. L’alcalde
manifesta que continua apostant per aquest increment del 3% -hagués pogut ser el 4,
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hagués pogut ser al 2,97. És un gest de continuïtat que cal fer. Per tant, agraeix les
abstencions i el vot a favor en aquest tema.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres.
Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón.
08. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 TAXA COMPLEX PISCINES I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure, dona compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 23 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa complex
piscines i instal·lacions esportives.
Vist l’informe tècnic-econòmic d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- L’epígraf primer vigent de l’article 6 (quota tributària), passa a ser l’epígraf segon.
Segon.- L’epígraf segon vigent de l’article 6 (quota tributària), passa a ser l’epígraf tercer.
Tercer.- Afegir un nou epígraf primer a l’article 6 (quota tributària):
Epígraf primer: PISCINES MUNICIPALS
1) DIVERSOS
Peücs plàstic (2 unitats)

0,20

2) IDENTIFICADORS
Carnet usuari:
Carnet d’acompanyant:
Polsera Gran:
Polsera Petita:

2,50
1,25
2,50
2,50

3) SERVEIS COMBINATS
Activitat de Matronatació o Postpart amb accés a Bany Lliure (4 sessions)

18,50
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Activitat de Matronatació o Postpart amb accés a Bany Lliure (12 sessions)
•

48,00

Els serveis combinats en base a tiquets de sessions inclouen el nombre total d’usos
indistintament del servei utilitzat en cada sessió de bany.

Quart.- Donar una nova redacció a l’apartat 8 (convenis clubs comarca) de l’epígraf segon
(serveis piscines cobertes), de l’article 6 (quota tributària):
Epígraf segon: SERVEIS PISCINES COBERTES
8) CONVENIS CLUBS COMARCA:
Adults (dissabte) mensual (1 sessió/setmana):
Waterpolo mensual (3 sessions/setmana):
Nedador federat mensual (5 sessions/setmana):
Nedador curs manteniment (1 sessió/setmana):
•

7,20
10,80
10,80
4,50

Als nedadors dels cursos de manteniment organitzats pels clubs se’ls aplicarà una bonificació del
20% de les quotes quan s’ inscriguin simultàniament a més d’1 grup. Les bonificacions no són
acumulables en la mateixa taxa i no es poden aplicar amb efecte retroactiu.

Cinquè.- Donar una nova redacció al paràgraf segon (abonaments família nombrosa per
temporada) i paràgraf segon (abonaments família monoparental per temporada), de l’apartat
3 (abonaments), de l’epígraf tercer (serveis piscines descobertes), de l’article 6 (quota
tributària):
Epígraf tercer: SERVEIS PISCINES DESCOBERTES
3) ABONAMENTS:
Abonaments família nombrosa per temporada:
•
Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de
família i targetes acreditatives).
Abonaments família monoparental per temporada:
•
Aquest preu només és aplicable als membres del nucli familiar (caldrà presentar llibre de família i
targetes acreditatives).

Sisè. Afegir un nou apartat (abonaments servei d’estiu piscina coberta) de l’apartat 3
(abonaments), de l’epígraf tercer (serveis piscines descobertes), de l’article 6 (quota
tributària):
Abonaments servei d’estiu piscina coberta:
Abonament mensual adult:
•

25,00

Només podran sol·licitar aquest abonament els usuaris en actiu als serveis habituals de piscina
coberta.

Setè.- Donar una nova redacció a l’apartat “cursos de natació infantils mensuals” i “cursos
de natació adults plus mensuals”, de l’apartat 5 (activitats dirigides), de l’epígraf tercer
(serveis piscines descobertes), de l’article 6 (quota tributària):
5) ACTIVITATS DIRIGIDES:
Cursos de natació infantils mensuals:
Natació familiar – nadons (2 sessions/setmana):

26,30
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Natació familiar – petits (2 sessions/setmana):

26,30

Cursos de natació adults plus mensuals:
Adults plus 2 (2 sessions/setmana):
Adults plus 3 (3 sessions/setmana):

35,00
51,20

Vuitè.- Eliminar el concepte “matronatació (1 sessió/setmana) de l’apartat “cursos de
natació adults mensuals”, de l’apartat 5 (activitats dirigides), de l’epígraf tercer (serveis
piscines descobertes), de l’article 6 (quota tributària).
Novè. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
09. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure 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
2016, 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 31 de març de
2016.
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

11.960.000,00€
661.064,48€
12.621.064,48€
7.598.767,56€
60,20%
2.833.171,96€
37,28%
2.300.453,90€
81,19%

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

11.960.000,00€
661.064,48€
12.621.064,48€
3.241.320,47€
25,68%
2.425.397,86€
74,82%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/16
Ingressos
7.380.953,64€
Moviments interns de tresoreria 2.943.925,24€
Pagaments
7.416.437,29€
Moviments interns de tresoreria 2.943.925,24€
Saldo a 31/03/16

2.

907.296,78€

871.813,13€

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

728.600,00€
0,00€
728.600,00€
170.701,50€
23,42%
170.701,50€
23,42%
133.781,66€
78,37%

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

728.600,00€
0,00€
728.600,00€
438.959,57€
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Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació
1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/16
Ingressos
450.265,72€
Moviments interns de tresoreria 27.559,74€
Pagaments
340.611,19€
Moviments interns de tresoreria 27.559,74€
Saldo a 31/03/16

60,19%
294.449,99€
67,07%

51.627,94€

161.282,47€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 PRIMER TRIMESTRE de 2016, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
10. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
Per Ordre de l’Alcaldia el Regidor Sr. Xavier Roure 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 PRIMER TRIMESTRE de 2016, en
els termes següents:
En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials, a data 31 de març de 2016, 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: 63.845,97 €, que corresponen a 75 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
2.754,32 €, que corresponen a 7 factures.

En data 22-04-2016 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament i del
Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda i 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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11.- DONAR COMTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST. ART.10 ORDRE MINHAP/2105/2012. PRIMER TRIMESTRE 2016.
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 PRIMER TRIMESTRE de l’exercici 2016.
Primer Trimestre 2016.
•
•
•
•
•
•

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.
12. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME ESTABLEIX
L’ART. 16 ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST.
PRIMER TRIMESTRE 2016
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 PRIMER TRIMESTRE de 2016.
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: 26 d’abril de 2016.
Formularis:
F.1.1.1
F.1.1.2
F.1.1.3
F.1.1.4
F.1.1.5
F.1.1.9
F.1.1.8
F.1.1.13

Resum classificació econòmica
Desglossament Ingressos corrents
Desglossament Ingressos de capital i financers
Desglossament Despeses corrents
Desglossament Despeses de capital i financeres
Calendari i pressupost de tresoreria
Romanent de Tresoreria
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

F.1.1.14
Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
F.1.1.12
Dotació de plantilles i retribucions
F.1.1.B1
Ajustos SEC
I.A1
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses)
I.A4
Avals de l’entitat
I.A5
Fluxos interns
I.B1
Vendes d’accions i participacions
I.B3
Adquisició d’accions i participacions
I.B4
Operacions atípiques
I.B5
Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”
F.2.1
Ajustos per operacions internes entre entitats
F.3.0
Dades generals de l’informe d’avaluació
F.3.2
Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla del gasto.
F.3.4
Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat
F.4.0
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.
13. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT PRIMER TRIMESTRE
2016.
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
PRIMER TRIMESTRE de 2016.
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:

22 d’abril de 2016
13,48
687.866,68 €
4,97
584.884,02 €
9,57

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 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.
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14. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
PEL PERÍODE 2017-2019
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple del Pla Pressupostari a mig termini (20172019), el qual s’ha elaborat en compliment d’allò establert a l’article 29 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i ha estat
aprovat, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’Alcaldia Núm. 127/2016, de 9 de
març, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent:
DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 127/2016
Assumpte: APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2017-2019.
1. ANTECEDENTS
En data 09 de març de 2016 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a
mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període
mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini
de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de
març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del
pressupostos anuals.
Atès l’exposat i vist l’Informe de la Intervenció, en desplegament de les competències atribuïdes per la
legislació citada, DECRETO:
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb el següent
detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4

LIQUIDACIÓ

PREVISIÓ
LIQUIDACIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2015

2016

2017

2018

2019

5.419.057
25.725
2.582.890
3.806.632

5.500.000
22.000
2.600.000
3.900.000

5.500.000
22.000
2.600.000
3.900.000

5.500.000
22.000
2.600.000
3.900.000

5.500.000
22.000
2.600.000
3.900.000
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Capítol 5
Ingressos corrents

207.798
12.042.102

150.000
12.172.000

150.000
12.172.000

150.000
12.172.000

150.000
12.172.000

Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital

0
293.344
293.344

0
300.000
300.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers

5.692
0
5.692

3.000
0
3.000

3.000
0
3.000

3.000
0
3.000

3.000
0
3.000

12.341.138

12.475.000

12.175.000

12.175.000

12.175.000

INGRESSOS TOTALS

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

DESPESES

2015

2016

2017

2018

2019

4.511.954
5.014.851
172.676
269.275
0
9.968.756

4.500.000
5.000.000
180.000
220.000
0
9.900.000

4.545.000
5.100.000
152.500
220.000
0
10.017.500

4.590.450
5.202.000
127.500
220.000
0
10.139.950

4.636.355
5.254.020
106.500
220.000
0
10.216.875

Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital

571.685
47.929
619.614

470.000
0
470.000

500.000
0
500.000

550.000
0
550.000

500.000
0
500.000

Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres

9.500
941.519
951.019

6.000
1.568.051
1.574.051

6.000
1.493.000
1.499.000

6.000
1.447.574
1.453.574

6.000
1.431.310
1.437.310

11.539.389

11.944.051

12.016.500

12.143.524

12.154.185

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents

DESPESES TOTALS

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

Segon. Trametre, abans del 15 de març,
Administracions Públiques.

el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i

Tercer. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari a
mig termini.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’aprovació del pla pressupostari
2017-2019, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria
de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
15.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de cinc Mocions, que
són les següents:
1. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE MOLLERUSSA AL PACTE D’ALCALDES I L’ELABORACIÓ DEL
PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (P.A.E.S.), presentada pel Grup Municipal
ERC.
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2. MOCIÓ DEMANANT la RETIRADA DE TOTS ELS SÍMBOLS FRANQUISTES DE QUALSEVOL
TIUPUS QUE ENCARA RESTEN A MOLLERUSSA, presentada pel Grup Municipal ERC.
3. MOCIÓ DE SUPORT A UNA LLEI D’APROFITAMENT DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS,
presentada pel Grup Municipal Socialista.
4. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL I A LES ACCIONS EL TRIBUNAL
CONSTITUCONAL CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR
L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA, presentada pel
Grup Municipal CiU.
5. MOCIÓ PER SOL·LICITAR UNA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DELS PLENS,
presentada pel Grup Municipal ERC.
Seguidament es dona lectura a les distintes Mocions, procedint-se al seu debat i votació.
15.1. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE MOLLERUSSA AL PACTE D’ALCALDES
L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (P.A.E.S.)

I

El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, i en el seu nom Engelbert Montalà i
Pla, com a portaveu del grup polític a l’empara del que disposa l’art. 97.3. en relació al 91.4
del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de
Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament de
Mollerussa la següent MOCIÓ:
ADHESIÓ DE MOLLERUSSA AL PACTE D’ALCALDES I L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACIÓ
PER A L’ENERGIA SOSTENVILE (P.A.E.S)
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de les
iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de a ciutadania en la lluita
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
Aquest Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques de la ciutadania. És per
això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L’Ajuntament de Mollerussa té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces
per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de
programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la
promoció de fonts d’energies renovables en es àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les
seves emissions de CO2 en un 20% fina l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència
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energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.
Per tot l’exposat es proposen al Ple municipal de l’Ajuntament de Mollerussa els següents
ACORDS:
Primer. L’Ajuntament de Mollerussa fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor d eles fonts d’energies
renovables.
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes
tasques es disposarà del suport i finançament de la Diputació de Lleida.
Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa es compromet també a elaborar un informe bianual per
a l’avaluació, control i verificació dels objectius, i informar-ne de les fites obtingudes en
acompliment de Pla d’Acció.
Quart. Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert) i a la Diputació de Lleida per fer possible les
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor del grup Popular, Sr. Joan Simeón afirma que li sembla una moció molt correcta i
amb visió de futur, però també –diu- cal ser realistes. Les pressions o els plans d’actuacions
a curt termini són difícils d’assolir i en aquest cas, s’abstindrà.
La regidora del grup Socialista, Sra. Teresa Ginestà, diu que el seu grup hi està a favor per
convicció. En referència a aquesta moció afirma que a Mollerussa ja es van engegar
iniciatives en aquesta línia quan es va fer el Pla de Substitució de les bombetes dels fanals
públics, amb leds, quan el PSC governava i creu que es va quedar a les primeres fases -70 o
80% dels fanals-. Per tant, després, en el precs, ho comentaran. Aquesta seria l’oportunitat
de poder acabar aquell Pla que ha representat un estalvi econòmic important per la ciutat.
La moció que presenta avui el Grup d’ERC és una iniciativa de la Unió Europea, denominada
Pacte d’Alcaldes, que posa o que pretén posar en marxa un mecanisme per lluitar contra
l’escalfament de la terra i el canvi climàtic. Des de la Diputació de Lleida s’ha decidit acollirse a aquesta línia de subvencions i per aquest motiu, obrir la possibilitat als municipis per
acollir-s’hi assumint els compromisos que se’n deriven. La Sra. Ginestà entén que la
proposta que fa avui el Grup d’ERC convida a l’Ajuntament de Mollerussa i a l’equip de
Govern a no deixar passar aquesta oportunitat i en els acords proposen els requisits
pertinents que són subscriure’s en aquest Pacte d’Alcaldes, assumint els compromisos i
elaborar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible per tant –reitera- que donen ple suport en
aquesta moció. Creu que Mollerussa ha de donar el pas, com han fet gairebé tots els caps de
comarca, i és un pas més, una responsabilitat més cap al nostre planeta, cap a la terra.
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L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna la paraula al Sr. Montalà, qui li manifesta que no té res a
dir. L’alcalde li recorda que perdrà un torn. El Sr. Montalà respon que no passa res.
Pren la paraula l’alcalde i manifesta que comparteixen els objectius de la moció. Una altra
cosa és l’instrument amb el qual s’ha de dotar l’Ajuntament per fer-ho efectiu. El Pacte
d’alcaldes (PAES) té un període del 2014 al 2020. Al 2014 es vam plantejar l’adhesió en
aquest Pla, però comportava no només el compromís i la voluntat de l’Ajuntament sinó
també uns compromisos d’execució d’inversió en què l’Ajuntament no podia fer front en
aquell moment. Passat els anys 2014, 2015 i 2016, ser o no en el Pacte d’Alcaldes no limita
que es puguin aconseguir les subvencions a través de FEDER o a través de l’ICAENT, i com
deia la Sra. Ginestà, s’han presentat ja les sol·licituds pel FEDER, tant d’instal·lacions per
biomassa com per a la reposició i l’eliminació total de totes les llums de mercuri. Es feia en el
2013 i 2014, quan s’estava debatent si l’Ajuntament s’hi incorporava o no, si podia fer
inversió directa i, donada la magnitud de Mollerussa, no hi havia tampoc ofertes d’empreses
que poguessin fer plantejaments a llarg termini. Llavors es va elaborar un pla d’estalvi
energètic municipal que s’ha anat desenvolupant durant aquest temps, en el qual s’hi ha
incorporat valors de fluxos, comptadors... perquè es pugui saber l’abast. S’han reformulat
tots els contractes amb empreses, revisat les contractacions de l’Ajuntament ... per tant,
s’ha aconseguit una situació que, tot i no estar en el Pacte d’Alcaldes i compartir els
objectius, s’ha desenvolupat eines municipals per poder acomplir els compromisos i la
voluntat del Pla però sense tenir l’obligació, ja que no es podia assumir en aquell moment.
Per al 2016 el període és més curt i les subvencions que hi havia el 2014 per a l’elaboració
de plans ja no hi són. Per tant caldria, a part de fer accions d’inversió, elaborar un Pla. En
aquell moment estava valorat amb 14.000€ d’elaboració d’aquest Pla del PAES, però com
que no és incompatible estar o no al PAES per accedir a subvencions, l’alcalde manifesta que
no donen suport a aquesta iniciativa tot i compartir i estudiar-la en el seu moment. En aquell
moment –diu l’alcalde- no la van veure viable i possible, tot i compartir els objectius del Pla.
L’alcalde afegeix que en les variables i dades que tenen de consum energètic, amb dades de
l’ICAENT, Mollerussa, tot i no estar en el PAES, però haver fet actuacions constants d’estalvi
energètic, que no de cost -perquè aquesta és una altra-, ha tingut paral·lelament increments
del cost de l’energia que han fet que en el saldo final del cost energètic efectiu a pagar
l’Ajuntament hagi estat el mateix. L’alcalde es pregunta què hagués passat si no s’hagués fet
i respon que haguessin tingut més cost i més contaminació. Ara, s’ha aconseguit més estalvi
amb el mateix cost i va reafirmar-se amb un plantejament que es va fer amb propostes
d’algunes empreses per fer inversió a la ciutat, independentment del PAES, i que a llarg
termini poguessin amortitzar la inversió en base al cost. Si hagués estat així, l’Ajuntament
s’hagués enganxat els dits donat l’increment del cost de l’energia, cosa que no hagués
permès fer cap altra cosa més. Per tant, el Sr. Solsona diu que s’ha dut a terme actuacions i
que hi ha voluntat. També diu que aquest any s’ha presentat una subvenció per acabar amb
totes les llums de mercuri i aquesta actuació, en base a subvenció, ja té un cost
subvencionable que és el que s’ha demanat de 118.000€. Creu que el suggeriment que fan
és oportú, però no veu que sigui l’eina que avui es necessita com a equip de Govern per
desenvolupar aquestes polítiques. Si en el seu moment, la situació hagués estat una altra,
potser s’ho haguéssim pogut plantejar, però ara entèn que assumir aquest compromís quan
ja s’estan desenvolupant d’altres accions, no encaixa amb el plantejament.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC afirma que li sap greu i recorda que és la
segona Moció que ERC planteja amb termes de Medi Ambient que no la voten i llavors clar,
és un ròssec. El Sr. Montalà manifesta que intenta ser prou positiu i intenta explicar-se a
l’hora de definir quin és el model que volen com a Societat i com a Medi Ambient. Quan van
proposar la primera Moció sobre la valoració de bonificar l’impost de vehicles als vehicles
elèctrics, no era cap cosa descabellada i també ho van tombar. Que no vulguin incloure’s en
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aquesta Moció situa Mollerussa com l’única capital de comarca de Lleida que no hi serà. Es
remeten a posicions econòmiques, bàsicament i això no els acaba d’encaixar. Afirma que no
conta gens esforçar-se una mica més amb temàtiques com aquesta, tan delicada com el
Medi Ambient. El Sr. Montalà diu que intentarà trobar l’encaix adequat en alguna de les
mocions que presentin encaminades a Medi Ambient perquè el grup de CiU, s’hi pugui
sumar. No defalliran en aquest intent, perquè el grup d’ERC de Mollerussa és un pilar
fonamental en l’estructura de decisió de municipi i els emplacen perquè s’ho remirin. Afirma
que no creu que els costi tant adaptar-se a aquesta Moció, moltes altres capitals ho han fet,
moltíssimes. Diu que és una de les poques ciutats amb aquest nombre d’habitats que no s’hi
adhereix, però diu que ara no cal posar-se a discutir sobre això.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que no li discuteix. ERC presenta una Moció i ell explica la
motivació per la qual no hi donen suport. Aprovar una moció no només és un acte de
voluntat, sinó que és assumir un compromís que en el moment en què es va plantejar era
inassolible amb absoluta responsabilitat i coherència. Si es mira l’històric dels últims anys en
inversions i les partides que s’estan movent, s’entendrà que no es poden assumir
compromisos amb costos que podrien anar entre 600.000€ i 1.000.000€ d’accions per
invertir, per complir el que deia el PAES. L’alcalde diu que no es pot assumir. Com que no es
podria assumir es va decidir no incorporar-se en el Pla. Si estar al PAES fos una condició sine
qua non perquè l’Ajuntament pogués o no accedir a qualsevol línia de subvenció, el
plantejament hagués estat un altre, via FEDER, amb temes de biomassa; via ICAENT, sobre
el canvi de mercuri. Això provoca una inversió directa subvencionable de 118.000€ que és
una xifra important i que l’Ajuntament no podia fer directament. L’alcalde afirma que seria
un error que l’única eina per poder ser sensible amb el medi ambient és ser o no en el PAES i
considera que s’està desenvolupant de manera efectiva el que es va marcar. En una situació
de crisis, amb un Pla d’Ajust i amb un pla d’inversions molt acotat, l’Ajuntament ha fet el
seu Pla d’estalvi energètic, l’ha anat desenvolupant i ha tingut efectes directes en el cost
energètic. L’alcalde afirma que no és un tema de manca de sensibilitat, però que no és l’únic
instrument per desenvolupar aquestes accions. L’alcalde diu que s’ha d’anar desenvolupant
el Pla, que hi ha, el model que es té, amb la revisió contractual de les potències, amb la
regulació de fluxos, amb els comptadors de les diferents ET i urbanes, amb la definició de les
línies, línies que haurien d’estar doblades i Mollerussa en molts llocs és d’una única línia i
per tant això no permet fer actuacions específiques, però de mica en mica en la renovació i
en el previst del pla de carrers, l’enllumenat també tindrà efecte a l’hora de plantejar-ho en
aquest sentit.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és DESESTIMADA per cinc (5) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria, onze (11)
vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín,
Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon Domingo,
Immaculada Casanella, Bernat Diaz i Griselda Soteras, i una (1) abstenció, del Regidor Sr.
Joan Simeón.
15.2. MOCIÓ DEMANANT la RETIRADA DE TOTS ELS SÍMBOLS FRANQUISTES DE
QUALSEVOL TIUPUS QUE ENCARA RESTEN A MOLLERUSSA.
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Mollerussa, i en el seu nom Engelbert
Montalà i Pla, com a portaveu del grup polític a l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació
al 91.4 del Real decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i
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Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del ple de
l’Ajuntament de Mollerussa la següent MOCIÓ:
DEMANANT LA RETIRADA DE TOTS ELS SÍMBOLS FRANQUISTES DE QUALSEVOL
TIPUS QUE ENCARA RESTEN A MOLLERUSSA.
“Antecedents
Atès que es compleixen més de 75 anys que l’aixecament militar del general Franco va
acabar amb la República i la democràcia i va instaurar una dictadura militar que va significar
la pèrdua de drets, llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de
persones a exiliar-se d’altres països.
Atès que aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la nostra
història: el règim franquista. Una etapa basada en l’opressió i en la imposició, d eles quals ja
ens he deslliurat, però que encara resten elements que ens les recorden.
Atès que l’any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va aprovar la
Llei de la Memòria Històrica que, entre d’altres mesures, ordena la retirada de tots els
símbols i monuments públics que honrin o recordin al franquisme, exaltin la sublevació
militar i la Guerra civil.
Atès que a Mollerussa encara hi ha simbologia franquista, en particular les plaques que el
desaparegut Instituto Nacional de la Vivienda, posava als edificis construïts als anys 50, 60 i
70. Unes plaques que inclouen l’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes.
Atès que el jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de 1978 i que
aquestes plaques no formen part dels elements decoratius de les façanes ni tampoc són
elements informatius.
Atès que les imatges i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu dels anys
foscos de la nostra història i que cal retirar allò que va escenificar un dels episodis més
negres d ela nostra història.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Iniciar una campanya informàtica als veïns i veïnes dels edificis on hi hagi encara
símbols franquistes, on s’informi de la voluntat del Ple de retirar de forma gratuïta la
simbologia de les plaques d’habitatges amb els jou i les fletxes i/o altres referències
franquistes, en compliment de la Llei de memòria històrica aprovada de l’any 2007.
Segon. Procedir a la retirada d’aquests símbols al nostre municipi.
Tercer. Comunicar aquest acord al Memorial democràtic de Catalunya, en el seu Cens de
Simbologia franquista.”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

El regidor del grup Popular, Sr. Joan Simeón, manifesta que votarà a favor de la moció.
També diu que no és el mateix cas de Tortosa, on faran consulta popular. Mollerussa no es
troba en aquest cas, per tant votarà a favor de la moció.
La regidora del grup Socialista, Sra. Teresa Ginestà, manifesta que votaran a favor, encara
que creu que els símbols franquistes i monuments de Mollerussa es van retirar fa molt
temps. Només resten plaques de blocs de pisos i de cases particulars, que si s’hagués parlat
amb ells, s’haurien pogut treure. Però complirà el què diu el memorial de la Memòria
Històrica per tant, votaran a favor d’aquesta Moció perquè s’intenti retirar aquestes plaques.
L’alcalde confirma el vot a favor d’aquesta proposta. Una proposta que diu que és oportuna i
d’actualitat. De quan es va registrar la moció van mirar de quantes plaques es tractava i se
n’han identificat quinze. Quan s’aprovi la moció es farà la comunicació a les Comunitats de
Veïns o particulars per instar-los al compliment de l’acord del Ple.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC agraeix al Consistori la predisposició i els
recorda que som a l’any 2016, que des del 1979 estan en democràcia i que això ja podia
estar fet i que quinze plaques encara són. Dóna les gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, comenta que les dades històriques tothom les coneix i que tots
els grups han estat durant aquests anys en el Consistori i fins avui no s’ha presentat per a tal
efecte. N’hi havia altres, que ja no hi són i això vol dir que s’han fet altres actuacions, no via
Moció sinó directament des de l’Ajuntament, però el fet que hi ha la Moció, serveix per
articular una línia més formal, una estratègia.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és APROVADA per unanimitat dels membres presents.
15.3. MOCIÓ DE
ALIMENTARIS.

SUPORT

A

UNA LLEI

D’APROFITAMENT

DELS

EXCEDENTS

La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
següent:
Teresa Ginestà Riera, [com a portaveu] del grup Socialista, i a l’empara del que disposa l’art.
97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeten a la
consideració del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa la següent
MOCIÓ DE SUPORT A UNA LLEI D’APROFITAMENT DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS.
Exposició de motius
El malbaratament alimentari té una relació directa en l’impacte ambiental, social i econòmic.
Segons la diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus, cada any van a parar a
les escombraries l’equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria per alimentar més
de mig milió de persones durant un any. S’estima que els consumidors, comerços i
restaurants malbaraten el 7% dels aliments adquirits. Aquestes dades tenen també una
traducció en termes econòmics. El valor dels aliments malbaratats és de 841 milions d’euros
anuals, d’acord amb el preu mitjà dels aliments a Espanya, segons dades del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la distribució
al detall i la restauració, equival a la utilització de 234.022 hectàrees de terreny, que es
correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya. Finalment, en termes
potencials d’escalfament global, si es deixés de malbaratar aliments les emissions de gasos
amb efecte hivernacle es podrien reduir en 520.753 tCO2eq, l’equivalent, per exemple, al
13% de les emissions en el sector agrícola.
El malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. En els darrers anys, hem
vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius socials,
especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les polítiques per a garantir
l’accés a les necessitats bàsiques portades a terme des de l’administració han hagut de
combinar-se amb les realitzades per diverses entitats socials, per tal de donar resposta a
l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o la necessitat de garantir beques de
menjador han posat de relleu la contradicció entre l’excessiu malbaratament alimentari i les
necessitats d’alimentació existent. És per aquest motiu que cal facilitar l’aprofitament
d’aliments frescos i elaborats, mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i els
sectors alimentaris. En aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones
pràctiques portades a terme per diversos ajuntaments, entitats socials i el sector de
l’alimentació (productors, mercats, supermercats i restauració).
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat al Parlament de Catalunya la primera Proposició
de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari a Catalunya, amb la voluntat de legislar els
mecanismes necessaris per reduir el malbaratament a partir de la complicitat de tots els
agents implicats: productors, distribuïdors, hostaleria, famílies i govern. Entre d’altres molts
aspectes, recull la necessitat de posar en marxa un Pla Nacional de Lluita contra el
Malbaratament, la necessitat d’establir convenis entre els grans distribuïdors i les entitats de
caràcter social per donar sortida als aliments frescos amb data de consum preferent, facilitar
i fomentar que el consumidor/a pugui endur-se a casa els aliments emplatats que no es
consumeixin a l’hostaleria, i la importància d’establir mesures relacionades amb l’àmbit de
l’educació, informació i sensibilització contra el malbaratament alimentari, a més d’establir
mesures de suport econòmic, material i tècnic per al foment de la recerca i la innovació en
l’àmbit alimentari.
Aquesta Proposició de llei és l’oportunitat per tal que tots els sectors, partits polítics i entitats
socials consensuïn una posició comuna davant el malbaratament alimentari, posant de relleu
les múltiples bones pràctiques que ja es porten a terme al conjunt del territori, per tal de
poder estendre un model eficaç, ecològic, econòmic i social en relació a l’aprofitament de
l’excedent alimentari.
Pels motius exposats, el Grup Socialista proposen els següents ACORDS:
1. Donar suport a l’aprovació d’una llei d’aprofitament de l’excedent alimentari presentada
al Parlament de Catalunya.
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i
cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats que treballen en
l’àmbit alimentari, per a establir acords i circuits, amb garanties per a l’aprofitament dels
aliments frescos que s’acaben malbaratant.
3. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes
informatives i de difusió social en els centres escolars de primària i secundària, amb
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l’objectiu que la ciutadania també es conscienciï de la importància de ser responsables
amb el menjar.
4. Adherir-nos al “Manifest de Profit” que en el marc de la campanya contra el
malbaratament alimentari “Som gent de profit” ha endegat l’Agència Catalana de Residus
de Catalunya que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i aquelles altres iniciatives que és duguin a terme en el nostre territori.
5. Comunicar a totes les administracions, agents econòmics i comercials, a les entitats i
sectors que treballen per evitar el malbaratament en l’àmbit autonòmic i local l’adopció
d’aquest acords.”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor del grup Popular, Sr. Joan Simeón, afirma que hi votarem a favor; exposa que
sempre es diu que el que es fa malbé en el primer món ajudaria a no passar fam al tercer
món. Espera que un dia o altre pugui ser realitat.
La regidora del grup Socialista, Sra. Teresa Ginestà, creu que s’estan fent coses. Hi ha el
Banc d’Aliments que n’és un exemple. Hi ha una Llei que ho regula i en què tots poden estar
d’acord.
El regidor del grup ERC, Sr. Engelbert Montalà, manifesta que el seu Grup donarà suport a la
Moció del Grup del PSC en un context com el d’ara, on el consum exagerat i els excedents
sobrepassen la normalitat. Afirma que mocions d’aquest tipus en un Ple d’un Ajuntament no
deixen de ser un agradable brot d’aire fresc.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, afirma que l’equip de govern donarà suport a la Moció. Només el
concepte d’una Llei d’aprofitament alimentari convida a sumar-s’hi. Diu que és una moció
que té una clau general i que també hagués pogut tenir un component més local, perquè
Mollerussa està compromesa amb el Departament d’Aliments a través del Banc d’Aliments i
que en breu s’arribaran a acords per desenvolupar el tema de l’aliment fresc a la ciutat i a la
comarca. L’alcalde manifesta estar-hi d’acord perquè és una realitat que tenen clara i sobre
la qual s’ha anat generant i articulant accions en aquest sentit. Recull també la proposta pel
que fa a l’Agència Catalana de Residus per alguna col·laboració o vinculació presencial en
alguna de les fires, sobretot Sant Josep, on encaixaria per al tema alimentari. Passaran
proposta al director de l’ens perquè en pugui fer proposta per a la propera fira.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és APROVADA per unanimitat dels membres presents.
15.4.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL I A LES ACCIONS EL
TRIBUNAL CONSTITUCONAL CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER A
AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA
ENERGÈTICA
El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura de la Moció següent:
El grup municipal de Convergència i Unió de Mollerussa, i en el seu nom Marc Solsona Aixalà,
demanem sotmetre a la consideració del Ple municipal la present moció en el proper ple
municipal.
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MOCIÓ DE REBUIT ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL I A LES ACCIONS DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER A
AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA
ENERGÈTICA
“L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat
econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer
front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una
situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes.
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir
quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a
un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes,
des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i
l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit
de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions
com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha
requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de
morir a Europa per no tenir calefacció” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot
finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 3/2013, ratificat pel Parlament,
pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més
vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la
norma amb l’objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la
llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i
març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població
catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat d’interposar recursos
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en
la legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que
el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen
competències estatals en matèria de règim energètic.
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de
pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu
era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones més
afectades per la crisis econòmica i social.
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Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall
en els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del
govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat
contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el
passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la
iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un
habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar
sense efecte pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una
nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar
resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada
per una onada de desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més
properes als ciutadans, continuarem malgrat al interposició de recursos i la suspensió de
normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més
vulnerables, és la nostra raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos
contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon. Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol
que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de
protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.
Tercer. Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes
i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti
recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la
Generalitat.
Quart. Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en
la solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè. Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar
solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de
proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè. Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de
Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
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El regidor del grup Popular, Sr. Joan Simeón, afirma que s’abstindrà per la raó que esta
d’acord amb el fons però no amb la forma en què s’ha presentat la moció.
La regidora del grup Socialista, Sra. Teresa Ginestà, manifesta el seu vot a favor. No estan
d’acord amb l’actitud del Govern central. Afirma que la unanimitat que s’ha produït en el
Parlament de Catalunya amb propostes sobre els temes de pobresa de diferents grups, va en
una línia que és la de lluitar, posar mesures, posar lleis, posar eines per intentar pal·liar la
situació. La greu situació social que hi ha no és de rebut perquè després s’intenti bloquejar
amb arguments legals que en algun punt potser tenen la seva raó, però que caldria aprendre
més i aprendre un model a seguir. El seu vot serà a favor.
El regidor del grup ERC, Sr. Engelbert Montalà, diu que es manifestaran a favor de la Moció.
S’hi adheriran tal com l’han plantejada i els emplacen a definir quines són les pròximes
trobades de la mesa que es va constituir per tal de marcar calendari i posar punts sobre les
is en el que es va començar.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que aquesta Moció no deixa de ser un pas més d’un gran
acord de les diferents forces polítiques del Parlament de Catalunya davant la suspensió de
lleis que afecten el dia a dia de la gent i també fa referència a la Llei 24/2015, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. L’article
numero 7 de la Llei suspesa obligava les entitats bancàries que abans de fer un procediment
de desnonament o de llançament, tenien l’obligació de reconduir per lloguer social, per
exemple, i això volia dir que hi havia uns protocols en els municipis per poder dur a terme
aquesta norma. Per tant entén que no és una Llei que tingui un component ideològic, té un
component absolutament social i d’atenció a les persones per dotar-nos de millors
mecanismes en aquest sentit. Ara, tal com diu la Moció, s’està pendent que el Tribunal
Constitucional digui realment, un cop assumit el tràmit, què és realment el que acaba
suspenen i per tant invalidant. Llavors serà quan el Parlament torna a reformular, juntament
amb els promotors de la LP, una nova eina legal per donar resposta a això. El que es busca,
per no incórrer en una reiteració, és la formula i els fonaments jurídics de la norma suspesa i
de les anteriors en dret d’habitatge com és la del 2007. Intentar buscar paràmetres, igual
que en els codis de consum, que donin garanties i eines als municipis. Per això, és una Moció
pertinent en el Món Local perquè té una afectació més enllà del què podríem dir de l’àmbit
polític més polític, ja que s’ha minvat una eina que podia ser efectiva. Pel que fa a l’apartat
dels Convenis i del desplegament dels convenis amb entitats de subministradores, l’alcalde
diu que la Llei parlava de convenis voluntaris, que no tenen problema amb les entitats més
d’ àmbit local. Per això uns quants s’eleven a grans plantejaments de Catalunya i de l’Estat
Espanyol quan s’han suspès articles que beneficien més als grans tenedors d’habitatge o a
les empreses subministradores que no als usuaris. Davant aquesta manca de i amb l’excusa
que
tots els espanyols som iguals, és on es fan evidents desigualtats amb molts
plantejaments entre Catalunya i Espanya amb temes socials. Aquesta ha estat la motivació,
s’ha utilitzat el Ple Municipal per una Moció que té un efecte dins l’àmbit local i per això s’ha
obert a tothom que ha volgut. L’alcalde agraeix al Grup d’ERC que també se sumi en aquesta
iniciativa. Diu que un cop passat Sant Josep, Sant Isidori, tota la fira, Setmana Santa,
podran tornar a recuperar una altra vegada les sessions de la mesa. S’ha fet algun contacte
per participar a la mesa i en breu es podrà facilitar el calendari de la mesa de pobresa, la
qual al final s’ha convertit en una mesa de temes socials on s’hi acullen moltes coses.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és APROVADA per setze (16) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
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Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria i una (1)
abstenció, del Regidor Sr. Joan Simeón.
15.5.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR UNA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DELS
PLENS.
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent:
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, i en el seu nom Engelbert Montalà i
Pla, com a portaveu del grup polític a l’empara del que disposa l’art. 97.3. en relació al 91.4
del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de
Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament de
Mollerussa la següent MOCIÓ:
SOL·LICITAR UNA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DELS PLENS
Antecedents. [Referència al Cartipàs aprovat]
D'acord al que estableix la Llei Municipal i de Règim Local en el seu article 98, la periodicitat
s'ha d'entendre com a mínim cada dos mesos, és a dir, el que estableix és una llei de mínims
que pot ser modificada de forma extensiva per tenir més periodicitat de Plens.
Una periodicitat més gran dels Plens comporta portar l'ens on s'expressa de forma més clara
la voluntat de l'elector a la màxima expressió de transparència.
I entenent que la participació i transparència són dos valors dels quals fa gala aquest
ajuntament, i entenen que el batlle i regidors són els representants de la ciutadania de
Mollerussa, i el seu deure és el de treballar per assolir el màxim benestar pels seus
conciutadans; una major activitat, difícilment podrem veure-la com en perjudici d'aquests,
si no tot el contrari.
Evidentment que
incrementar
la freqüència dels
plens
implica
un
esforç,
com
també podríem dir això, de les comissions o juntes que es realitzen, per exemple la junta de
govern; però queda clar que una major freqüència també té beneficis, per exemple donar
sortida de forma més àgil a molts dels temes oberts en el dia a dia.
No deixa de ser sorprenent, pensar que un ajuntament com el nostre requereix una Junta de
Govern setmanal, però en canvi assumeix que tan sols és necessari convocar tots els
regidors, en ple, cada 2 mesos.
Atès que l'ajuntament fa passos decidits per una major participació de la ciutadania en les
decisions i que els regidors som els representants d'aquesta en el consistori.
Atès el bon funcionament de les comissions temàtiques i que el grau de participació era molt
més gran.
Atès que l'ajuntament diposita en tres regidores de govern la qüestió participativa, elevant
aquesta a prioritària.
Atès que la llei dona marge per a poder-ho fer.
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Atès que és només en els plens ordinaris on la totalitat de grups de l'oposició pot formular
preguntes i precs a alcaldia i donada que la dimensió de Mollerussa en tant que capital de
comarca genera diverses problemàtiques al llarg de dos mesos dignes de poder debatre.
Atès que si volem aspirar a ser una ciutat avançada a la seva realitat d'habitants.
Proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Modificació
el cartipàs municipal.

de

la

periodicitat

dels

plens,

de

bimensuals

a

mensuals

en

Segon. Retorn de les Comissions informatives temàtiques per tal d'enriquir el procés de
participació i opinió vers a temes destacats de la nostra ciutat com ja es feia abans.”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor del grup Popular, Sr. Joan Simeón, manifesta que des del Partit Popular votaran a
favor d’aquesta Moció. Creuen convenient que la ciutat requereix una atenció i per tal motiu
sempre han estat a favor de les comissions informatives i les juntes de portaveus amb més
periodicitat.
La regidora del grup Socialista, Sra. Teresa Ginestà, manifesta que també hi votaran a favor.
Saben que la Llei exigeix un mínim o un màxim de dos mesos, però en aquest consistori
sempre l’ordinari ha estat cada dos mesos. L’equip de Govern va decidir suprimir les
comissions informatives per àrees temàtiques però sobretot per àrees i convertir-les en una
sola comissió informativa que no permet ni diàleg ni l’estudi ben acurat dels temes tal com
es permetia abans, on hi havia l’assistència del tècnic i la possibilitat d’observar els temes,
de veure els plànols, etc. Per tant hi havia una grau de participació molt més òptim sobretot
per als regidors de l’oposició que són els que no tenen la possibilitat de plantejar els temes.
La Sra. Ginestà proposa a l’alcalde que es plantegi aquesta opció per augmentar la
transparència i la participació en temes polítics, i a part propiciaria que no fóssim plens tan
extensos com els que es fan ara i donaria la possibilitat de debatre més els temes de ciutat.
El regidor del grup ERC, Sr. Engelbert Montalà, comenta que no els ha de fer por perquè és
una exercici de transparència i participació, i recalca això. Això implica que es puguin debatre
les coses en un temps molt més curt perquè, perquè a Mollerussa durant dos mesos hi
arriben a passar moltes coses. Explica que no poden passar al Ple coses de fa dos mesos i
exercir-les com si haguessin passat fa poc. El Sr. Montalà demana un exercici de coherència,
com a representants públics que són i la Llei ho permet. Es pot fer cada més i no hauria de
preocupar-los. Les tres regidores que estan dotades amb temes de participació ho haurien
d’entendre. Els demana, si us plau, que intentin fer un exercici real de participació,
transparència i democràcia.
L’alcalde Marc Solsona considera que no és qüestió de transparència ni afecta la participació,
ni és més o menys democràtic. No ho entén en aquests termes i més quan hi ha voluntat
d’explicar les coses en tot moment. L’alcalde enumera els plens que s’han fet durant els
últims anys: el 2011, onze; el 2012, deu; el 2013, tretze; el 2014, onze i al 2015, deu. En
va haver deu perquè va ser un any electoral, on hi va haver mesos que no van ser tant
operatius. L’alcalde avança que al mes de juny hi haurà un altre ple, després hi haurà
l’ordinari de juliol. L’agost és un mes poc operatiu. L’alcalde no vol negar que hi pugui haver
més plens i afirma que es fan plens quan la necessitat dels temes així que ho requereixi. Fa
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encara no un any es va votar el Cartipàs Municipal, en el qual es defineixen aquests
paràmetres, les assistències, les freqüències de Plens, i on es defineixen a part de les
retribucions també la composició organitzativa de l’Ajuntament de Mollerussa i a partir d’aquí
és va fer el debat. El Cartipàs acostuma a tenir aquesta durada, a no sé que hi hagi
modificacions eb el marc dels quatre anys que està previst. Una modificació en el sentit
al·ludit per ERC comportaria, també, una modificació de pressupost per contemplar la
repercussió econòmica i recorda que en el seu moment, a aquesta previsió no s’hi va donar
suport. En aquest període el que s’ha fet és oficiar el rol de la Junta de Portaveus, buscar els
temes que són importants, fer comissions informatives temàtiques, per temes monogràfics i
quan s’ha requerit l’assistència tècnica, s’ha facilitat i s’ha intentat en aquells temes que feia
falta una suplementació d’informació i d’explicació, fer-ho amb temps i forma perquè sigui
possible amb els tècnics i els regidors municipals. L’alcalde afirma que no és un tema de por
sinó d’operativa. En cap cas es nega que quan hi hagi temes es puguin portar al Ple. Tampoc
no creu que s’hagi de dir que és una manca de participació d’accés i de democràcia amb un
tema com aquests perquè –afirma- que no és veritat, tampoc no és por. Es va fixar aquest
plenari amb una manera de treballar fa encara no un any. Creu que és l’adequada a dia
d’avui. Diu també que històricament quan hi havia hagut les comissions per àrees, la
composició del Ple Municipal era molt diferent, hi havia unes proporcionalitats diferents que
permetien una divisió temàtica també en les comissions. El Sr. Solsona manifesta que això
els membres del Ple ho saben perfectament però un cop la composició es aquesta, s’entén
que les Informatives Generals són una bona eina i quan fa falta un reforç en algun tema, es
fa, i quan es demana algun monogràfic. Si es creu necessari fer la part de treball i
participació amb la taula doncs s’organitza, s’agafa, s’entomà el guant i s’organitza la taula i
a més, es fa de manera comuna entre tots, intentant buscar la millor solució en cada
moment, per tant en principi, a data d’avui, encara no a un any de l’aprovació del Cartipàs
no pensen modificar-lo. L’alcalde afirma que no tanca la porta a reformular diferents
reglaments de participació en funció del que pugui anar passant, no tanca la porta a
incorporar nous elements de participació pels regidors més enllà del que serien estrictament
reglats pel Cartipàs Municipals. Això ja s’està fent però sense modificar aquesta norma i, si
cal obrir el Cartipàs, està disposar a fer-ho sempre i quan s’entengui necessari pel bé del
servei que cal fer en aquest consistori per tant, la freqüència és la que objectivament, es
demana perquè entén que té més un component de voler retreure una cosa que no existeix,
que es la manca de transparència i participació que no un element formal d’accés o
participació dels regidors en el Ple Municipal, és la percepció que se’n desprèn. Això ja
s’havia comentat perquè ja ho havia demanat alguna altra vegada. L’alcalde intenta explicar
de manera racional el motiu de les coses i evidentment no els fa por, sinó que ara no és el
moment, però recalca que si les dinàmiques de participació, fruit del desplegament porten a
replantejar-ho, no tancaran la porta. Però a dia d’avui no estan d’acord amb aquesta Moció i
si cal tocar-ho serà fruit de les diferents converses i de les reunions de les diferents Juntes
de Portaveus que ens portin a entendre que aquesta pot ser una millor proposta més enllà
d’una Moció presentada un dia abans d’un Ple perquè, creu que té un certa transcendència
més d’un altre calat.
El regidor Sr. Joan Simeón, afirma que després de sentir l’alcalde caldria donar un pas
endavant ja que la disposició ja hi és. Reitera estar a favor de la moció.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, diu que fa cinc anys que no hi ha comissions informatives.
No se’n fan des que el Sr. Solsona és alcalde, perquè va prendre aquesta decisió amb tota la
seva potestat. Però el que és cert és que quan hi eren era més fàcil per a l’oposició estudiar
els temes, tenir intercanvi amb els tècnics, etc. La Sra. Ginestà afirma que hi ha massa
temps entre un ple i altre. Diu que se’n fan d’extraordinaris, però en aquest l’oposició no té
la possibilitat de plantejar assumptes com en els ordinaris: precs i preguntes, mocions, etc.
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Per tant demana poder aprovar aquest moció i diu que de modificacions n’hi ha hagut altres
com ara per temes personals i altres temes, per tant es podria procurar que els plens
extraordinaris fossin molts més oberts a l’oposició perquè es puguin plantejar assumptes.
Moltes vegades hi ha coses per plantejar i al cap de dos mesos ja han passat i no té sentit
treure-les de nou. Per tant li demana que estudiï la proposta que presenta el grup ERC.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, manifesta que només en els plens ordinaris es permet a
l’oposició preguntar, es permet fer precs i presentar mocions. Per tant només són sis. Cal
posar –diu- les coses en la seva justa mesura: no són dotze, són sis, en els quals l’oposició
pot intentar presentar tot un seguit d’eines per poder fer oposició. Li reclamen i creuen que
és normal intentar establir aquesta normalitat en un període una mica més breu, on ells
puguin aportar, on puguin valorar i debatre amb l’equip de govern. Només és això, no és res
exagerat, només és una proposta sobre la qual es valora que no cal, que l’oposició ja en té
prou amb les eines que té. Diu que és la valoració que en fa l’alcalde. El Sr. Montalà
comenta que el pas que ha fet aquest Ajuntament en processos participatius, no tindran
validesa si en l’àmbit on la participació es més important, que és en el Ple, no se’n fa cap.
Diu que aquest govern no dóna joc a participació de l’oposició i diu que no tindrà validesa tot
el que parlin de participació quan tallen les ales als processos de participació efectiva de
l’oposició en les discussions dels Plens, és de sentit comú, si creuen que no, que l’oposició ja
en té prou, que només es poden preguntar les coses una vegada cada dos mesos... doncs
caldrà adaptar-s’hi, no es pot dir res, és la seva decisió. El Sr. Montalà està disposat a
renunciar al que li donen per venir al Ple, per expressar-se, per debatre, per preguntar, per
fer precs en una periodicitat més curta. No és una qüestió de costos. El Sr. Montalà diu a
l’alcalde que si el que vol és que els regidors d’ERC renunciïn a l’aportació econòmica que
se’ls fa per venir als plens que es facin a més a més, estan disposats a renunciar. Si és per
qüestió de costos no caldrà que els paguin aquests dinerets per assistència, només volen
intentar tenir més temps per poder parlar-los, per poder posar les coses sobre de la taula,
que del que és tracta és això, que per això van al ple, per això es posen uns davant dels
altres i posen les coses sobre de la taula. Intenta no estendre’s més –afirma, però vol que ho
valorin de veritat, sobretot les regidores que tenen aquest poder en processos participatius i
pregunta què hi ha més participatiu que el Ple? Per l’amor de Déu, si només es tracta d’aixòdiu-. Si ara no volen aprovar aquesta moció, els demana que obrin la porta i després hauran
d’explicar molt bé per què llavors si i ara no. És de sentit comú.
L’alcalde, Sr. Solsona, suposa que és una qüestió de dinàmica. Si diu que si, també hi haurà
un efecte absolutament contrari. Si analitzen la bateria de Precs i Preguntes utilitzats en
períodes de dos mesos, veuran la dimensió real també de les propostes. Llavors, si es
genera la necessitat, es com es fa però en qualsevol cas, no es tallen les ales, sinó que es
continua en un format que es va aprovar encara no fa un any i creu que és el més per al
funcionament del consistori. S’adreça a la Sra. Ginestà per dir-li que es fan comissions
informatives, la Comissió Informativa General. No es fa la Comissió Informativa Sectorial que
es feia per un tema organitzatiu, de composició del Ple. L’alcalde diu que no hi ha més
història que aquesta i això ho saben. I demana, si us plau, els aconsella que no traslladin a
la ciutadania que només poden participar, veure expedients, parlar amb tècnics per fer
consultes en la Comissió Informativa. La dinàmica de cada regidor també té la seva
dedicació i per tant, no vol creure que només hi hagi aquest argument a l’hora de sol·licitar
les comissions temàtiques per interpel·lar en l’àmbit tècnic. L’alcalde pensa que ja hi ha
molts elements i molta predisposició per fer les coses i per explicar-les de manera temàtica i
sectorial, monogràfica, Juntes de Portaveus, la Mesa. Hi ha diferents coses, però dia que avui
aquesta Moció, no l’aprovaran perquè requereix un replantejament operatiu i diferents coses
que hi hauria d’haver. No ho descarta però avui no. Diu que s’haurien de quedar amb el
tema hi va haver un Cartipàs no va ser aprovat en el seu moment. Però es va aprovar amb
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totes les seves conseqüències. De moment, es va seguir el cartipàs que es va marcar a
principi de mandat. El que diu l’alcalde és que en el moment que passi alguna cosa ordinària
a ser fixa, pot provocar una modificació pressupostària però no perquè costi costos,
simplement l’operativa legal de l’Ajuntament porta a això. Mai no es va dir que es cobri més
o menys, però ja que presenten la Moció, igual que la justifiquen amb un component i amb
molt ímpetu, val més deixar-ho des de la serenor, de moment això continua com està, amb
ganes de continuar parlant, dialogant i fent el que toqui i crèiem convenient en cada
moment, de buscar els instruments perquè tothom pugui fer bé la seva feina. Si això passa o
no per la modificació dels Cartipàs i de les sessions plenàries, simplement és aquest el
plantejament i el raonament fet des de la més màxima prudència i respecte lògicament al
grup proposant i a la gent que li dóna suport.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és DESESTIMADA per sis (6) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón,
i onze (11) vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep
Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon
Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz i Griselda Soteras.
16.- 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 1 de març i 17 de maig de 2016, i que es corresponent als
números 106/2016 a 243/2016, següents:
Decret Núm. 106/2016, 1 de març.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Règim Intern: Activitats diverses. Atenció
públic: Auxiliar Administrativa (Interinitat)
Decret Núm. 107/2016, 2 de març.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 108/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sole Caselles
Buenaventura.
Decret Núm. 109/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Serrano Burgos,
Miguel Angel.
Decret Núm. 110/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Daza Perez,
Adriana.
Decret Núm. 111/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Canto Sanahuja,
Juan.
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Decret Núm. 112/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. C/Arbeca, 11
Decret Núm. 113/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Frascarol, Juan
Pablo.
Decret Núm. 114/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Serrano Burgos,
Miguel Angel.
Decret Núm. 115/2016, 2 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per General Pasta,
SL.
Decret Núm. 116/2016, 3 de març.
Assumpte: Inici expedient Pla Econòmic Financer.
Decret Núm. 117/2016, 3 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 118/2016, 3 de març.
Assumpte: Relació devolucions ingressos indeguts núm. 3/2016.
Decret Núm. 119/2016, 4 de març.
Assumpte: Subvenció Associació Mollerussa Capital de la Sardana 2016.
Decret Núm. 120/2016, 4 de març.
Assumpte: Proposta de nomenament al Sr. Ramon Monfà Escolà, fill adoptiu de la Ciutat de Mollerussa.
Decret Núm. 121/2016, 4 de març.
Assumpte: Subvenció Club Futbol Joventut Mollerussa.
Decret Núm. 122/2016, 4 de març.
Assumpte: EMC-001/2016
Decret Núm. 123/2016, 7 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 124/2016, 8 de març.
Assumpte: Subvenció Club Patí Mollerussa.
Decret Núm. 125/2016, 8 de març.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 126/2016, 8de març.
Assumpte: Contractació de Personal col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats diverses. Exposició
Capitalitat de la Sardana: auxiliar protocol.
Decret Núm. 127/2016, 9 de març.
Assumpte: Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini per període 2017-2019.
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Decret Núm. 128/2016, 10 de març.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses. Biblioteca
Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca (Interinitat).
Decret Núm. 129/2016, 10 de març.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses. Biblioteca
comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca (Interinitat).
Decret Núm. 130/2016, 10 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al
C/Ponent, 2 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 131/2016, 11 de març.
Assumpte: Recurs Contenciós – Administratiu (Ordinari) Núm. 2016/009.
Decret Núm. 132/2016, 11 de març.
Assumpte: Reclamació patrimonial Vilaro SL.
Decret Núm. 133/2016, 11 de març.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Xavier Dalmau Bartolo.
Decret Núm. 134/2016, 11 de març.
Assumpte: Modificació horaris personal adscrit al servei “Oficina Jove pla d’Urgell”.
Decret Núm. 135/2016, 14 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 136/2016, 14 de març.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 137/2016, 16 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C.
Molí, 12 A de 25230 Mollerussa. Tràmit: revocació de les multes coercitives.
Decret Núm. 138/2016, 16 de març.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 9/2016 – Generació de crèdits i transferències de
crèdit.
Decret Núm. 139/2016, 16 de març.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 140/2016, 16 de març.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 141/2016, 17 de març.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 142/2016, 17 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al carrer Vilaclosa, 15-16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Sol·licitud Ampliació de termini.
Decret Núm. 143/2016, 17 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat a
l’Avinguda Jaume I, 9 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Sol·licitud Ampliació de termini.
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Decret Núm. 144/2016, 17 de març.
Assumpte: Comunicació de canvi de nom amb declaració responsable, expedient núm.: 2479 (19/2016),
serveis d’òptica i optometria, a la plaça Major, 3, local, a petició de Roure òptics, SL.
Decret Núm. 145/2016, 17 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, instal·lació d’una parada davant del seu
establiment “Elisabeth Rosinach” N. Exp. OVP-A: 2016/006.
Decret Núm. 146/2016, 21 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Raventos Carulla, M Concepcion.
Decret Núm. 147/2016, 21 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sabate Isant,
Micol.
Decret Núm. 148/2016, 21 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per General Pasta,
SL.
Decret Núm. 149/2016, 21 de març.
Assumpte: EMC-002/2016.
Decret Núm. 150/2016, 22 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 151/2016, 22 de març.
Assumpte: Ajuts d’urgència socials.
Decret Núm. 152/2016, 23 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al
C/Germans Castelló, 56 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 153/2016, 23 de març.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 154/2016, 23 de març.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 155/2016, 24 de març.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 156/2016, 29 de març.
Assumpte: Assabentat de l’expedient de modificació substancial de Cárnicas Solà, SA. Activitat:
escorxador i sala de desfer. Emplaçament: carretera de Torregrossa, 63. Tràmit informe municipal.
Decret Núm. 157/2016, 29 de març.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sal Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 158/2016, 29 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 159/2016, 31 de març.
Assumpte: Contractació Sra. Caba Bustamante, Mireia.
Decret Núm. 160/2016, 31 de març.
Assumpte: Convocatòria Ple Extraordinari, a petició dels Grups Municipals ERC i Socialista, amb caràcter
d’urgència.
Decret Núm. 161/2016, 1 d’abril.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de la tanca situada a l’Avda. Catalunya,
26 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 162/2016, 1 d’abril.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de març de 2016.
Decret Núm. 163/2016, 4 d’abril.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C. Acadèmia, 6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: sol3licitud ampliació de termini.
Decret Núm. 164/2016, 04 d’abril.
Assumpte: Modificació de dedicació del personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses.
Biblioteca Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca.
Decret Núm. 165/2016, 5 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 166/2016, 7 d’abril.
Assumpte: Concurrència pública per a la selecció i contractació de llocs de treball auxiliar de Biblioteca.
Decret Núm. 167/2016, 7 d’abril.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 168/2016, 7 d’abril.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C. Santa Cristina 1 (B) – cantonada C.
Estrella de 25230 Mollerussa. Ampliació del termini. Tràmit: Atorgament de nou termini.
Decret Núm. 169/2016, 7 d’abril.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Jiménez Armario, Francisco, a la condició de Funcionari Interí de
l’Ajuntament de Mollerussa, en la categoria d’agent de la Policia Local (RLT 013), nomenat per Decret de
l’Alcaldia Núm. 656/2015, del dia 1 de desembre.
Decret Núm. 170/2016, 8 d’abril.
Assumpte: Pagament a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) d’IVA i IRPF a través de
l’Agència Tributària Catalana.
Decret Núm. 171/2016, 8 d’abril.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 10/2016 – Generació de crèdits i transferència de
crèdit.
Decret Núm. 172/2016, 8 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 173/2016, 11 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 174/2016, 12 d’abril.
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. 175/2016, 12 d’abril.
Assumpte: Contracte menor de serveis jurídics professionals.
Decret Núm. 176/2016, 12 d’abril.
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 Canto Sanahuja,
Joan.
Decret Núm. 177/2016, 12 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. C/Ferran
Puig, 28
Decret Núm. 178/2016, 12 d’abril.
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 simo Simo,
Cristina.
Decret Núm. 179/2016, 12 d’abril.
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 Freixes Sole,
Ramon.
Decret Núm. 180/2016, 12 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. C/Ponent, 2.
Decret Núm. 181/2016, 12 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sarri Esquius Salvadó.
Decret Núm. 182/2016, 12 d’abril.
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 Raventos Carulla
M. Concepcion.
Decret Núm. 183/2016, 12 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Sole Caselles, Buenaventura.
Decret Núm. 184/2016, 15 d’abril.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 185/2016, 15 d’abril.
Assumpte: Expedient de contractació menor de serveis: estudi geotècnic projecte de construcció d’un
pavelló poliesportiu a l’Escola Ignasi Peraire de Mollerussa.
Decret Núm. 186/2016, 18 d’abril.
Assumpte: Nomenament del Sr. Sobrevals Valls, Jaume, com a agent de la Policia Local de l’Ajuntament
de Mollerussa, en règim d’interinitat, per procediment de màxima urgència.
Decret Núm. 187/2016, 18 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 188/2016, 18 d’abril.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Martínez Boldú, Judith. Segon trimestre
de 2016.
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Decret Núm. 189/2016, 18 d’abril.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Parramon Llonch, Montserrat. Segon
trimestre de 2016.
Decret Núm. 190/2016, 20 d’abril.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al
C/Ronda Sant Pere, 16-18 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 191/2016, 20 d’abril.
Assumpte: Reconeixement de serveis previs, adequació retribució a l’estructura salarial del personal
(Funcionari i/o Laboral) al serveis de l’Ajuntament de Mollerussa i consolidació de grau personal a la Sra.
Caba Bustamante, Mireia.
Decret Núm. 192/2016, 21 d’abril.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació, Estat de conservació de l’edifici situat al
C/Ponent, 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 193/2016, 15 d’abril.
Assumpte: Deures d’ús, conservació rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a
l’Avinguda Ermengol V de 25230 Mollerussa. Tràmit: Imposició d’una quarta multa coercitiva.
Decret Núm. 194/2016, 21 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 195/2016, 21 d’abril.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 196/2016, 22 d’abril.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 197/2016, 22 d’abril.
Assumpte: Assignació temporal de funcions administratives a l’Agent de la Policia Local, TIP núm. 1008.
Decret Núm. 198/2016, 25 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 199/2016, 27 d’abril.
Assumpte: Bestreta reintegrable. Intervenció quirúrgica.
Decret Núm. 200/2016, 27 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública, instal·lació d’una autobús “BMCE Euroservices”, N.
EXP. OVP-A: 2016/007.
Decret Núm. 201/2016, 27 d’abril.
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 Carne Tornero Jordi.
Decret Núm. 202/2016, 27 d’abril.
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 Garcia Malave Miguel.
Decret Núm. 203/2016, 27 d’abril.
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 Camarasa Victor Ariel.
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Decret Núm. 204/2016, 27 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Papelera del Principado SA.
Decret Núm. 205/2016, 27 d’abril.
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 Moguer Martin
Antonio
Decret Núm. 206/2016, 27 d’abril.
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 Fundació Privada el Carme de
Mollerussa.
Decret Núm. 207/2016, 27 d’abril.
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 Ma Wen
Decret Núm. 208/2016, 27 d’abril.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 209/2016, 27 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud Associació Dones de l’Albada, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes i la sala d’exposicions del Centrel Cultural el dia 28 d’abril de 2016.
Decret Núm. 210/2016, 28 d’abril.
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 Fundació Privada
el Carme de Mollerussa.
Decret Núm. 211/2016, 28 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud Club Tennis Mollerussa, en què demana cadires per al dia 28 d’abril de 2016.
Decret Núm. 212/2016, 29 d’abril.
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes d’abril de 2016.
Decret Núm. 213/2016, 2 de maig.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 11/2016
Decret Núm. 214/2016, 2 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 215/2016, 2 de maig.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Cristina
Cava Garcia.
Decret Núm. 216/2016, 2 de maig.
Assumpte: Expedient de contractació menor d’obres. Execució de passos elevats al Camí de Palau de
Mollerussa.
Decret Núm. 217/2016, 4 de maig.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a
l’Avinguda de Balaguer, 7, de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 218/2016, 4 de maig.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C. Santa Cristina 1 (B) – Cantonada C.
Estrella de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
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Decret Núm. 219/2016, 4 de maig.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a
l’Avinguda de Balaguer, 5, de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 220/2016, 4 de maig.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Sr. Gabriel
Espart Rebolleda.
Decret Núm. 221/2016, 5 de maig.
Assumpte: Convocatòria i bases per constituir una Borsa de Treball a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Mollerussa
Decret Núm. 222/2016, 5 de maig.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Jaume Baro Prats.
Decret Núm. 223/2016, 5 de maig.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 224/2016, 5 de maig.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 225/2016, 5 de maig.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al C/
Germans Castelló, 56 de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 226/2016, 6 de maig.
Assumpte: Sol·licitud Mari Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 del Teatre
l’Amistat el dia 7 de maig de 2016
Decret Núm. 227/2016, 6 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 228/2016, 9 de maig.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 229/2016, 10 de maig.
Assumpte: Desplegament dels compromisos vinculats a la donació dels germans Anna Maria i Antoni
Freixes Badia.
Decret Núm. 230/2016, 11 de maig.
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 Jiménez
Hernández Jennifer.
Decret Núm. 231/2016, 11 de maig.
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 General de Comerç Ariel, SL
Decret Núm. 232/2016, 11 de maig.
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 Solé Caselles Buenaventura.
Decret Núm. 233/2016, 11 de maig.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Graus Ribes, SCP.
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Decret Núm. 234/2016, 11 de maig.
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 Visa Galván Antonio.
Decret Núm. 235/2016, 11 de maig.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Farnell Barqué Miquel.
Decret Núm. 236/2016, 11 de maig.
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 Fundació Vedruna
El Carme.
Decret Núm. 237/2016, 11 de maig.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Canto Sanahuja Joan.
Decret Núm. 238/2016, 12 de maig.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 239/2016, 12 de maig.
Assumpte: Conveni de Gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències
comunes: Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 240/2016, 12 de maig.
Assumpte: Conveni de Gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències
comunes: de l’OAM Fira de Mollerussa [Patronat de Fira de Mollerussa].
Decret Núm. 241/2016, 13 de maig.
Assumpte: Sol·licitud Serveis Rosselló SL. en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat el
dia 16 de maig de 2016.
Decret Núm. 242/2016, 13 de maig.
Assumpte: Contractació professor Escola Municipal de Música, Curs 2015/2016. Sr. Berengué Mata,
Esteve.
Decret Núm. 243/2016, 13 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
---------------------

El Ple se’n dóna per assabentat.
17.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup Popular planteja el següent PREC:
•

Fa un prec d’agraïment i de reconeixement a tot el personal qualificat i les persones
que es van trobar amb l’ensurt de les piscines, en què una nena de la nostra ciutat
va ser reanimada. Felicitar-los per estar al costat dels pares de la nena i confiar amb
la total rehabilitació. Les notícies són bones. Senzillament això, donar les gràcies.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, planteja els següents PRECS:
•

Demana que es faciliti per escrit l’import que deu la Generalitat per les actuacions
que s’han portat a terme al Pla de Barris. Està parlant tant pel que fa referència a
inversions com a programes o accions que s’han dut a terme des del començament.

•

El següent prec fa referència a la comunicació, com es produeix la comunicació
d’aquest Ajuntament. Repassant les Juntes de Govern ha pogut veure com al 25 de
setembre de 2014 es va acordar per part de l’Equip de Govern de donar suport al
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública com a inici del camí cap
a la transparència. Uns requisits cap als mitjans de comunicació locals de tota
l’activitat pública, entre elles les webs municipals, i deia que calia respectar un
decàleg, no llegirà tot aquest decàleg, tots aquest punts, però fa referència a dos
que creu que són prou importants, el punt 2 diu: 2. Han d’informar d’una manera
veraç, plural i transparent. Han de donar compte de la gestió que fa l’Equip de
Govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes.
A través de la crònica periodística del Ple Municipal, han d’explicar les diferents
propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics
representats i les votacions emeses. 3. Han de ser un referent informatiu per a la
ciutadania: Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de
titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de
cada municipi. Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de
mitjans locals, autonòmics o nacionals.” La regidora fa referència a aquests dos
paràgrafs perquè com ja venia denunciant o queixant-se en el passat Ple veu una
certa manca de possibilitat de passar les propostes dels grups i de tal com es dóna la
informació. Diu que tot això no es compleix per part de l’Equip de Govern i es pot
veure. Posa dos exemples més amb comunicats que es fan des del mateix Gabinet
de Premsa que reflecteixen només l’opinió de l’Equip de Govern. Exemple són les
esmenes que des del Grup del PSC van presentar per la partida, aportant la partida
extra destinada als ajuts per combatre la pobresa energètica i que es va assumir per
tots els grups, que el mateix Equip de Govern se la va fer seva, però que es reflectia
a les notes de premsa com una iniciativa de l’Equip de Govern, sense fer en cap
moment esment a qui l’havia proposada i tots els grups l’havien consensuat. Parla
també del Ple que es va proposar en aquest Consistori pel no tancament de la Línia
de P-3 de l’Ignasi Peraire, proposat per ERC i que van proposar els dos grups amb el
consens del Consistori. Però l’altre dia sortia una crònica periodística en què en cap
moment es parlava que s’havia convocat un Ple on tots els grups s’hi havien sumat i
posant una informació parcial només de l’Equip de Govern. La Sra. Ginestà afirma
tenir-ne còpies, no cal que torni a fer esment dels convenis firmats per l’alcalde i els
mitjans externs. Aquests es basen només amb el comunicat oficial que s’emet cada
setmana i sobretot que s’emet el dimarts abans del Ple, penso que ja és un tema de
manca de transparència perquè si el Ple no s’ha produït, no és pot parlar del Ple, és
un avantatge que té l’Equip de Govern i que ha produït doncs aquesta manera de fer,
que ni tant sols els mitjans de comunicació acudeixen a la sala de Plens, ni truquen,
ni es reflecteixen les opinions dels diferents grups d’aquest Consistori, les propostes
o per exemple les mocions en ares a la transparència, en ares d’aquest decàleg de
bones pràctiques que vau aprovar, on caldria que es reflectissin les mocions que
presenten els diferents grups o els posicionaments i aportacions que fan.
La Sra. Ginestà fa aquesta referència com un Prec i demana a l’Alcaldia que faci un
canvi en l’estratègia, adaptant als temps i als requisits legals que s’exigeixen a les
Administracions Públiques.
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El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, exposa que faran dos PRECS, un ell i l’altre la
regidora del Grup, Sra. Montse Garcia.
•

El primer prec, fet pel Sr. Montalà, és per a felicitar per la bona acollida i volum de
gent que ha tingut la Festa Major de Mollerussa, una festa molt més participativa,
molt més popular, oberta a diverses entitats de la nostra ciutat. Fa unes petites
observacions perquè en puguin prendre nota de cara a les següents festes: Creu que
el lloc on es van celebrar les sardanes, perquè així ha arribat per diferents llocs, no
era un lloc adequat. Era un lloc una mica estret, massa petit i va crear certes
incomoditats, i així ho va reflectir molta gent. En un any com l’any de les Sardanes,
en què Mollerussa és la Capital de la Sardana, s’hauria d’haver estat més precís a
l’hora de diagnosticar si aquest era el millor dels llocs per poder-ho fer. El Sr.
Montalà només fa una petita observació i repeteix que felicita la Regidoria de Festes
per la gran tasca que ha fet.

La regidora Sr. Montse Garcia planteja el prec següent:
•

Diu que s’han adonat que en l’acta de la Junta de Govern del dia 12 de maig, va
passar per declaració d’urgència la llicència per obres i usos de caràcter provisional,
en l’àmbit del Pla de Millora Urbana PMU-10 Sub-15, partida Codis de Mollerussa, i
número d’expedient 4/2015. Aquesta llicència s’ha donat a una obra que ja està
executada; entén que potser hi havia la necessitat d’aquesta infraestructura per part
de l’empresa i que potser la burocràcia alenteix el desenvolupament de l’execució del
projecte, però reclamem que es tingui cura en aquests temes, sobretot a la Regidoria
d’Urbanisme, perquè no sigui un precedent i esdevingui una praxis habitual a la
ciutat: que es comencin les obres abans de tenir les llicències.

En referència als PRECS plantejats l’alcalde respon:
•

En resposta al Sr. Simeón, indica que l’Equip de Govern se suma a l’agraïment i a les
persones que van estar-hi presents en el moment i en el lloc, i també als regidors
que hi eren com ara el Sr. Montalà i l’acompanyament que van fer. Fruit d’aquesta
coordinació, es va mirar de minimitzar els danys i buscar la millor resposta possible.
L’alcalde manifesta que traslladarà els agraïments a tots els professionals, i també
manifesta que donen suport a la família en tot moment.

•

A la qüestió plantejada per la Sra. Ginestà [ Pla de Barris], l’alcalde confirma que
passarà per escrit l’import del deute del Pla de Barris de la Generalitat. Les
justificacions que fa l’Ajuntament de Mollerussa són el 50%, per tant –diu- serà la
resta. No hi ha temes d’inversió; tot acaba sent dels programes socials però sí que hi
ha hagut algunes actuacions a la via pública que s’han pogut vehicular a través del
Pla de Barris.

•

Pel que fa al tema de la comunicació, plantejat per la regidora Sra. Teresa Ginestà,
l’alcalde afirma que aquesta ha de ser veraç i transparent i això és el que s’intenta.
L’alcalde diu que anomena tots els punts de l’ordre del dia i totes les mocions que hi
ha. Avui ha anat a la xarxa de comunicació i la primera pregunta que li han fet ha
estat sobre la Moció del Grup ERC. Les notes cursades des de l’Ajuntament, creu
que són netes; sobre el Ple i en allò relatiu a les línies de P-3 no hi ha hagut en cap
cap utilització, ni de bon tros. De totes maneres afirma que estarà al cas i fa des
d’aquí fa una defensa molt contundent als professionals, no només als propis de
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l’Ajuntament sinó també als que coneixen el dia a dia la ciutat de Mollerussa.
L’alcalde comenta que ara hi ha variables que no passaven anteriorment, ara el Ple
es fa per ràdio municipal i hi ha professionals que no hi assisteixen perquè que
escolten per ràdio, motiu pel qual també treuen l’extracte i poden treballar de
manera telemàtica. Els Plens es graven, es recullen i es poden visualitzar. L’alcalde
diu que no s’atreviria a dir com han de fer la feina les altres persones, això no
obstant, la informació la tenen. Dit això, el Sr. Solsona diu que un dels components
que va fer que no hi hagués el 100% de la transparència en la web municipal va ser,
a part dels currículums que es demanen als regidors, és que no hi havia també una
part i una interlocució amb els diferents grups polítics. En la nova pàgina web que
s’està dissenyant, hi haurà un apartat específic de grups polítics, en què podran
posar allò que es vulgui i podran comunicar a través de la web municipal qualsevol
tipus de plantejament. S’està habilitant un nou canal que serà a través de la web
municipal on hi haurà l’espai perquè tothom pugui dir la seva. En aquest cas –afirma
l’alcalde- s’intenta complir amb el Decàleg de bona pràctica. L’alcalde pot comunicar
un dimarts abans de Ple quins són els punts de l’ordre del dia del Ple, llistar-los i
preguntar i explicar que són. Si ha algú ha volgut requerir els mitjans, ja s’ha
preocupat de poder dir la seva opinió perquè tothom sap on estan localitzats.
•

En referència als dos precs del Grup ERC, el Sr. Alcalde exposa, pel que fa a les
Sardanes, que els que hi van assistir van copsar el punt d’incomoditat. L’alcalde diu
que és una proposta que es va consensuar amb l’Agrupació Sardanista, en tant que
el dia 23 d’abril, per Sant Jordi, es va recuperar la plaça de l’Amistat com a lloc per
ballar la Sardana. La plaça Major de vegades és incòmoda pel que fa a les terrasses i
solucionar una incomoditat de vegades suposa posar-se en altres coses. Reordenar
l’espai de terrasses també hagués estat possible tal com es va fer en els espectacles
infantils. L’alcalde recull el prec i instarà a l’Agrupació perquè ho tinguin en compte
per a l’any vinent.

•

Quant al tema de la llicència a la què s’hi ha referit la regidora Sra. Montse Garcia
(ERC), comenta que és una obra que encara que no hi hagués llicència in situ, hi ha
hagut un tràmit de comunicació a Urbanisme i ja hi havia hagut unes autoritzacions.
L’alcalde diu que, atenent a la seqüència dels fets, no es va anar alhora. En pren
nota perquè no passi ,és. No és una praxis habitual en cap cas, i aquí com que no
només és la part constructiva sinó també la part d’activitats, és un expedient amb un
punt més de complexitat que un altre; però que no és un element on l’Ajuntament
s’hi senti còmode. L’alcalde afegeix que en temes d’obres és una cosa, però que en
temes d’activitats, moltes vegades també s’aplica el concepte de la comunicació
prèvia. Actualment també hi ha molt tràmit de comunicació amb moltes coses i no
sols de llicència. Tot i així, en aquest cas cal assumir-ho i prendre’n nota i evitar que
torni a passar.

PREGUNTES
No se’n formula cap.
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dues hores i cinquanta cinc minuts, per
Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.

