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ACTA 2016/08 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-nou de setembre 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 extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, 
Marc Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra.  Dolors Bargalló Vidal    (Grup CiU) 
Sra.  Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sr. Xavier Roure Greoles   (Grup CiU) 
Sra.  Mònica Segues Llombart  (Grup CiU) 
Sr. Joan Ramon Domingo Colla  (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró   (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (Grup CIU) 
Sra.  Griselda Soteras Bergadà   (Grup CiU) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla   (Grup ERC) 
Sra. Montse Garcia Miralles   (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà   (Grup ERC) 
Sra. Teresa Ginestà Riera   (Grup Socialista) 
Sr.  Alonso Soria Cano    (Grup Socialista) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2016 (06/2016). 
 
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 
06/2016 celebrada el dia 28 de juliol 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 CELEBRADA EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2016 (07/2016). 
 
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 
07/2016 celebrada el dia 15 de setembre 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 
 
El Sr. Alcalde excusa efectuar l’Informe d’Alcaldia que habitualment fa en les sessions 
plenàries, atès que el proppassat dia 9 de setembre va efectuar la xerrada anual adreçada a 
la ciutadania [Mollerussa, Avui], i hi ha moltes coses de les que podria dir avui aquí que ja es 
van dir públicament.  
 
Fa constar el condol de la tota la Corporació municipal per les defuncions, aquest mes de 
setembre, del Sr. Ramon Vallés Botines, que fou el darrer Jutge de Pau Titular de Mollerussa, 
i del Sr. Jaume Culleré Calvís, regidor estat de l’Ajuntament i expresident de la Diputació de 
Lleida. Expressa el suport a les famílies i el reconeixement corporatiu a ambdues persones, 
que han tingut una rellevància important en la ciutat per la seva manera de fer, pel seu bon 
fer, i per portar molt dignament el nom de Mollerussa arreu.  
 
4.- TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
CAL CASTELLÓ. CODI PA-07 I CONVENI URBANÍSTIC. RECTIFICACIÓ D’ERRADES 
MATERIALS. 
 
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, següent:  
 
Antecedents: 
 
El TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ. CODI 
PA-07 I CONVENI URBANÍSTIC, va ser verificat per acord plenari de data 6 de juliol de 2016 i 
tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva executivitat, 
prèvia conformitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord 
d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents. 
 
El text refós verificat té per objecte la incorporació de les prescripcions establertes en l’acord 
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la data 17 de març de 2016 -
Ref. Exp: 2015/057585/L-, i s’hi han detectat diferents errades de caràcter material que cal 
rectificar. A tal efecte, els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions 
de tècnics municipals, han redactat la documentació tècnica que incorpora les correccions 
corresponents. 
 
Fonaments de dret: 
 
Vist que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, estableix que les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les 
persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Atès que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a 
l’òrgan que els ha dictat. 
 
Atès que l’article 22.2 apartat c) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Règim Local estableix que correspon al Ple la competència per a l’aprovació que posi fi a la 
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tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació 
urbanística. Vist que l’article 47.2, apartat ll) del mateix text legal estableix que per a 
l’aprovació dels acords que correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels 
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística, es necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, es proposta al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer. RECTIFICAR els errors de caràcter material que s’han detectat en el TEXT REFÓS DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ. CODI PA-07 I 
CONVENI URBANÍSTIC, verificat per acord plenari de data 6.07.2016, en els termes i abast 
que consten en la documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics municipals. 
 

Segon. Trametre el present expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida als 
efectes legals oportuns.” 
 
Es fa constar que del  contingut de la proposta i documentació tècnica, se’n ha donat compte 
a la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2016. 
  
Finalitzada la lectura, 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 Ginestà, 
Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert 
Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà. 
 
 
5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2016 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 26 de setembre 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 i atès que l'expedient es tramita per 
raons de necessitat i urgència, plenament justificades d'acord amb els preceptes legals 
vigents, es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 24/2016, per una quantia total de 
70.500,00€ amb el següent resum: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI: 62.500,00 
 
PARTIDA               CONCEPTE                      ___                                     IMPORT  
05.3230.2279904      Municipi lector       4.600,00 
12.3420.6320010   Sala activitats dirigides piscina    10.900,00 
12.3420.4800015   Subvenció Club Xafatolls       7.000,00 
14.4311.6320011 Condicionament Màquina III     40.000,00 
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SUPLEMENT DE CRÈDITS :    8.000,00  

PARTIDA               CONCEPTE                      ___                                     IMPORT  
10.1340.2000000 Lloguer solars pàrquings       8.000,00 

 

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES  70.500,00 

FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS:     70.500,00 
 
PARTIDA               CONCEPTE                      ___                                     IMPORT  
12.3410.4800009 Subvencions entitats esportives                 7.000,00 
12.3420.6320010 Vestidors Piscina coberta                          10.900,00 
06.1710.2279900 Serveis jardineria      52.600,00 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT         70.500,00 
 
Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que votarà a favor. Diu que hem de 
ser una mica curosos amb el que gastem i el que no gastem amb obres menors com per 
exemple el Pavelló que costarà uns 76.000€ de moment i no sé si n’hi haurà prou, potser es 
tindrà de fer una altra actuació. Hi ha llocs que pertanyen a l’Ajuntament que no hi hem de 
gastar tant; dit amb paraules planeres; jo considero que la porta que és va ficar allà, que és 
una Hörmann, no cal. Hi despeses que podrien menys elevades i fer altres actuacions 
necessàries. Cita a títol d’exemple el pintar la caixa d’escala a l’Ajuntament, que fa falta, i ja 
fa més d’un any que s’hauria d’haver pintat i en canvi allà gastem més del que tocaria amb 
una porta, quan de ben segur que hi ha altres portes boníssimes que no valen el que val 
aquesta. Considera que si s’ha de fer alguna cosa més, que és comuniqui i mirem de fer-ho 
amb la menor despesa possible i les màximes condicions, considero que allí hem fet un mal 
gasto, aquesta és la paraula: no obstant, exposa, votarà a favor de la proposta.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, només fa una puntualització en aquesta 
partida, les demés votarem a favor perquè són entre els mateixos grups i per tant, res a dir. 
Exposa que només afegiria al què ha dit el Sr. Simeón, si en aquesta obra tenim un projecte 
concret i també, quin serà el pressupost total. Amb les tres partides que portem fins ara, una 
està pagada amb una assegurança, però amb les partides que portem fins ara, acabem 
l’obra,  o n’ hi haurà molta més? perquè si la obra és molt important doncs potser valia la 
pena tenir un projecte i treure-la a concurs i ens hauríem estalviat costos. La meva pregunta 
només és aquesta. 
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El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, exposa que el grup votarà a favor; entenem 
que són modificacions de crèdits normals i que obeeixen a la normalitat de la casa. 
 
El Sr. Alcalde intervé per puntualitzar doncs amb aquest punt que tant el Sr. Simeón com la 
Sra. Ginestà ens plantegen; en una part ja ho han dit vostès, es paga en part de 
l’assegurança i l’altra part ve donada per la urgència que tenim de fer el canvi de les naus 
que teníem actualment la Brigada i que s’han de posar a la màquina 3 perquè, vostès se’n 
recorden que ja fa anys que les vam vendre; les podíem utilitzar-les sempre i quan la 
propietat no les requerís pel seu funcionament, nosaltres no podíem preveure que això fos 
immediat i que se’ns demanés amb aquesta urgència per això s’actua per condicionar-ho en 
el moment que toca i fer-ho de la millor manera possible; segurament encara hi haurà 
alguna despesa més. Es demanaran, com sempre, diferents pressupostos. Entenent què és 
aquesta urgència el que ens implica fer aquest canvi, amb els responsables de la Brigada, del 
Servei de Contractació i d’Urbanisme, el que hem anat fent és reunions de treball per mirar 
com encaixar millor les peces perquè això funcioni de manera ràpida, pràctica i que el 
traspàs es pugui fer en la urgència que ens demana la propietat. 
Manifesta el Sr. Alcalde que no entrarà a valorar si la porta es més cara o és més barata; si 
des del Serveis Tècnics es proposa aquesta porta doncs entenem que és la porta que fa 
falta; entendrà que és una decisió molt tècnica i no política. En aquest sentit, el polític si de 
cas ha de vetllar perquè hi hagi una porta; m’alegro que sigui una bona porta i m’hagués 
emprenyat més que haguéssim gastat uns diners amb una mala porta però al final, si la 
gastem amb una bona porta doncs ja està bé i ara que duri i que s’ho valgui i ja està. En el 
cas que no anés bé aquesta porta o no tingués el rendiment que fa falta, llavors ens 
qüestionarem si ens hem gastat massa diners amb aquest sentit. Aquesta modificació, per 
altra banda, és totalment ordinari.  
 
El Sr. Simeón manifesta que no es tracta de la porta en si; només es un exemple que estic 
donant. Es una porta cara i simplement planteja si valia la pena ficar una porta de condicions 
similars d’una altra marca, i destinar estalvi a altres coses, com per exemple pintar l’escala. 
 
Sr. Alcalde exposa que en qualsevol cas, el que vull fer veure, i que s’entengui,  és que no 
s’ha plantejat la dicotomia, si fem una cosa o en fem una altra; hi ha hagut una necessitat 
que ens ha obligat a fer aquesta inversió en la màquina 3 i això no és ha de descartar el 
considerar que s’ha de fer una pintada en l’escala de l’Ajuntament doncs es pot planificar de 
cara al pressupost de l’any que ve i es fa i en principi no hi ha d’haver cap problema. En 
qualsevol cas, no és pintarà ni millor ni pitjor perquè haguem fet aquesta obra.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
6.- EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS. 

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 26 de setembre de 2016, amb el contingut següent:  
 
“La Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015 va posar de manifest 
l’existència de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors (2000 a 2014) 
per import de 2.669.994,08 € i d’exercici corrent (2015) per import de 1.495.281,35 €.  
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En la mateixa Liquidació es va provisionar una quantia de 1.359.480,20 € en concepte de 
saldos de dubtós cobrament. 
 
La Liquidació del Patronat Fira de Mollerussa de l’exercici 2015 va posar de manifest 
l’existència de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors (2009 a 2014) 
per import de 222.187,14 € i d’exercici corrent (2015) per import de 47.622,54 €. 
 
En la mateixa Liquidació de la Fira, es va provisionar una quantia de 78.655,34 € en 
concepte de saldos de dubtós cobrament. 
 
Atès que per establir i determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària de l’Ajuntament, cal efectuar baixes de drets reconeguts d’exercicis anteriors 
i corrent que siguin inexigibles actualment. 
 
Vist l’informe de l’Interventor encarregat per aquesta Alcaldia en data 5 de setembre de 
2016, en el qual es determina que existeixen a la comptabilitat de l’Ajuntament drets 
reconeguts que haurien de donar-se de baixa per un import total de 540.050,82 € 
(200.124,57 € baixa per fallits i 339.926,25 € per desajustos comptables). 
 
Vist l’informe de l’empresa col·laboradora en les tasques de recaptació en via executiva, en 
el qual es determina que existeixen deutors en situació de ser declarats fallits i, per tant, 
declarar crèdits incobrables els deutes que integren l’esmentat expedient, per un import total 
de 166.843,20 €. 
 
Vist l’informe de l’organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació 
de Lleida, en el qual es determina que existeixen deutors en situació de ser declarats fallits i, 
per tant, declarar crèdits incobrables els deutes que integren l’esmentat expedient, per un 
import total de 26.303,00 €. 
 
Vist l’informe de l’organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació 
de Lleida, en el qual es determina que existeixen deutes que no són ingrés de dret públic 
(per tant no es poden recaptar en via executiva), per un import total de 6.978,37 €. 
 
Vist l’informe de l’Interventor encarregat per aquesta Alcaldia en el qual es determina que 
existeixen a la comptabilitat del Patronat Fira de Mollerussa drets reconeguts que haurien de 
donar-se de baixa per fallits per un import total de 37.132,23 €. 
 
En base a tot això, en ús de les competències legals atribuïdes proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, per import de 
540.050,82 €, el detall dels quals, individualitzat per anys conceptes i quanties s’adjunta a 
l’annex, corresponent a l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
Segon.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, per import de 
37.132,23 € segons annex que s’adjunta, corresponent al Patronat Fira de Mollerussa. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes 
oportuns.” 
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, diu que amb no massa importància avui 
es passa un expedient de baixes de drets reconeguts. Cosa que s’ha de fer.  Això permet 
tenir uns ingressos previstos reals, per això res a dir. Després de revisar l’expedient afirma 
que no hi ha casos flagrants com hi havia hagut en una altra ocasió. Hi ha algun rebut de 
poca importància, connexions de clavegueres i sorprèn perquè són ciutadans que tothom 
coneix i xoca que no s’hagi pogut exigir-los el pagament, no sap si tenen o no res al seu 
noms i sorprèn que no se’ls exigeixi el pagament. Es fa el procediment que cal i per tant res 
a dir. Veu que en aquest expedient es donen de baixa molts rebuts pendents del Mercat 
Setmanal d’anys anteriors que s’arrossegaven històricament, ja fa temps que qui no paga 
perd el lloc al mercat, cosa que creu que és de justícia, ja que si uns fan l’esforç de pagar, 
l’han de fer tots. També cal dir que una nova llei obliga a licitar les parades i seran per 
concessió. Amb aquesta nova llei els paradistes que no paguin, deixaran de tenir el dret de 
parada. La regidora entén que és un bona feina la que es fa avui, unes part de neteja i l’altra 
d’adequació a la nova llei. Per tant, votaran a favor d’aquest expedient. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que el seu grup s’abstindrà i 
explica per què. L’abstenció no és un toc d’atenció ni a la gestió, ni a l’empresa 
col·laboradora, ni als tècnics de la casa, ni a l’organisme recaptador ja que entén que ha 
estat correcte. Tampoc no és un toc d’atenció a la gent senzilla que a causa de la crisi s’han 
vist afectats per la teranyina del deute. És un toc d’atenció a aquells que fan trampes i 
juguen a fer i desfer empreses en funció d’interessos especulatius que genera un deute als 
ciutadans de Mollerussa. És un toc d’atenció per dir-los alt i clar que es donarà de baixa el 
deute de l’empresa, però que no s’oblidarà el nom de la persona. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona afirma que és un expedient purament administratiu, que es 
podria passar ara o no, és a dir, que aquests debat es podria tenir ara o no i que caigui al 
mes de setembre és una cosa aleatòria. Des d’Intervenció, l’any 2011 van iniciar aquest 
tipus d’expedients per poder tenir una comptabilitat real, neta, que no obligués a fer trampes 
al solitari a l’hora de pressupostar o fer diferents obligacions financeres. Es fan aquestes 
baixes quan els expedients ja són fallits, no es tracta de condonar, bonificar o perdonar rés. 
Depèn de com es diuen les coses sembla que l’Ajuntament ho decideixi. Aquí el que es fa és 
un pur expedient comptable que ve d’Intervenció i es fa en aquest sentit. Entenem doncs 
que aquests expedient també reflecteix una actuació que va començar el 2012, en què es va 
reformular tot el Mercat Setmanal. Es van canviar hàbits  de pagament, primerament es 
pagava cada tres mesos i ara es fa mensualment, cosa que permet fer un seguiment més 
constant dels rebuts. Per tant es van fent modificacions. Dels 540.000€, 340.000€ són de 
duplicitats que computen però no es poden cobrar. Sembla que sigui molt diners acumulats 
però en deu anys no són tants. L’alcalde manifesta que entén que l’abstenció no potser un 
toc d’atenció perquè és un tema absolutament administratiu, però entén que facin aquest toc 
a les empreses i que no ho oblidaran. Per tant pel que fa a la pràctica en caldrà fer algun 
altre perquè cada any hi ha fallits. S’anirà fent amb l’única voluntat de mantenir la 
comptabilitat com més actualitzada millor perquè permeti gestionar després accions futures 
financeres en el municipi. 
 
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 Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. 
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Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà. 
 

7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 03/2016. OAM FIRA 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 26 de setembre 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 i atès que l'expedient es tramita per 
raons de necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals 
vigents, es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 03/2016, per una quantia total de 
16.954,00€ amb el següent resum: 

 
DESPESES 
 
PARTIDA   CONCEPTE                          IMPORT  
920.2260200  Publicitat i propaganda          1.000,00 
920.2279904  FEMEL        15.954,00 
TOTAL 16.954,00 
 
FINANÇAMENT 

 
MAJORS INGRESSOS    16.954,00  

 
PARTIDA   CONCEPTE                          IMPORT  
34900 DRETS D’INSCRIPCIÓ SANT JOSEP 851,00 
34902 M2 ESTANDS PAVELLÓ SANT JOSEP 1.792,00 
34903 M2 PAVELLÓ FIRAL SANT JOSEP 10.199,00 
34913 DRETS INSCRIP. / ADQUISIÓ DRONE / CURS INICIACIÓ 477,00 
34924 MOBILIARI, ASSEGURANCES, NETEJA, HOSTESSES 987,00 
34925 BORSA INTERPIRENENCA DE CEREALS 2.427,00 
46500 SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL 221,00 
TOTAL     16.954,00 
 
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. 
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8.- CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, OAM FIRA 
MOLLERUSSA, PER IMPORT DE 200.000,00 €. 
 
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 26 de setembre de 2016, amb el contingut següent:  
 
“Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front 
als pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal funcionament 
del Patronat de Fires de Mollerussa, és necessari la formalització d’una operació de crèdit a 
curt termini. 
 
Atès que en data 31-10-16 té venciment una operació de crèdit a curt termini per import de 
170.000,00 € i que no serà possible la seva cancel·lació per manca de tresoreria. 
 
Atès que les circumstàncies exposades aconsellen la contractació d’una operació de crèdit a 
curt termini per import total de 200.000,00 €. 
 
Examinat l’expedient incoat per a la contractació d’una operació de crèdit a curt termini i 
trobat conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vista la oferta de condicions financeres presentada per l’entitat La Caixa. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar al Patronat de Fires de Mollerussa la contractació d’una operació de crèdit 
a curt termini per import de 200.000,00 €  
 
Segon. L’esmentada operació es formalitzarà en les  següents condicions: 
 
- Entitat:  La Caixa 
- Crèdit màxim autoritzat:  200.000,00 € 
- Venciment:  12 mesos 
- Tipus d’interès:                    Euríbor trimestral + 1% 
- Comissió obertura:               0,10 % 
- Comissió no disponibilitat:    0,50 % anual 
- Intervenció:                        davant Notari 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu 
President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació del Patronat de Fires de 
Mollerussa formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els 
documents necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos 
menester.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
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9.- MOCIONS  
 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que ha estat presentada una única Moció, pel grup 
municipal ERC-AM, següent: 
 
9.1.- MOCIÓ SOBRE LA REOBERTURA DE LA PLANTA DE TRACJUSA A JUNEDA. 
 
Seguidament es dóna lectura a la Moció, en els termes següents: 
 
ENGELBERT MONTALÀ I PLA, com a portaveu del grup municipal ERC-AM a l’Ajuntament de 
Mollerussa, sota  l’emparament del disposat al  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 la corporació de Mollerussa la següent 
 

MOCIÓ SOBRE LA REOBERTURA DE LA PLANTA DE TRACJUSA A JUNEDA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A inicis del 2014, el govern espanyol va aprovar una retallada de les ajudes a la generació 
d'energia renovable cosa que va provocar que tanquéssim totes les 6 plantes de tractament 
de purins de Catalunya, entre les quals s’hi compta les 3 plantes que estan a la zona 
d’influència de Mollerussa i del Pla d’Urgell; concretament en un distància màxima  de 10 
quilòmetres del centre de Mollerussa trobem les plantes de TRACJUSA ,  la de VAC de Juneda 
i la de Miralcamp;  A raó d’això  el context actual es caracteritza per l’angoixant problema de 
la gestió de les dejeccions ramaderes (per manca de terra on escampar-les). D’altra banda, 
també comptem amb els excedents de residus urbans que té el país i alguna comarca com 
ara la de les Garrigues, que ja acabat la vida útil del seu abocador i que ha de buscar una 
alternativa per la deposició dels seus residus, amb l’agreujant que és la penúltima comarca 
de Catalunya amb reciclatge, segons l’informe de l’Agència Catalana de Residus, amb només 
un 19% de recollida selectiva un cop extrets els impropis. 
 
La planta de Tracjusa a Juneda, que segons el nou projecte preveuria tractar la mateixa 
quantitat de purins (100.000 m3), tindria com a novetat principal el canvi en el tipus de 
combustible utilitzat, que passaria de gas natural a CDR (combustible derivat dels residus) 
obtingut,  a partir dels residus urbans procedents de les comarques de les Garrigues i del Pla 
d’Urgell i de d’altres llocs. Davant de la magnitud d’aquest projecte, hem de ser especialment 
curosos a l'hora de valorar-lo. 
La climatologia de la comarca de les Garrigues i del Pla d’Urgell  presenta situacions 
anticiclòniques persistents, especialment els mesos d’hivern, que es caracteritzen per vents 
febles, inversions de temperatura amb alçada que donen lloc a boires, estancament per poca 
o escassa ventilació i propensió a l’acumulació de possibles contaminants que poden originar 
episodis ambientals.  Sigui per aquest motiu i/o per les emissions de les indústries actuals, 
les mesures d’ozó troposfèric superen els llindars de tolerància al punt de mesurament ubicat 
a Juneda.  
 
El projecte de la Nova-Tracjusa podria comportar, segons estudis en plantes amb 
característiques similars, la generació de contaminants atmosfèrics, com dioxines o furans. 
 
La normativa catalana vigent, estableix una jerarquia a l’hora del tractament de residus, en 
la que sistemes de valorització i d’eliminació com els que proposaria el projecte, serien les 
darreres solucions a prendre. El programa PRECAT20 (Programa General de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020) estableix que abans de l’any 2020, 
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com a mínim el 50% dels residus domèstics i comercials han de poder-se reutilitzar i reciclar 
en origen.  
 
D’entrada el projecte tal com l'han presentat i explicat, presenta una sèrie de dubtes, 
incerteses i preocupació, per la qual cosa que creiem que caldria reformar-lo substancialment 
per poder donar-hi suport, especialment per  quatre raons: 
 
1- Contradiu el nostre model de país i de comarca, avalat per unes conviccions i diferents 
lluites sostingudes, que consisteix en exigir el tractament dels residus i les dejeccions en 
origen i evitar, sobretot, exportar-los des dels territoris més poblats als menys habitats. 
Alhora, es tracta de preservar primordialment la salut i la qualitat mediambiental que 
prestigia l'elaboració d'aliments de qualitat, incloent-hi els emparats en la producció 
integrada o ecològica. 
 
2- Al contemplar el tractament de milers de tones de CDR, procedents de residus urbans 
heterogenis i forans, fa sospitar si darrere del noble propòsit de resoldre un problema local 
no s'hi amaga el de resoldre'n un d'aliè. 
 
3- El propi projecte i l'estudi d'impacte ambiental, presenten mancances, llacunes, 
ambigüitats i contradiccions, que després de revisar-lo curosament ens generen seriosos 
dubtes sobre el potencial contaminant de les emissions produïdes pel procés de gasificació i 
altres qüestions inquietants.  
 
4- La reobertura de la planta de Miralcamp usant combustibles convencionals ja contrastats, 
i no pas residus diversos tractats, demostra que existeixen altres alternatives més segures i 
amb efectes previsibles. 
 
Donades les incerteses vers aquest projecte, creiem necessari que els promotors del projecte 
aturin la seva tramitació  i que els diferents organismes i administracions, en facin la 
valoració així com l’anàlisi de les diferents alternatives, en especial: 
 
A- Se’ns assessori sobre l'abast de la tecnologia per gasificar residus, per tal de determinar 
definitivament els seus efectes sobre la salut, la qualitat del medi ambient i l'eficiència 
energètica, i la sostenibilitat en tots els ordres que implica traslladar milers de tones de 
residus d'una banda del país a una altra. 
 
B- Que col·laborin estretament amb els ramaders per tal d'ajudar-los a reformar 
substancialment el projecte o a impulsar-ne un altre que permeti resoldre el problema de la 
gestió dels purins, que tant aclapara a un sector estratègic per la comarca com és la 
ramaderia intensiva, d'acord amb un sistema energèticament eficient, assumible 
econòmicament i que ofereixi prou garanties per a la salut de les persones i la qualitat 
mediambiental, que són els dos béns comuns a preservar per sobre de tot. 
 
Per tot l’exposat, sotmetem al ple de la Corporació de l’Ajuntament de Mollerussa,  el debat i 
l’aprovació dels següents: 

ACORDS: 
 
Primer.- Donar el màxim suport al sector porcí, ja que és una activitat bàsica i estratègica 
per a la nostra comarca i per al nostre país en general, i en especial a totes aquelles 
iniciatives que ajudin a consolidar aquest sector i a buscar solucions efectives per a la 
problemàtica de les dejeccions ramaderes.  
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Segon.- Donar suport a totes les iniciatives necessàries per a la reobertura de les plantes de 
tractament de purins, ja que són claus per a poder contribuir a solucionar una part important 
dels excedents de purins. 
 
Tercer.- Que l’aprovació d’aquesta planta quedi condicionada a la nul·la afectació sobre la 
salut de les persones, la qualitat ambiental de les zones afectades i del model territorial 
sostenible per a la comarca del Pla d’Urgell.   
 
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al 
respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que votaria a favor però que 
finalment s’abstindrà. Suposa que Tracjusa té un estudi de viabilitat que sense cremar 
residus urbans no pot funcionar la planta. El Sr. Simeón dóna ple suport als ramaders ja que 
són necessàries aquestes plantes per a ells, i a més el aqüífers s’estan tornant a contaminar. 
Però diu que cal pensar que d’aquesta planta en depenen directament unes 20 famílies i 
indirectament unes quantes més, cosa que vol dir que s’ha de ser curós. De totes maneres, 
afirma que s’absté i ho deixa en mans del Departament de Medi Ambient de la Generalitat a 
l’espera que totes les mancances provinents del projecte s’escoltin i s’estudiïn. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que el vot serà a favor i que 
té alguna consideració per fer. Diu que estan d’acord amb el primer i segon punt i afirma que 
gràcies a la sentència tornaran a funcionar les plantes de purí, tant necessàries per evitar la 
contaminació dels camps. En el tercer punt,sobre que la planta tingui nul·la afectació sobre 
la salut i el territori sostenible, hi votaran favor. Creu que en els govern localss’ha d’estar 
plenament decidit a treballar per la mínima afectació sobre la salut de les persones i la 
contaminació ambiental. Cada dia surten nous informes, més seriosos i contrastats sobre 
l’afectació que té la contaminació en la salut de les persones. Sobretot per a la provocació de 
tot tipus de malalties, fins i tot en el desenvolupament del cervell de nadons, etc. Per tant, 
cal que tots els governs s’hi impliquin seriosament i que es facin els estudis adients sobre 
qualsevol tipus d’equipament. La Sra. Ginestà diu que en aquesta moció hi afegiria un altre 
punt. No pot ser que cada vegada que s’ha de generar una planta de residus, 
d’escombraries... estigui supeditada a l’oposició de les plataformes de la zona i el Govern de 
la Generalitat hagi d’estar contínuament improvisant on es fa. Diu que des dels governs 
municipals caldria exigir a la Generalitat una planificació en la gestió de residus tenint en 
compte la geografia, urografia, els béns, etc. Al Pla d’Urgell hi ha diferents plantes i també hi 
ha els dubtes de si en temps de boira poden afectar la contaminació. Cal demanar cada 
vegada més que governs superiors elaborin aquesta planificació i no s’hagi d’estar 
improvisant. La Sra. Ginesta també diu que l’Ajuntament de Mollerussa hauria d’encomanar 
un estudi seriós dels nivells de contaminació que hi ha. No parla concretament d’aquesta 
planta, però –diu- caldria saber quina afectació hi ha sobre la salut de les persones. Es 
pregunta quin és el nivell de contaminació. Diu que estem en una plana, la plana d’Urgell, 
que és molt tancada, on hi ha altres plantes que poden estar afectant. No és una banalitat, 
avui la premsa porta que en el CAP de les Garrigues, el 90% del personal sanitari es 
manifesta en contra i ha mostrat el seu rebuig. Per tant, -afirma- alguna cosa hi deu haver i 
cal agafar-s’ho seriosament. 
Per tot això exposat, doncs, el seu grup votarà a favor perquè creuen que és un pas més per 
aquesta conscienciació cap a una ciutat, un país molt més sostenible. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, explica que avui sortia a la premsa que el 
promotor de TRACJUSA ha enretirat el polèmic projecte de la incineradora per reformular-lo, 
cosa que dóna a entendre que el projecte, tal com els ciutadans, membres d’organitzacions 
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ecologistes i metges de diferents CAP, havien intuït que no estava ben formulat. I això 
reafirma l’encert que davant d’aquest projecte s’havien d’impulsar mesures preventives 
d’urgència. Li agraeixen la predisposició innecessària de la urgència. Mollerussa tal i com 
vostè va anunciar s’encamina a la millora constant de l’índex de recollida selectiva i aquest 
ha de seguir sent el camí. Projectes privats que diuen que les brosses han de seguir traçats 
diferents als que vostè proposava, cremant plantes per buscar rèdits econòmics a deu 
quilòmetres de la ciutat, no són el camí a seguir. Per això cal ser preventiu, tothom ho ha de 
ser. No es poden barrejar els problemes dels ramaders amb les dejeccions i les diferents 
maneres de gestionar els residus urbans. Avui no farà un debat sobre les possibles 
afectacions de la salut de la planta, el model de gestió dels residus que prioritzen és el 
reciclatge. És a dir, si es fa tal com s’ha de fer, la planta es quedaria sense combustible. El 
Sr. Montalà encoratja a tothom a seguir treballant, a treballar per a la paralització del 
projecte en foment del reciclatge per fer innecessaris aquests debats en el temps i  encoratja 
també a valorar i a votar tres acords que obeeixen el sentit comú: donar el màxim suport al 
sector porcí, donar suport a totes les iniciatives necessàries per la reobertura de les plantes 
de tractaments de purins i que la construcció d’aquestes plantes quedi condicionada a la 
nul·la afectació de la salut. S’adreça al Sr. Simeón perquè no entén la seva abstenció. Són 
tres acords que obeeixen el sentit comú i el que cal visualitzar són els acords de la Moció i no 
els acaba d’encaixar aquesta abstenció i li diu que ja ho explicarà.  
Dóna les gràcies. 
 
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, fa unes consideracions a aquesta Moció. Tal com es fórmula en 
l’apartat acords, diu estar-hi conforme. No es negaria mai a pensar que un govern permetés 
i autoritzés una planta que tingués una afectació directa sobre la salut. Per tant, com que és 
obvi que es tingui confiança en aquest cas amb l’Agència de Residus de Catalunya, la 
consellera de Medi Ambient i la consellera d’Agricultura, que de manera transversal han de 
gestionar aquest projecte,  el que proposa és tenir un punt més de rigor en la proposta. 
Aquesta exposició de motius amb data d’entrada de dimarts, decau en gran part perquè el 
projecte ja s’ha retirat per tant, tota aquesta Moció que fins ara es formula en condicional, 
des de dimarts està retirat pendent de ser revisat pels tècnics de l’Agència de Residus de 
Catalunya i per ser modificat si convé segons indicacions tècniques del Departament, sempre 
amb l’objectiu de complir amb totes les normatives vigents de protecció a les persones i del 
Medi Ambient. En una comunicació que hi va haver dimarts, segons els ajuntaments de les 
Garrigues que hi estan implicats, a banda de la planificació de la gestió dels residus de la 
comarca, caldrà obrir un període de diàleg amb els actors territorials de les Garrigues i 
també del Pla d’Urgell per veure l’interès i l’encaix del projecte en el territori. A partir d’ara, 
si fins fa poc estaven en una fase prèvia, a partir de dimarts es torna a una fase 
embrionària. La gestió de residus és un tema que està derivat al Consell Comarcal, on s’han 
fet diferents reunions amb el Consell d’Alcaldes, oberta als consellers, amb l’assistència del 
conseller Rull i el director de l’Agència de Residus. Es va explicar la formulació inicial 
d’aquest projecte, el qual no ha tingut cap posicionament per part de les administracions de 
la comarca. L’alcalde entén que és una moció preventiva i que hi donaran suport en aquest 
sentit, però vol que consti en acta que la formulació de l’exposició de motius, no en la 
realitat dels purins, sinó en el projecte que hi havia presentat, decau perquè el projecte està 
retirat.Qualsevol expedient a l’Ajuntament de Mollerussa segueix els tràmits habituals i es 
podran fer esmenes. En aquest cas és el Consell Comarcal el gestor del servei i és on 
s’acabarà decidint i votant la conveniència o no de portar els residus a Juneda, sempre que 
siguin residus ja tractats, són excedent de residus. L’alcalde diu que es guarda de fer una 
anàlisi tècnica d’un projecte que no té i que no ha revisat perquè està derivat al Consell 
Comarcal. En qualsevol cas, en la part més política que és el plantejament de la Moció,  dóna 
suport al sector porcí, dóna suport a les iniciatives que es puguin fer en un tema tan 
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important com és el tractament de les dejeccions ramaderes, de purins i sempre que 
qualsevol activitat que es faci quedi condicionada a la no a afectació a les persones. 
En referència al que deia la Sra. Ginesta sobre la contaminació ambiental, l’alcalde diu que  
aquesta any hi ha hagut a la pl. de Sant Jaume una estació de control ambiental, per valorar 
una mica els índex i els paràmetres en què la ciutat es mou. Els resultats són correctes. 
L’alcalde diu que en aquest moment hi ha una tema de contaminació acústica. Hi ha uns 
sensors, dins d’un pla pilot, com a ciutat smartlab, smartcity pel control de sorolls de la 
carretera. Amb això l’alcalde manifesta que s’estan omplint de raons per, si convé fer alguna 
actuació en concret, aquesta es pugui avalar. Donaran suport delegant i derivant a l’òrgan 
gestor que és el Consell i en tots els municipis de la comarca en el Consell d’Alcaldes que es 
pugui parlar i decidir el que toqui, que si algú demana més informació es pugui donar. No cal 
avançar-se amb els esdeveniments, sinó que l’expedient tingui el seu moment processal 
perquè els Ajuntaments puguin entrar i que no elevin a consideració o acord de Ple un tema 
que potser encara no té la transcendència necessària. Tal com deia el Sr. Montalà en el 
plantejament de la Moció, amb caràcter preventiu i amb la voluntat que quedi clar que és 
compatible defensar la gestió de residus, en aquest cas de purins, i el tema de la salut i el 
medi ambient. Ni hi estaran en cap cas en contra. 
 
El regidor Sr. Joan Simeón vol explicar la seva abstenció. Diu que per la seva professió 
sovint parla amb pagesos de Juneda. Sap que hi ha gent a favor i gent en contra de la nova 
obertura. Amb el tancament tothom hi va estar en contra. El tancament va ser una decisió 
del Govern de Madrid perquè algunes plantes no complien els convenis marcats per Gas 
Natural i se’ls pagava el quilovat molt car. Però tal com ha dit abans, manifesta que confia 
ambles conselleries de la Generalitat per determinar si el projecte és viable o no, si afectarà 
la salut pública. Amb això vol dir que no creu que muntin la planta de Juneda si els veïns 
n’han de sortir afectats. També hi ha famílies que viuen d’això. Creu que tot depèn del tipus 
de cremador amb què s’incinera, de la caldera i la turbina perquè hi ha plantes que 
contaminen més que altres en funció del mecanisme. El Sr. Simeón manifesta conèixer la 
sensibilitat de la gent de Juneda i no es vol posar ni en contra ni a favor d’aquesta moció. 
Senzillament vol dir que els partits que estan representats a l’Ajuntament són també a les 
conselleries i suposa que votaran a favor de la gent i del veïns de la comarca 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, diu que aquesta és una moció preventiva tal com ha dit el 
Sr. Solsona, però l’empresa no diu que es retiri definitivament. Per tant creu que no està de 
més aprovar aquesta Moció i creu que tothom és conscient que gràcies a aquesta plataforma 
opositora l’empresa ha hagut de tirar endarrere, sinó ja es veuria què hauria fet. Cal 
reconèixer el treball que han fet totes aquestes persones. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, fa dos aclariments. Diu que no es retira, sinó que es 
reformula. Per tant, cal estar amatents què s’ha de reformular i què és el que entra. Si es 
retira és perquè estava mal fet i si està mal fet és que alguna cosa no encaixa –adreçant-se 
al Sr. Simeón-. El Sr. Montalà entén que hi hagi gent a favor i en contra, però la formulació 
d’una Moció en el Ple implica posar-se d’acord amb tres punts i són tres punts molt senzills 
d’entendre per donar el màxim suport al sector porcí,a totes les iniciatives necessàries per la 
reobertura de plantes de tractament de purins. Pregunta si el Sr. Simeón hi està d’acord.  
Llavors el Sr. Montalà no estén l’abstenció. De totes maneres accepta el seu posicionament, 
faltaria més. S’adreça al Sr. Alcalde sobre l’argumentació que ha fet i manifesta que li ha 
notat un altre cop allò de ser localista en un concepte en el qual no se n’ha de ser, que és el 
clima. Per molt que aquí a Mollerussa surtin els índex correctes amidats amb la furgoneta 
que hi havia a la plaça Sant Jaume, cal intentar ser una mica més global en la visió del clima 
del nostre país i del món global en què vivim. Està molt bé que aquí surtin els índexs 
correctes, però cal estar amatents per si els índexs de Juneda són més elevats. Això també 
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preocupa. El Sr. Montalà agraeix que prevalgui el sentit comú en cadascun dels punts 
d’aquesta Moció. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona afirma que no és qüestió de ser localista, només és per què la 
Sra. Ginestà ha dit si s’havia pensat fer un estudi sobre la contaminació ambiental a 
Mollerussa. Cosa que ja s’ha fet. Només era una resposta a una pregunta, sense transcendir 
en cap argument i debat ideològic sobre el que es pot pensar o no sobre el tema. Per tant 
aquí no hi ha visió localista, ni identitària, ni ideològica, només hi ha una resposta a una 
pregunta. Igual que el que ha dit amb el tema dels sorolls. Aquí simplement hi ha una 
resposta puntual a un pregunta de si s’estaven fent o no coses en aquest sentit. Qualsevol 
informe que hi hagi a la ciutat pot tenir una transcendència en ella mateixa o en diferents 
àmbits però en qualsevol cas, si és de la ciutat té aquesta connotació local, però no vol dir 
que no puguin extrapolar-ne cap altra de derivada per tant, diu que no es pressuposi ni 
s’etiqueti una afirmació o una contesta volen donar-li una transcendència que realment no 
té, en cap cas l’alcalde diu que no ha dit mai la proposta de l’Ajuntament de Mollerussa i 
d’aquest alcalde sigui la de cremar residus. El Sr. Solsona diu que va dir en la xerrada que 
des que es té el nou sistema d’implantació en la recollida selectiva, hi ha hagut un increment 
d’onze punts en la recollida selectiva global del municipi, que situa la ciutat del 28% a prop 
del 39%.Això vol dir que s’està a la mitjana catalana que és el 39%. Encara molt per sota del 
que està la comarca del Pla d’Urgell. Manifesta que va dir que cal seguir fent les coses bé, 
que la gent pugui fer bé la selectiva perquè produirà dos beneficis: el benefici de fer millor 
cura, a l’hora de fer la selectiva i l’altra, poder tenir també menys cost econòmic a l’hora de 
gestionar els residus. Pel que fa al tema del Pla d’Urgell, es va plantejar al conseller i a tots 
els consellers comarcals i també als municipis si veuen en aquesta planta una oportunitat o 
no de canviar la gestió dels residus que estem generant aquí, posant-hi dues variables; una 
variable de cost,si el fet de portar o no residus de Mollerussa a Juneda, té un cost per tona 
“x” que potser és inferior al cost per tona “x” que té portar-lo a l’abocador de Castellnou. És 
una variable econòmica que caldrà veure si interessa o no minorar el cost de tractament de 
residus del municipi i l’altre, si això o aquests menys cost que pugui arribar a tenir compensa 
sobre l’impacte o no del tractament d’aquest residu. Per tant, és un debat que s’haurà de 
tractar en el si del Consell Comarcal. I aquí l’alcalde diu que el que no farà és dir que ha fet 
una revisió curosa d’aquest projecte, o a hores d’ara, no projecte perquè s’ha retirat i s’ha de 
modificar i revisar.Com ha dit en la carta que s’ha enviat, no es tracta d’entrar en un debat 
tècnic sobre si es diu incineració o no, o entrar en uns conceptes que poden ser a vegades 
fàcils de comunicar i complexos de gestionar. Cal intentar ser el màxim rigorós possible i 
objectiu a l’hora de parlar d’aquest tema. 
El Sr. Solsona manifesta que fa aquest plantejament i dóna suport a la Moció però no vol que 
se li atribueixin coses que no ha dit. Una cosa que no ha dit és que no vulgui parlar-ne i 
l’altra que sigui o no localista. Només intenta respondre allò que se li pregunta, però si la 
base de resposta té una incidència local, respon per això. L’alcalde explica una tema que no 
ha transcendit i és que estar inclosos en el projecte Smartlab, amb diferents ciutats de 
Catalunya que fan el mateix tipus d’estudis, fa que hi hagi una transcendència també de 
xarxa a nivell de ciutat de Smartlab. 
L’alcalde creu que el tema ja està fet i debatut. Només una cosa, diu que entén i respecta 
l’abstenció del Sr. Simeón per sentit comú i lògica. Podria dir-li el mateix pel que fa a les 
baixes dels drets reconeguts, perquè si només és un toc d’atenció,ja que tot el tràmit és 
correcte, també podria preguntar o dir que no entén perquè s’abstenen. Tothom és lliure de 
fer el que vulgui i segurament les derivades tècniques són les que poden provocar una 
abstenció o també es podria abstenir en considerar que la Moció es a temporal. Per tant, 
tothom vota el que vol en aquesta Moció com també es fa en qualsevol altre punt. 
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta 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, 
Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginestà i Alonso Soria i una (1) 
abstenció, del Regidor Sr. Joan Simeón. 
 
10.- 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 26 de juliol i 23 de setembre de 2016, i que es 
corresponent als números 355/2016 a 418/2016, següents: 
 
Decret Núm. 355/2016, 26 de juliol. 
Assumpte: Sol·licitud de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017. 
 
Decret Núm. 356/2016, 26 de juliol. 
Assumpte: Adquisició parades mercat. 
 
Decret Núm. 357/2016, 26 de juliol. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 358/2016, 28 de juliol. 
Assumpte: Nomenament Secretària Accidental, durant el període vacacional 2016 
 
Decret Núm. 359/2016, 29 de juliol. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juliol de 2016. 
 
Decret Núm. 360/2016, 29 de juliol. 
Assumpte: Sol·licitud del Sr. Albert Salvia Talarn, titular de la llicència municipal de taxi núm. 7 
demanant autorització per a l’ampliació de cinc places fins a nou places i canvi de vehicle. 
 
Decret Núm. 361/2016, 1 d’agost. 
Assumpte: Desplegament de l’acord adoptat per la Junta de govern el 28.07.2016. Contractes Menors de 
Serveis Professionals al Casal Municipal per a la gent Fran de Mollerussa (Curs 2016-2017). 
 
Decret Núm. 362/2016, 1 d’agost. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 21/2016 – transferències de cedit. 
 
Decret Núm. 363/2016, 1 d’agost. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 364/2016, 2 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 365/2016, 2 d’agost. 
Assumpte: Professors Escola de Música, Curs 2016/2017. Contractacions Laborals Temporals. 
 
Decret Núm. 366/2016, 2 d’agost. 
Assumpte: Desestimació del Recurs de Reposició interposat per la Sra. Cristina Cava Garcia enfront el 
Decret d’Alcaldia núm. 215/2016 [Exp. Reclamació patrimonial]. 
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Decret Núm. 367/2016, 2 d’agost. 
Assumpte: Absència temporal Alcalde: nomenament d’Alcalde amb caràcter d’accidental. 
 
Decret Núm. 368/2016, 5 d’agost. 
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 Aguado Morcillo 
Teresa. 
 
Decret Núm. 369/2016, 5 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 370/2016, 8 d’agost. 
Assumpte: EMC-005-2016. 
 
Decret Núm. 371/2016, 11 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Associació de Malí, en què demana autorització per utilitza el recinte del Camp de 
Futbol el dia 13 d’agost de 2016. 
 
Decret Núm. 372/2016, 11 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Associació Senegalesa de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el 
Centre Cultural el dia 17 d’agost de 2016. 
 
Decret Núm. 373/2016, 11 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Associació Salaverrynos, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 125è 
Aniversari el dia 20 d’agost de 2016. 
 
Decret Núm. 374/2016, 11 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Montse Alvarez Rey, en què demana autorització per muntar una taula a la 
gespa de davant del carrer Ricard Vinyes núm. 10 el proper dia 19 d’agost de 2016. 
 
Decret Núm. 375/2016, 11 d’agost. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 376/2016, 16 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 377/2016, 17 d’agost. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 378/2016, 18 d’agost. 
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 22/2016 –transferències de crèdit. 
 
Decret Núm. 379/2016, 19 d’agost. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al 
C/Barcelona, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament d’un nou termini. 
 
Decret Núm. 380/2016, 19 d’agost. 
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici plurifamiliar d’habitatges situat al C. Crist Rei, 7 de 
Mollerussa. Tràmit: Sol·licitud d’ampliació del termini. 
 
Decret Núm. 381/2016, 19 d’agost. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada 
a l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: sol·licitud d’ampliació del termini. 
 
Decret Núm. 382/2016, 19 d’agost. 
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: sol·licitud d’ampliació del termini. 
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Decret Núm. 383/2016, 22 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 384/2016, 11 d’agost. 
Assumpte: sol·licitud permís de paternitat Sr. Prieto Lucas, Gabriel. 
 
Decret Núm. 385/2016, 25 d’agost. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 386/2016, 26 d’agost. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 23/2016). 
 
Decret Núm. 387/2016, 29 d’agost. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 388/2016, 29 d’agost. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Ensenyament: Activitats diverses: Suport 
Educatiu: Vetlladora. 
 
Decret Núm. 389/2016, 29 d’agost. 
Assumpte: Conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per al desenvolupament de 
Programes de Formació i Inserció – Plans de Transició al treball (PFI – PTT), curs 2016-2017. Actuacions 
Preliminars. 
 
Decret Núm. 390/2016, 11 d’agost. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 24/2016 
 
Decret Núm. 391/2016, 29 d’agost. 
Assumpte: Sol·licitud club Futbol Joventut Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el recinte 
del Camp de Futbol el dia 31 d’agost de 2016. 
 
Decret Núm. 392/2016, 31 d’agost. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’agost de 2016. 
 
Decret Núm. 393/2016, 1 de setembre. 
Assumpte: Desplegament de les accions incloses en la Fitxa 7 del contracte Programa (CP) 2016-2019: 
contractació d’un lloc de treball de tècnic/a en polítiques migratòries a l’Àrea de Benestar Social, 
ciutadania i Infància de l’Ajuntament de Mollerussa [Sra. Muray Duran, Xenia]. 
 
Decret Núm. 394/2016, 2 de setembre. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 25/2016) 
 
Decret Núm. 395/2016, 5 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 396/2016, 5 de setembre. 
Assumpte: Baixes drets reconeguts. 
 
Decret Núm. 397/2016, 5 de setembre. 
Assumpte: aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019. Autorització de la concurrència de 
l’Ajuntament de Mollerussa en la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats 
en l’àmbit de la joventut, (Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol i Resolució TSF/1901/2016, de 27 de 
juliol), any 2016. 
 
Decret Núm. 398/2016, 5 de setembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
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Decret Núm. 399/2016, 7 de setembre. 
Assumpte: Inici d’expedient de revisió de la licitació del contracte: Servei de manteniment de la 
Jardineria i l’arbrat de les zones verdes del municipi de Mollerussa. Exp.02/2016. 
 
Decret Núm. 400/2016, 7 de setembre. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 401/2016, 8 de setembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 402/2016, 8 de setembre. 
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Daniel Puig 
Campistrou. 
 
Decret Núm. 403/2016, 9 de setembre. 
Assumpte : Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al C. 
Acadèmia,6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: atorgament de nou termini. 
 
Decret Núm. 404/2016, 9 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud La Baguetina, en què demana autorització per celebrar actuacions musicals a la 
plaça Major els dies 10 i 17 de setembre de 2016 
 
Decret Núm. 405/2016, 12 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 406/2016, 13 de setembre. 
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Joel Felip Benavent. 

Decret Núm. 407/2016, 14 de setembre. 
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret Núm. 408/2016, 14 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Sílvia Rodríguez, en representació de Llibres del 9 Angle SL, en què demana 
autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 14  de setembre de 2016. 
 
Decret Núm. 409/2016, 15 de setembre. 
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis 
municipals d’atenció externa. 
 
Decret Núm. 410/2016, 15 de setembre. 
Assumpte: EMC-006/2016. 
 
Decret Núm. 411/2016, 16 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 412/2016, 19 de setembre. 
Assumpte: Assignació de diversos complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 413/2016, 20 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 414/2016, 20 de setembre. 
Assumpte: Sol·licitud Movimiento Misionero Mundial, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 
125è Aniversari el dia 21 de setembre de 2016. 
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Decret Núm. 415/2016, 21 de setembre. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 416/2016, 23 de setembre. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 417/2016, 23 de setembre. 
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Balasch Herrera, Sílvia al Contracte Laboral autoritzat per 
Decret de l’Alcaldia Núm. 321/2016, de 23 de juny. 
 
Decret Núm. 418/2016, 23 de setembre. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 26/2016) 
 

--------------------- 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
PRECS 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà del grup ERC planteja els següent PRECS: 
 
• Ahir va rebre la convocatòria de la sessió ordinària del Consell Directiu del Patronat de 

Fires de Mollerussa que se celebrarà el pròxim 3 d'octubre, a les 21.00h.El Sr. Montalà 
diu que no pot ser que durant un any no s'hagi reunit el Patronat. Li demanem un pla de 
reunions acord amb la importància del Patronat, en tant que president d'aquest, d’un 
mínim de cada tres mesos. Aquesta deixadesa en els tempos pot donar a entendre altres 
coses i creu que és un organisme prou important que gestiona uns 600.000€.Per què  no 
donar-li la importància que té.És bo per la promoció econòmica de la ciutat, per això li 
demanen d’escurçar els tempos, en aquest prec. 

 
• Demanen intentar posar-se en contacte amb l'empresa que gestiona els parquímetres de 

la ciutat per donar més difusió entre ells i vostès de l'App de pagament a distància. 
Creuen que és força útil però no s’ha donat la difusió correcta en tant que gran part de la 
ciutadania la desconeix i creiem que és una eina bastant útil. 

 
• Demanen al consistori que es posi en contacte amb la concessionària de l'Autovia A2, per 

reclamar la substitució dels cartells que senyalitzen els accessos a la ciutat des del lateral 
per la falta de reflectant. No ajuden a la bona imatge de la ciutat ni a la localització 
nocturna. Quan es va pel lateral de l’A2 a la nit i s’accedeix per on hi ha NUFRI, en els 
cartells on hi ha el nom de Mollerussa, Les Borges Blanques no es veuen. Hi falta el 
reflectant. No sap si hi ha algun protocol per posar–se en contacte amb la concessionària 
i fer aquests canvis ja que donen peu a confusions, i la gent que no és del poble passa 
de llarg aquesta entrada. 

 
• Per últim, la ciutat compleix unes característiques geogràfiques i meteorològiques idònies 

per a l'ús de la bicicleta. L’equip de Govern en alguna ocasió ha dit que s'està fent un 
estudi de mobilitat per la ciutat i que es contempla aquest mitjà de transport. Ja que 
tothom és conscients que actualment el carril bici és perillós i insuficient, a banda que no 
hi ha aparcaments de bicicletes en totes les zones i algunes són insuficients. Tot  i que hi 
hagi grans plans de futur, caldria impulsar l’ús d’aquest mitjà a la ciutat. Així doncs, 
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demanem que es facin les actuacions necessàries per a la conscienciació i per a la millora 
dels carrils bici i pel que es faci de construcció de carrils bici en un futur. 

 
PREGUNTES 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup Popular planteja la següent PREGUNTA: 
 
• Saber si hi ha hagut o no queixes dels veïns en referència al pas subterrani que s’està 

construint a l’Estació. Saber si les obres van a ritme normal, si hi ha problemes o no... 
 
Ela regidora Sr. Teresa Ginestà del grup Socialista planteja les següents PREGUNTES: 
 
• La primera fa referència al passat Ple ordinari, referent al cost total del trasllat del 

monument de l’Orfeó Renaixença i l’informe jurídic de legalitat de l’acord que es va 
prendre. Estan a l’espera de la informació. 

 
• Saber quins criteris se segueixen en la contractació de serveis diversos. Pregunta si es 

contemplen tres pressupostos per a cada contractació. Si es dóna oportunitat a totes les 
empreses de la ciutat. Si es fa un repartiment perquè tothom pugui treballar. La Sra. 
Ginesta afirma que cada vegada més es veu com certes empreses  monopolitzen (amb 
perdó de la paraula) els serveis. Alguns dels quals dóna la sensació que s’estiguin 
externalitzant per davant o que siguin una externalització encoberta. Demana com es fa 
aquest procediment. 

 
• La següent pregunta és en referència a la brigada d’obres, si n’està prevista 

l’externalització. En el seu moment ja es va fer amb l’empresa Xuclà, que va acabant 
fent obres i facturar contínuament. Ara hi ha una empresa que ha facturat 50.000€ en 
sis mesos en reparacions de manteniment i petites obres. Per tant, la Sra. Ginestà creu 
que es pensa externalitzar el servei de manteniment d’obres quan ja sembla que és dóna 
per fet que aquesta empresa farà el servei de manteniment. 

 
• Planteja diferents preguntes en un mateix tema. Es van assabentar per la premsa de la 

presentació de la nova imatge corporativa de Mollerussa. Diu que ja hi va haver una M 
d’arquitectura i ara hi ha una M de Mollerussa.   
Les preguntes que formula són: Perquè s’ha decidit canviar la imatge corporativa? Hi ha 
contracte d’aquests serveis? Hi ha proposta de despesa? Afirma que no n’hi ha. Llavors 
pregunta: Perquè no s’ha fet proposta de despesa, quin contracte hi ha i quin pressupost 
total tindrà? 
Li comenta al Sr. Solsona que ell sempre havia dit que la imatge corporativa de la ciutat 
haurien de fer-se-la seva els ciutadans i la corporació. Si els regidors ja no han tingut 
cap participació, difícil serà que se la puguin fer seva. Tot i això entén que per canviar-la 
s’han de seguir els procediments legals corresponents i no decidir-ho l’alcalde per si sol, 
com si fos empresa seva. La Sra. Ginestà remarca que s’està parlant de la imatge 
corporativa de la ciutat i del consistori i pregunta per què no s’ha fet un concurs obert 
d’idees. Creu que és el que caldria, segurament que per una part seria molt més ric i hi 
hauria moltes més propostes i potser més bones, a la vegada que es donaria 
l’oportunitat a tots els creadors, i dissenyadors de les nostres terres. 
 

• També pregunta que cost total tindrà el canvi, tant pel que fa al disseny dels logos i què 
representa per a tots els departaments: piscines, biblioteca, etc. 

 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, planteja les següents PREGUNTES: 
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• Voldrien saber quins criteris s'han seguit per gratificar via Decret d'Alcaldia 412/2016, 

assignació de diversos complements de productivitats. No per si hi estan d’acord o no, 
sinó per veure quins criteris s’han seguit alhora de fer aquest Decret d’Alcaldia. 
 

• També voldrien saber com i de quina manera està el procés participatiu en què estan 
treballant les tres regidores del nostre consistori. Els agradaria que els posessin una mica 
al dia dels seus avenços, per no haver-se’n d’assabentar per roda de premsa. Diu que és 
un procés prou important per saber la feina que s’està realitzant. 

 
• Com i de quina manera s’ha resolt el tema del clavegueram en la zona del Mercadona. 

Quina solució s’hi ha trobat. 
 

• Una altra cosa que pregunta és saber quins protocols d'accessibilitat i conservació s'han 
programat per la pista d'atletisme, Qui se'n farà càrrec? Qui regularà els accessos? Qui 
s'encarregarà de la vigilància? I quina periodicitat d'obertura tindrà? Més que res, per 
saber una mica quan i com s’hi pot anar, quan es pot trobar oberta. És a dir totes les 
preguntes que el ciutadà normal pot plantejar-se. 

 
• També els agradaria preguntar què se’n sap de les plaques solars situades al pavelló. 

Aquesta pregunta ja es va formular en el seu moment. Saber si estan arranjades o 
segueixen inoperatives i si hi ha prevista alguna actuació. Encara estan pendents de 
resposta. 

 
• Una altra de les preguntes es referent a quan es fa el manteniment dels mupis. La 

imatge queda una mica bruta quan estan molt massificats, molt bruts i voldrien saber 
cada quan hi ha una neteja d’aquests elements. 

 
• També pregunten si ja s'ha fet l'enquesta de valoració de les piscines d'enguany. Es va 

dir que es posaria al dia del seu resultat i també si s’ha fet públic o no. 
 

• Una altra pregunta és referent a l’execució del Pla de Barris. Si es farà algun tipus de 
reunió amb ERC per informar de l’execució o noves execucions o actuacions que s’han fet 
des de l’última reunió fins ara. 

 
• Una altra pregunta a plantejar és quins són els criteris que se segueixen per part de 

l’Ajuntament en l’adjudicació de la llicència per instal·lar durant tot l’any la barraca o 
quiosquet de l’avinguda del Canal. Quina normativa es demana que compleixi. Per què es 
permet que el cablejat estigui penjat com està. Quins criteris se segueixen per posar 
taules i cadires, semblant una terrassa i si pot vendre begudes. 

 
Al tot el plantejat l’Alcalde respon: 
 
En primer lloc comença pels PRECS: 
 
• Pel que fa al Consell Directiu de la Fira, se’n fa un mínim d’un cada tres mesos i emplaça 

a formular-ho dilluns directament en el Consell Directiu. El director explicarà les puntes 
de volum en què s’acostumen a fer els Consells Directius, si dóna o no per fer-ne un 
cada tres mesos, potser no cal fer-ne un a l’any. Cal parlar amb el director per saber 
com es pot articular. 
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• Plantejarà a l’empresa de la zona blava el tema de més difusió de l’App. Si convé, es pot 
posar la informació en els mateixos parquímetres o fer alguna actuació més, tot i que ja 
hi ha l’enganxina. Si cal fer alguna comunicació més es pot mirar. 

 
• Pel que fa al tema de la falta de visibilitat en la senyalització de l’A2, es parlarà amb la 

concessionària o amb el departament perquè es puguin adequar o canviar els cartells. 
L’alcalde diu que parlarà amb el Ministeri o amb Fomento. Amb això creu que es resoldrà 
el problema. 

 
• En referència a l’assumpte del carril bici, l’alcalde diu que tenen raó i també amb l’ús de 

la bicicleta. Hi ha prevista una repintada a tot el carril, perquè hi ha zones molt 
despintades. S’habilitarà partida a tal fet. 
Pel que fa al tema dels aparcament de bicicletes, s’ha incrementat bastant, sobretot per 
fomentar-ne l’ús en l’àmbit escolar i se n’ha posat també les escoles. S’està estudiant de 
fer més trams i connexions. 

 
Pel que fa a les preguntes plantejades, l’alcalde RESPON: 
 
• Pel que fa a les queixes sobre els pas subterrani, el Sr. Solsona explica que han tingut 

alguna comunicació escrita d’algun veí en què demanava que es tingués en compte algun 
problema d’aigües quan es fes la urbanització del carrer. També hi ha hagut queixes per 
la incomoditat que representen unes obres, per la modificació del trànsit, de si agrada o 
no la ubicació de la nova estació d’autobusos... 
L’alcalde explica que el temps en la construcció va segons el que està previst. Quan va 
venir el conseller Rull, a principi de mes, va dir que el cap de setmana es tallaria el 
trànsit ferroviari per treballar en l’obra, en el pas central del pas, i s’habilitarien 
autobusos. I així s’ha fet.   

 
• En referència al cost del monument de l’Orfeó, l’alcalde diu que prepararan les partides 

que  hi hagi, però que molta cosa s’ha fet amb recursos propis a través de la brigada 
d’obres. Poden facilitar el desglossament de la grua i alguna altra feina que no hagi 
pogut fer directament l’Ajuntament. Pel que fa a l’informe jurídic sobre l’acord validat per 
secretaria, la proposta d’acord ja és l’informe jurídic, on consten els antecedents i la 
motivació per la qual es fa el canvi. De totes maneres, l’alcalde emplaça al secretari per 
si es requereix algun complement o aclariment jurídic. La Sra. Ginestà pot parlar amb el 
secretari i li faran arribar. 

 
• A la pregunta de com es contracten les obres, el Sr. Solsona respon que es fa en funció 

de l’obra nova com a tot arreu. Si és un contracte menor, com pot ser un pas elevat, els 
tècnics demanen tres pressupostos, dels quals se n’elegeix un. En cada obra s’intenta 
donar feina a les empreses com serien Arroquetes, Serboniu, Esteban, Garrofé, Garrofé-
Roca, Albax i Fabià. L’alcalde donava per sabut quin és el procediment en obres menors. 

 
• Quan a la pregunta sobre l’externalització de la brigada d’obres, l’alcalde respon que no 

hi ha cap intenció. El que sempre s’ha comentat és que en la brigada es van reduint els 
efectius i cal plantejar-se què és el que es pot fer, quins tipus de feina poden fer. Posa 
com exemple que si només hi ha un paleta el que no pot ser és fer una obra en un 
carrer, ja que una feina d’un matí es podria convertir en una setmana. Cal buscar quina 
és la millor solució segons la filosofia de l’obra, no de la brigada. Buscar la millor actuació 
possible. En cap cas això es pot parlar d’externalització, només és un tema de 
funcionament del servei. 
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• Pel que fa a la imatge corporativa, l’alcalde respon que encara no n’hi ha cap fins ara. 
Només hi ha el logo de la Fira i aquella M d’arquitectura fa anys i anys que no es fa 
servir. El que es va fer va ser una actualització, amb partida pressupostària, de les 
pàgines web de l’Ajuntament per complir els criteris de transparència per arribar al 
100%. Aquí hi entrava la reformulació del disseny i integració de les diferents webs. Un 
cop feta la integració, a l’apartat de disseny i programació es fa una proposta. De la 
proposta creativa en surt una proposta d’imatge corporativa que té un relat seqüencial 
que està molt bé i que té un rerefons dins l’àmbit de l’arquitectura de la ciutat que està 
bé. L’alcalde explica que no té cap cost per l’Ajuntament el concepte d’imatge corporativa 
perquè no existeix aquesta partida. El que hi ha és el disseny d’integració de totes les 
web i del nou disseny en surt aquesta imatge, que és la que després repercuteix en 
cartelleres, pàgines web... 
 

• Quant als criteris de gratificació de personal l’alcalde explica que el dia a dia de 
l’Ajuntament fa que de vegades, per treballs específics, s’hagin de modificar masses 
salarials que no es poden fer pel Capítol I. Es troben desajustos en les nòmines que es 
poden cobrir amb alguna gratificació atesa la realitat laboral de cada lloc de treball. Fa 
un any que s’estan fent diferents gratificacions esperant que en les futures plantilles de 
personal es puguin tenir absorbides aquestes gratificacions i consolidar-les. Aquests és el 
criteri que s’avalua amb els diferents caps de Departament en funció de les diferents 
disponibilitats pressupostàries i intentar que no hi hagi ningú que estigui per sota dels 
1.000€. Es busquen criteris que vagin anivellant alguns desequilibris en persones que 
estan fent la mateixa feina o funció. 

 
• En relació al procés participatiu, l’alcalde diu que va explicar, en la penúltima Junta de 

Portaveus, que ja hi havia redactada la primera proposta del Reglament de participació. 
S’està pendent d’una reunió a Barcelona per articular la consulta tal com es vol fer i 
acotant amb secretaria la forma que s’hi ha de donar. 

 
• Pel que fa al clavegueram del Mercadona, es va parlar amb l’ACA quan van venir a 

l’Ajuntament i es va aprofitar, a la vegada, la visita del conseller Rull a Valls per fer una 
reunió de treball i tractar el tema de Mercadona i de les condicions d’abocament. 

 
• En referència al tema de protocols per a la pista d’atletisme, des de la Regidoria 

d’Esports, un cop consultats els principals usuaris, els clubs, s’està mirant si s’ha 
d’aplicar preus o taxes. De moment encara no s’aplica cap protocol ni taxa específica. 
Quan s’hagi elaborat el funcionament o la gestió de la pista, es podran respondre totes 
les preguntes. En qualsevol cas, es procurarà ser molt flexible perquè tothom hi tingui 
accés. A diferència d’altres instal·lacions que no permeten que una persona pugui 
practicar un esport, quan l’espai està ocupat, la pista d’atletisme té una altra naturalesa. 
El fet que hi hagi carrils, permet distribuir la seqüència de l’usuari voluntàriament, 
encara que no estigui al club. Es mirarà el control d’accés perquè sigui el màxim flexible. 
Estan mirant d’utilitzar una polsera com a les piscines d’estiu i que tingui un ús per a 
totes les instal·lacions municipals. De tal manera que es pugui tenir accés sense 
necessitat que hi hagi algú que controli físicament. D’aquesta manera se sabrà qui ha 
entrat, els horaris que ha fet, etc. 

 
• Pel que fa a les plaques solars del Pavelló, el Sr. Solsona manifesta que en aquest mateix 

moment desconeix la resposta. La contestarà per escrit, però creu que ha passat avui 
per Junta de Govern i la podran passar per escrit. 
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• Quant al manteniment del MUPI, és cert que de vegades les activitats queden allí durant 
dos o tres mesos i això queda malament, però l’acord que hi ha amb l’empresa és d’anar 
compensant la publicitat. Hi ha cares dels MUPI que són de gestió privada i altres de 
propaganda municipal. 

 
• En referència a l’enquesta de les piscines, es van realitzar 110 enquestes de satisfacció. 

Estan a l’abast. El global de valoració és de 4,14sobre 5 i l’any anterior havia estat de 
4,05. El resultat és millor que l’any passat. L’alcalde remarca que amb independència del 
resultat de les enquestes són conscients de la realitat que hi ha hagut. Les enquestes 
permeten millorar molt aspectes. Un 10% dels usuaris s’han queixat que els lavabos no 
estaven prou nets, dels socorristes o de la noia de la taquilla. En resum, surten 
desglossats els indicadors permanents. 

 
• Pel que fa al Pla de Barris, con que aquesta vegada no hi ha hagut informe d’Alcaldia, no 

s’ha pogut explicar. El dia 12 hi va haver una reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment 
del Pla de Barris a L’Amistat amb la cap d’oficina i gestió del Programa del Pla de Barris 
del Departament de Governació de la Generalitat,  Administracions Públiques i Habitatge 
i es va posar de manifest la dificultat del Departament de Governació i d’Economia de fer 
front a inversions. L’Ajuntament va agafar el compromís que de cara al pressupost de 
l’any vinent i amb un horitzó de tres anys preveu tenir capacitat de planificar inversió 
pública també en els carrers de l’àmbit del Pla de Barris i va demanar formalment una 
comunicació on es pogués posar que l’obra està subjecta al Pla de Barris i susceptible de 
bonificació del 50%, en les contribucions especials, cosa que després repercutiria als 
veïns. 
L’alcalde diu que va tenir una bona valoració en tots els programes que s’estan 
desenvolupant i si cal es pot fer una sessió informativa en què procurarà ser-hi ell mateix 
per explicar tots els encaixos que van més enllà del Pla de Barris en alguna de les seves 
actuacions. 

 
• En relació al quiosquet o barraca de l’avinguda del Canal, des de Secretaria que facin un 

informe sobre els paràmetres que es demanen quan s’autoritza per Junta de Govern. 
L’alcalde diu que si no satisfà està obert a parlar amb tots els portaveus per buscar una 
solució en aquest cas. De vegades també passa amb les xurreries i les castanyeres. 
Intentarà donar una resposta de la millor manera possible. 

 
 

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


