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ACTA 2016/10
A la ciutat de Mollerussa, el dia u de desembre 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,
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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:
1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016 (08/2016).
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
08/2016 celebrada el dia 29 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.
2. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016 (09/2016).
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
09/2016 celebrada el dia 2 de novembre 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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3.- INFORME DE L’ALCALDIA
L’alcalde Sr. Marc Solsona vol que constin en acta quatre consideracions a les quals tot el
consistori podria sumar-s’hi.
En primer lloc vol que consti a l’acta retre un sentit record a la persona de l’expedidor Sr.
Eloi Balcells, que ens va deixar el passat dia 3 de novembre i que va ser regidor d’aquest
Ajuntament durant el període de 1999-2003. Entén que pot constar en acta el dol i el condol
a la família de part de tota la Corporació.
Igualment i malauradament també li agradaria fer constar en aquesta sessió un altre sentit
homenatge a la persona del Sr. Roderic Gaya que ens va deixar el passat dia 22 de
novembre. El Sr. Gaya va introduir la tradició, a partir de l’any 2001, de fer cada any el
Poema de Nadal i ho va fer durant 15 anys seguits de manera ininterrompuda, l’últim any va
ser l’any 2014. Voldria que pogués constar en acta aquest sentit condol.
També voldria que constés en acta felicitar la família Castanyé Daniel, a la Roser, al Jordi, al
Rubèn i al Xef de la Boscana, el Joel, per l’obtenció de la primera estrella de la prestigiosa
Guia Michelin que ha atorgat al restaurant La Boscana de Bellvís, propietat de la família
Castanyé Daniel. Pensa que és important per Mollerussa i per la comarca que aquest
restaurant hagi pogut aconseguir aquesta distinció.
Abans de començar amb l’informe, l’alcalde fa referència al dia 1 de desembre, Dia
Internacional contra la Sida, una xacra que perdura al llarg dels anys i des de l’Ajuntament
sumar-se a qualsevol actuació i reivindicació que, a través de la prevenció i la investigació,
serveixi per trobar la cura d’aquesta malaltia.
El dia 30 de setembre l’Associació Mollerussa Comercial va celebrar el 30è. aniversari de la
seva creació amb un acte al Restaurant Resquitx amb la companyia de l’honorable Sr. Artur
Mas, expresident de la Generalitat. Acte al qual varen assistir els diferents portaveus dels
grups municipals i l’alcalde.
El dia 4 d’octubre Mollerussa s’estrena com a laboratori urbà dins la xarxa Catalonia
SmartLab, creada per la Generalitat amb l’objectiu d’oferir entorns reals a aquelles empreses
que vulguin fer proves pilot de diferents solucions intel·ligents. S’està testant una prova pilot
acústica. El passat 16 de novembre l’alcalde va presentar l’experiència de Mollerussa en el
marc de la Smart City Expo World Congress a Barcelona, en el qual va disposar d’un espai de
20-25 minuts per presentar la ponència.
El dia 11 d’octubre es va treure a licitació les obres de construcció del gimnàs de l’escola
Mestre Ignasi Peraire amb un import de 194.000€ IVA inclòs. Una obra que es vol tenir
enllestida durant aquest curs escolar i que s’ha pressupostat en dues anualitats per tal de
fer-ho possible. L’equipament tindrà les dimensions de pista d’un pavelló ja que l’objectiu és
que pugui donar servei a la ciutadania fora de l’horari escolar i donar sortida així a la
demanda d’hores de pista per part de diferents clubs de la ciutat. El dia 22 és el termini
màxim que té l’empresa proposada com a adjudicatària per presentar els documents relatius
als requisits previs. L’adjudicació del contracte es podrà fer entre el 22 i el 31 de desembre.
A principis d’any ja podran començar les obres d’aquest equipament.
El dia 15 d’octubre la Colla dels 50 Anys va omplir el Pavelló Firal amb moltíssima gent, més
de 3.000 persones per recuperar la història de l’oci nocturn de la Mollerussa dels 80.
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El dia 16 d’octubre prop d’un miler d’atletes van participar en la 29a Mitjà Marató de
Mollerussa. Cal destacar que el podi va ser per a dos esportistes del Club del Xafatolls, el
Ricard Pastó i la Rosa Maria Carulla. Aquell mateix cap de setmana, el dia 15, es va celebrar
la 5a Fira del Corredor i les Curses Infantils.
El 17 d’octubre va tenir lloc la reunió mensual amb els representants de la Policia, la reunió
de seguiment per parlar dels temes habituals en la qual doncs lògicament també ens va
acompanyar l’inspector del cos i el regidor de l’àrea.
El 17 d’octubre som sabedors que UNICEF ha renovat per quatre anys més el Segell de
Ciutat Amiga de la Infància però a més, aquest any, es va aconseguir la renovació amb
menció o amb distinció d’excel·lència, l’única a Catalunya i una de les tres d’Espanya. Per
tant, des d’aquí també felicitar el regidor i a tot l’equip de l’Àrea per fer-ho possible. Aquest
fet situa Mollerussa en un estàndard de qualitat amb Polítiques d’Infància molt important
amb la distinció d’aquest Segell.
El 17 d’octubre l’Amistat va acollir una jornada de treball amb els directors i caps d’estudis
dels centres educatius d’Infantil i Primària de la demarcació de Lleida. Va presidir l’acte la
directora general d’educació infantil i primària, Sra. Carme Ortoll.
El dia 19 d’octubre, com a cada any, Mollerussa i l’IRTA va acollir la XXI Jornada Fructícola
que organitza l’IRTA i que va reunir 1.700 productors d’arreu de Catalunya i també de
d’altres punts de l’Estat espanyol així com també, 120 empreses representades a través de
90 estands expositius.
El dia 21 d’octubre va tenir lloc la inauguració de la 22a Fira Autotardor de Mollerussa, amb
el secretari general de Territori, Sr. Ferran Falcó. Tal com es va dir en el seu moment, la
xifra de vendes va ser de 112 vehicles dels 355 exposats i van assolir pràcticament 9 milions
d’euros, exactament 8.862.719€ de venda en les tres Fires: Sant Josep, Autotrac i
Autotardor. És una de les xifres més importants dels últims anys a la ciutat, bàsicament
significa 1,3 milions més d’euros. La xifra assolida l’any passat va ser 7,5 milions d’euros de
venda directa en les Fires de Mollerussa.
El 22 d’octubre el Teatre L’Amistat acull la presentació del CD enregistrat per la Cobla
Jovenívola d’Agramunt on es recullen 11 sardanes, tres d’elles noves d’enguany, que tenen
la capital del Pla d’Urgell com a protagonista. L’acte va servir també per retre homenatge a
les 18 empreses de la ciutat que han estat mecenes dels actes que s’han organitzat amb
motiu de la capitalitat.
El 22 d’octubre l’alcalde va poder acompanyar les diferents Colles de l’any 1946 dels 70 anys
i dels 75 anys que van fer la seva trobada.
Al 24 d’octubre va prendre possessió del càrrec de Jutge Titular de Pau de Mollerussa, el Sr.
Josep M. de las Heras, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagués
resolt el seu nomenament.
El 26 d’octubre l’alcalde va assistir a un acte solemne al Palau de la Generalitat per
denunciar les deficiències en el servei de ferrocarril de Catalunya, reivindicant el traspàs de
les diferents línies a la Generalitat. La línia que pertoca a Mollerussa és l’R-12.
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A partir del dia 2 de novembre, l’alcalde publica diàriament l’agenda pública, amb la voluntat
de complementar els estadis de transparència proposats. Es pretén que aquesta agenda que
es publica cada dia mitjançant les xarxes socials es pugui acabar enllaçant amb la web de
l’Ajuntament quan es faci tot el traspàs de les webs que estan en marxa.
Val a dir que amb aquesta voluntat de transparència de les webs i les xarxes públiques,
s’està treballant per a la renovació del segell de transparència en els portals d’Internet, en
què es va aconseguir el 92% fa dos anys i que ara s’intenta superar aquesta xifra.
El dia 4 de novembre l’alcalde va assistir al 1r Concurs de Textos Teatrals per a Espectacles
de Petit Format, que impulsa Saó de Ponent i Teatre de Butxaca amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Mollerussa.
El dia 5 de novembre es van realitzar els primers premis Ànima Ciutat de Mollerussa, en què
va ser nomenada l’ONG en Defensa Civil Siriana, els coneguts com a Cascos Blancs. El
mateix director, Sr. Raed Al Saleh, el va recollir en persona. També en reconeixement a
Àngel Pujol, i a diferents persones i entitats de la ciutat.
Durant aquest període de novembre, s’ha celebrat la Land Party – novena edició- amb molt
bons resultats. De cara a l’any vinent se celebrarà la desena, on es presentaran encara més
novetats.
El dia 7 de novembre, juntament amb el regidor Sr. Domingo, es va rebre el nou cap de
Mossos d’Esquadra de la Regió de Ponent, l’intendent Sr. Xavier Monclús que substitueix
l’anterior, l’intendent Sr. Rossell.
També el dia 7 de novembre el Consell Social de Mollerussa va programar dues accions amb
l’objectiu de transmetre els valors del voluntariat amb una exposició que es titulava “El
voluntariat dóna fruits” i també una xerrada de “Transformació social del voluntariat”.
El 8 de novembre es va presentar a l’arxiu comarcal el número 7 de la revista Mascançà. S’hi
recullen dotze comunicacions que es van presentar a les sisenes Jornades d’estudi sobre el
Pla d’Urgell que es van fer a Torregrossa.
El 8 de novembre la Biblioteca Comarcal Jaume Vila és una de les 20 biblioteques escollides
a tota Catalunya per participar en un Club de Lectura virtual al voltant de deu llargmetratges
internacionals recents recomanats per la filmoteca de Catalunya.
També el 8 de novembre l’Ajuntament de Mollerussa va fer en el resum de diferents accions
socials. Es va recordar que del 2014 fins ara s’ha pogut assumir d’ofici les plusvàlues de 69
famílies de la ciutat amb un import de 30.287€.
L’11 de novembre es va posar en marxa el Centre de Distribució d’Aliments pel que fa a
repartiment de producte fresc. D’aquesta manera es tanca el cicle iniciat al novembre de
l’any anterior, de posada en marxa del nou Centre Banc d’Aliments situat a l’antic escorxador
municipal.
El 14 de novembre va celebrar-se el Consell Gestor de l’Oficina Jove a les dependències de
l’Oficina Jove.
El 15 de novembre va tenir lloc la signatura d’un Conveni de col·laboració entre dues entitats
de Mollerussa, el Club de Bàsquet i l’entitat ACUDAM, en què es contempla la integració d’un
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equip de deu jugadors de l’entitat que passa a formar part de l’estructura del Club de la
Ciutat.
El 19 de novembre, assistència al lliurament dels premis de la 22a Nit de la Sardana al
Teatre de l’Amistat.
Aquell mateix dia la Colla dels 50 Anys van fer la seva tradicional festa, la Festa de Reis.
El dia 21 de novembre, Mollerussa va celebrar la commemoració del Dia Universal de l’Infant
amb un acte al Centre Cultural. Es va comptar amb la participació d’un centenar d’alumnes
de tots els centres educatius de la ciutat, des de les escoles bressols fins als instituts i els
centres de primària amb un acte promogut dins del Pla Educatiu d’Entorn. També es va
aprofitar per constituir formalment el Consell de Participació d’Adolescents en el qual va
encarregar-se, a part de donar-los la credencial, un informe de desigualtats entre aquest
col·lectiu més enllà de la pobresa.
El 23 de novembre va tenir lloc una reunió amb els representants sindicals de l’Ajuntament
de Mollerussa, amb la Regidora Sra. Rosalia Carnicé i la Regidora Sra. Griselda Soteras per
parlar de formalitzar i per anar fent les reunions habituals de la comissió paritària.
Al 24 de novembre es va celebrar la commemoració del Dia internacional de l’eliminació de la
Violència vers les Dones amb un acte que va condemnar i donar suport a les víctimes.
Prèviament, el Centre Cultural va acollir una xerrada informativa sota el títol “Violència
masclista: com comença tot?”
El 24 de novembre es va presentar el Forfet de Turisme Esportiu d’Aventura que inclou tres
experiències en diferents entitats de la ciutat, com poden ser l’Escola de Vol, el Club
d’Autocros i també amb el Centre de l’IES Mollerussa pel que fa a l’Hípica. El preu del Forfet
d’Aventures és de 99€ i es va presentar públicament durant la Fira E-VENTS.
Aquell mateix dia 25 de novembre es va fer el nomenament de Montblanc com a Capital de
la Sardana 2018 en el marc del lliurament dels premis de la Capital de la Sardana 2016.
El 28 de novembre va tenir lloc una reunió amb els cossos de seguretat: Mossos d’Esquadra,
Policia, Bombers i Personal de Cultura i de Fira per tractar els temes dels plans de seguretat
en les diferents instal·lacions de l’Ajuntament i també les festes que es puguin dur a terme
en diferents espais per garantir la màxima seguretat per a la ciutadania. S’està buscant una
fórmula per donar d’alta el pavelló com a lloc d’activitats i incloure’l en el mateix pla
d’evacuació. S’espera que estigui fet en breu.
Aquell mateix cap de setmana es va fer la primera edició de la Fira E-VENTS. Pel que fa a
visitants va anar molt bé, aproximadament 10.000 persones. Ara es moment d’avaluar el
format i veure com es planteja de cara a properes edicions. Tot i ser la primera edició,
l’avaluació inicial és positiva.
Demà mateix, a les 18.00h es farà l’encesa de les llums de Nadal i aprofitar aquesta setmana
per presentar la campanya de Mollerussa Comercial.
I aquest 28 de novembre va fer-se la presentació amb les quatre AMPES de les escoles de
primària de la ciutat de Mollerussa. Per primera vegada, fan els casalet de Nadal a l’escola de
Les Arrels que tindrà lloc durant els 9 dies laborals de les vacances escolars.
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4.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, ROTONDA DE PONENT, SL
[PROMOTOR DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU-06], L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
“Antecedents:
I. En la data 03.09.2015, la Junta de Govern de l’
Ajuntament de Mollerussa 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. L’expedient fou sotmès a informació pública pel termini d’un mes i es van
sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, de conformitat amb allò establert a l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
II. En la data 30.10.2015 (NRE 2015/8903) es va rebre l’Informe urbanístic favorable emès
per l’Agència Catalana de l’Aigua en la data 19.10.2015, en el que s’establia que en relació al
sanejament, la seva favorabilitat restava condicionada a la subscripció d’un conveni de
sanejament abans que l’Ajuntament de Mollerussa aprovés el projecte d’urbanització.
III. En la data 30.06.2016, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana PMU-06, i va condicionar
l’inici efectiu de les obres d’urbanització al compliment dels diferents informes de les
administracions sectorials.
IV. En la data 22.07.2016, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell va informar favorablement la
connexió de les noves aigües residuals generades pel PMU-06 a l’EDAR de Fondarella, i va
condicionar la connexió a la subscripció del conveni de sanejament amb l’Agència Catalana
de l’Aigua i a que el conveni contemplés millores i actuacions en el sistema encaminades a
una minimització de la saturació de l’EDAR de Fondarella.
V. En la data 02.11.2016, es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa, la
Rotonda de Ponent, SL, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
que té per objecte l’establiment dels instruments de col·laboració entre les entitats
participants, per tal de fixar l’aportació econòmica que garanteixi l’adequació dels sistemes
públics de sanejament en alta a les necessitats generades pels nous desenvolupaments
urbanístics.
Fonaments de dret:
L’article 44.1 d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix l’obligació dels
propietaris de sòl urbà no consolidat de fer front a les despeses de sanejament.
L’article 120 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, imposa als propietaris les despeses
d’urbanització, que inclouen la totalitat de les despeses d’urbanització determinades pel
planejament urbanístic i pels projectes d’urbanització, que comprenen les obres relatives al
sanejament, inclosos els col·lectors d’aigües residuals i pluvials i les actuacions adequades
per la depuració de les aigües residuals.
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En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, LA ROTONDA DE
PONENT, SL, L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL que té per objecte l’establiment dels instruments de col·laboració entre les entitats
participants, per tal de fixar l’aportació econòmica que garanteixi l’adequació dels sistemes
públics de sanejament en alta a les necessitats generades pels nous desenvolupaments
urbanístics.
Segon. PUBLICAR íntegrament el Conveni al Butlletí Oficial de la Província de Lleida per tal
de que aquest adquireixi plena eficàcia.
Tercer. COMUNICAR el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i a Rotonda de Ponent, SL, i lliurar-los un exemplar del conveni degudament
signat”.
ANNEX: CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment dels instruments de col·laboració entre les entitats
participants per tal de fixar l’aportació econòmica que garanteixi l’adequació dels sistemes públics de
sanejament en alta a les necessitats generades pels nous desenvolupaments urbanístics.
Segona.- Compromisos de les parts participants
Rotonda de Ponent, SL, d’acord amb els preceptes legals esmentats en l’antecedent III, aportarà a
l’Agència Catalana de l’Aigua l’import que es determina en la clàusula quarta, en concepte d’adequació
dels sistemes públics de sanejament en alta a les necessitats generades pels nous desenvolupaments
urbanístics.
L’Agència Catalana de l’Aigua col·laborarà en el compliment de les obligacions imposades per la legislació
urbanística, mitjançant les actuacions necessàries per tal de preveure l’adequat sanejament de les
aigües residuals generades pel sector objecte del conveni.
El projecte d’urbanització ha de concretar les obres de connexió de la xarxa de sanejament del sector a
la xarxa de sanejament en baixa municipal.
L’execució de les obres de connexió aniran a càrrec del promotor. Aquesta connexió tindrà la
consideració de xarxa de sanejament en baixa, i per tant no serà inclosa en el Pla de Sanejament a
efectes del seu manteniment posterior.
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa per tal de garantir l’aportació
econòmica del present Conveni i clàusula de penalització per incompliment
L’Ajuntament de Mollerussa es compromet a:
-

Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua la sol·licitud de recepció de les obres d’urbanització del
sector així com la primera sol·licitud de llicència d’obres par a l’edificació dels habitatges de
renda lliure del sector PMU-06.

-

Garantir que, prèviament a l’atorgament de la primera llicència d’obres per a l’edificació dels
habitatges lliures compresos al PMU-06, el promotor o sol·licitant de la llicència d’obres ha
efectuat el pagament corresponent a aquests
habitatges d’acord amb els compromisos
econòmics assumits a la clàusula cinquena del present conveni. Així mateix, l’Ajuntament de
Mollerussa es compromet a no emetre la primera llicència d’obres per a la construcció dels
habitatges lliures objecte del Conveni fins que l’obligat al pagament acrediti davant

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

l’Ajuntament el pagament relatiu al sanejament dels habitatges lliures, que correspon a un
import de 100.860 euros.
-

De conformitat amb l’informe del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, l’Ajuntament de Mollerussa,
en tant que responsable del clavegueram municipal, haurà de portar a terme un programa
d’actuacions per a la segregació de les aigües blanques que entren a la xarxa de sanejament en
baixa, així com tenir en consideració aquesta problemàtica en la gestió del seu clavegueram
municipal.

L'incompliment dels compromisos assumits per l’Ajuntament pot donar lloc a l’inici de les accions legals
oportunes, sense perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de la resolució del conveni, deixant
sense efecte els compromisos de l’ACA pel que fa al sanejament del sector i, en el seu cas, de l’exigència
de la immediata desconnexió del sector al sistema de sanejament.
Quarta.- Càlcul de l’aportació a la inversió en sanejament en alta a finançar per Rotonda de
Ponent, SL en relació amb el Pla de Millora Urbana PMU-06 al terme municipal de Mollerussa.
D’acord amb el document que s’adjunta a aquest conveni com a annex número 1, l’import a aportar per
la societat ROTONDA DE PONENT, SL en relació amb el Pla de Millora Urbana PMU-06 del terme
municipal de Mollerussa és de 112.775 €, més l’IVA corresponent al tipus vigent en el moment del seu
meritament. Així mateix en l’esmentat annex també queda recollida la taula de càlcul i el plànol on
apareixen representats els metres de col·lector en alta afectats:
Import total: 157.055 € s/IVA
Deduccions per HPO i /o HD: 44.280 € s/IVA
Import net: 112.775 € s/IVA
L’import a aportar per ROTONDA DE PONENT,SL s’incrementarà amb l’IPC català de cada any des de
l’any de signatura del present Conveni fins a la data de facturació.
Cinquena.- Aportació econòmica
Desprès d’aprovat el projecte de reparcel·lació corresponent al sector del Pla de Millora Urbana PMU-06
de Mollerussa, ROTONDA DE PONENT, SL haurà d’ingressar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’import
indicat com aportació a les obres de sanejament en alta, en els termes següents:
•

En cas de l’import corresponent a l’ús comercial, que són 11.915 euros, més l’IVA corresponent
al tipus vigent en el moment del seu meritament, en el termini d’un mes comptador a l’endemà
de la signatura del present conveni.

•

En cas de l’import corresponent als habitatges de renda lliure, 100.860 euros, més l’IVA
corresponent al tipus vigent en el moment del seu meritament, en el termini màxim d’un mes
un cop l’Ajuntament de Mollerussa rebi la primera sol·licitud de llicència d’obres per a la
construcció dels habitatges lliures del sector PMU-06.

Sisena.- Entrada en vigor i vigència del Conveni
El Conveni entrarà en vigor des de la signatura per totes les parts, l’Ajuntament el publicarà al butlletí o
diari oficial corresponent dins el mes següent a llur aprovació pel ple i es mantindrà en vigor fins la
finalització de les obligacions que se’n derivin.
Setena.- Comissió de seguiment
Les parts signants acorden posar els recursos tècnics i els mitjans necessaris per al desenvolupament del
present Conveni i coordinar-se en les actuacions a què es comprometen.
Cada part signatària podrà designar un representant, el qual exercirà les funcions de comissió mixta per
al seguiment, gestió, interpretació i execució del Conveni, i la resolució dels problemes que puguin
derivar-se en el seu desenvolupament.
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Vuitena.- Extinció
El present Conveni s’extingirà:
a) Per l’incompliment de les obligacions pactades.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.
d) Per impossibilitat d’assolir l’aprovació dels instruments urbanístics corresponents.
Novena.- Jurisdicció
El present Conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix
l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa
administrativa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
5.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL AL PARC DE LA SERRA.
APROVACIÓ PROVISIONAL.
Per Ordre de la Presidència, es retira de l’Ordre del Dia de la sessió.
6.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES
TERRENYS D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS LLIURES. APROVACIÓ PROVISIONAL.
Per Ordre de la Presidència, es retira de l’Ordre del Dia de la sessió.
7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2016. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
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 28 de
novembre de 2016, amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la Corporació.
Vistos els informes favorables emesos per Intervenció. Atès que l'expedient es tramita per raons de
necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al
Ple de la Corporació, el següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits número 27/2016, per una quantia total de 18.396,24 € amb el
següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
04.2310.6320013

18.396,24

CONCEPTE
___
Arranjament pis Grup Jaume d’Urgell

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

IMPORT
18.396,24
18.396,24
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FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:
PARTIDA
04.2310.4800001

18.396,24
CONCEPTE
___
Ajuts urgències familiars

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
18.396,24
18.396,24

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:
La Sra. Teresa Ginestà, regidora del grup del PSC, comenta que no és tant per qüestionar la
necessitat i l’oportunitat perquè s’arrangi aquest pis per tenir-lo a disposició. Li sembla
correcte però li sorprèn perquè ha quedat aquest romanent tan important. Pregunta quins és
el motiu perquè sobrin 18.000€ d’ajuts a urgències familiars.
L’alcalde Marc Solsona comenta que tal com es va explicar a la Comissió informativa, es va
rebre una subvenció d’Habitatge, la qual va es va aprovisionar a la partida d’urgències
familiars. Ara es dóna de baixa de la partida d’urgències familiars i s’habilita la partida per
fer l’arranjament d’aquest pis. Aquesta subvenció ve del Departament d’Habitatge i es
reverteix en polítiques d’habitatge. En aquest cas, s’ha rehabilitat el pis per tenir-lo a
disposició, no per entrar directament a la borsa, sinó perquè es pugui actuar en emergències
o urgències.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
8.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 2017.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2017, amb les seves Bases
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en els
articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL).
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, en
especial el compliment de la regla de despesa/límit de despesa no financera així com
l’estabilitat pressupostària i que el pressupost de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, que
l'integra, ha estat prèviament proposat pel Consell Directiu del Patronat de conformitat als
seus Estatuts, en acord adoptat en la sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016, tal i
com s'acredita en l'expedient.
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Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen;
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2017, el qual queda integrat
pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per
CAPÍTOLS:
ESTAT D'INGRESSOS

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

5.620.000,00

5.620.000,00

20.000,00

20.000,00

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.516.560,00

512.500,00

4

TRANSF. CORRENTS

4.033.340,00

231.000,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ INVR.REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS........

3.029.060,00
90.0000,00

4.174.340,00

303.100,00

303.100,00

0,00

0,00

98.000,00

98.000,00

6.000,00

6.000,00

00,00

00,00

12.597.000,00

743.500,00

90.000,00

13.250.500,00

ESTAT DE DESPESES

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

4.622.000,00

261.500,00

4.883.500,00

2

DESPESES CORRENTS I SERVEIS

5.439.212,00

430.000,00

5.869.212,00

3

DESPESES FINANCERES

160.000,00

3.000,00

163.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

250.600,00

0,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

55.000,00

0,00

55.000,00

6

INVERSIONS REALS

493.980,00

0,00

493.980,00

90.000,00

160.600,00
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7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS.........

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.570.208,00

49.000,00

1.619.208,00

12.597.000,00

743.500,00

90.000,00

13.250.500,00

Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general.
Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2017,
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Cinquè. Aprovar la Plantilla de Personal per a l’exercici 2017, que compren tots els llocs de
treball del personal funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració, i de
l’OAM Fira de Mollerussa.
En relació amb la plantilla de personal de l’exercici 2016, s’incorporen les modificacions
següents:
1) PLACES I LLOCS DE TREBALL DE NOVA CREACIÓ.
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL. Atesa la necessitat dels serveis, s’autoritza la creació de dos
nous llocs de treball en la Plantilla de Personal. La seva creació no implica increment d’efectius en tant
que s’amortitzarien dues places en la plantilla de col·laboració. Les places de nova creació, són:
•
•

1 Plaça de Tècnica Turisme
1 Plaça d’encarregat de serveis

Grup A, Subgrup A-2
Grup C, Subgrup C-2

Llocs de Treball:
Unitat/Area:
CULTURA .
Número de lloc de treball:
125
Denominació del Lloc:
Tècnica Turisme [Museu Vestits de Paper]
Escala:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala:
Tècnica
Categoria:
Tècnica Diplomada
Grup de catalogació del lloc de treball:
A
Subgrup:
A2
La provisió del lloc de treball serà per adscripció directa de la Sra. CABA BUSTAMANTE, Mireia, atesa la
incorporació de la persona indicada a la Plantilla de Personal Col·laborador com a conseqüència de la
dissolució del Consorci del Museu de l’Aigua. La incorporació en la plantilla de personal laboral implica
l’assignació del número RLT 125, i llur relació jurídica serà de Personal Laboral Indefinit FIX. Amb efectes
1 de gener de 2017, s’amortitzarà idèntica plaça a l’annex de col·laboració.
Unitat/Area:
BRIGADA D’OBRES I SERVEIS .
Número de lloc de treball:
126
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Denominació del Lloc:
Encarregat de Serveis
Escala:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala:
Serveis Especials
Classe Personal Oficis (PO):
Brigada Obres i Serveis (BOS)
Categoria Professional:
Oficial 1ª
Grup de catalogació del lloc de treball:
C
Subgrup:
C2
Al nou lloc de treball se li assigna el número RLT 126. La provisió del lloc de treball serà per la modalitat
d’atribució temporal de funcions del Sr. OLIVEROS VILLORBINA, Francesc, i amb idèntica relació jurídica
(Personal Laboral Indefinit NO FIX). L’efectivitat de l’atribució temporal de funcions implicarà la
simultània amortització de la plaça del Sr. OLIVEROS VILLORBINA, Francesc, a l’annex de col·laboració;
això no obstant, amb efectes 1 de gener de 2017 al Sr. Oliveros se li atribueix la categoria professional
d’oficial 1a.
2.- LLOCS DE TREBALL OBJECTE DE REQUALIFICACIÓ:
S’autoritza la reconversió i requalificació del lloc de treball inclòs en la plantilla de personal laboral, amb
indicació del Grup i Subgrup que s’hi assigna:
Núm. lloc de treball:
Denominació del Lloc:
Grup de catalogació del lloc de treball:
Titular:

106
Encarregat Sala Teatre Amistat.
B
Balagué Linares, Jordi.

El lloc de treball indicat restarà catalogat de la forma següent:
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala SERVEIS ESPECIALS
Classe Personal d’Oficis (PO): Instal·lacions.
Categoria Tècnica Grau Superior (Grup B)
Núm.
106

Denominació del Lloc
Grup
Encarregat Sala Teatre Amistat
B

CD
18

CE
10

Es justifica la requalificació per tal d’adaptar les tasques que realment efectua el treballador a les
circumstàncies i necessitats actuals de la Sala Teatre “L’Amistat”. La proposa s’empara en allò previst a
l’article 89 del Reglament de Personal de les Entitats Locals (Decret 214/1990 de 30 de juliol), que
preveu la requalificació de llocs de treball per les circumstàncies esmentades (adaptació de tasques), i és
suficient en aquest cas el canvi de denominació del lloc en la relació de llocs de treball (RLT), sempre
que el treballador compleixi els requisits de titulació i capacitació professional. En aquest sentit
s’acredita que el Sr. BALAGUÉ LINARES, Jordi , gaudeix de la titulació adient i prevista en la RLT pel
Grup B: Cicle Formatiu de Grau Superior.
3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA D’HORARI DE LA POLICIA LOCAL DENOMINAT Q5
Respecte el Cos de la Policia Local de Mollerussa, amb efectes del dia 01/01/2017, serà plenament
efectiu el nou sistema horari, denominat Q5, el qual s’incorpora com a apartat específic al document
integrant de la Plantilla Municipal identificat Ppm 2017.01 RLT.
UNIFICACIÓ DELS COMPLEMENTS ESPECÍFICS I i II. A partir del dia 01/01/2017, es durà a terme la
unificació dels complements específics I i II en un únic Complement Específic. L’import assignat
s’adequarà a les funcions i inclourà, en còmput anual, 12 mensualitat i dues pagues extraordinàries (14
anuals). Aquesta unificació s’indexarà de forma singular atenent les escales següents:
•

Escala Executiva:
Inspector Policia Local
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•
•

Escala intermèdia:
Sotsinspector Policia Local.
Sergent Policia Local.
Escala bàsica:
Caporal Policia Local
Agent Policia Local

NOVA INDEXACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA POLICIA LOCAL. Amb efectes 01/01/2017,
s’estableix un nou sistema d’indexació del Complement Específic de la Policia Local, denominat
genèricament amb la identificació CE PL i referenciat 01, 02, 03, 04 i 05, atenent els Llocs de Treball. Els
índex són els següents (amb indicació del Lloc de Treball):
Índex CE PL (2017)
CE PL 01
CE PL 02
CE PL 03
CE PL 04
CE PL 05

Lloc treball
Agent Interí PL
Agent PL
Caporal PL
Sergent PL
Sotsinspector PL i Inspector PL

DISPOSICIONS ADDICIONALS:
1.- C.1 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. C.1.1. Cos Policia Local. C.1.1.3)- Escala bàsica: Grup C;
C.1.1.3.2: Agents (Subgrup C2):
RLT 020: La titular del lloc de treball RLT 020, Sra. GARCIA MORENO, M, és actualment en període de
pràctiques previstes en el procés selectiu corresponent [Curs de Formació bàsica per a Policies que
s’imparteix a l’Institut Seguretat Pública de Catalunya, iniciat el 19.09.2016 i amb finalització estimada
el 20.06.2017). La superació del mateix [APTA] facultarà el/la candidat/a a l’inici de la fase pràctica.
Respecte el Règim retributiu, si el/la candidat/a supera el Curs Selectiu, i mentre duri la fase pràctica de
sis mesos (que es realitzarà al Cos de la Policia Local de Mollerussa), a la Sra. GARCIA MORENO, Míriam,
li serà d’aplicació el Reial Decret [RD] 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels
funcionaris en pràctiques. Aquest precepte estableix (Article 1, paràgraf segon) que si les pràctiques es
realitzen desenvolupant un lloc de treball [com es el cas de l’Ajuntament de Mollerussa], l’import
s’incrementarà amb les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc de treball; és a dir,
que el complement específic serà el corresponent a l’índex 18. [actualment Índex CE PL 02]. (Acord
núm. 38 de la Junta de Govern de 25/02/2016, INFORME DE SECRETARIA: RECONEIXEMENT DE
SERVEIS I RETRIBUCIONS AL PERSONAL FUNCIONARI, INTERÍ I EN PRACTIQUES, DE LA POLICIA
LOCAL).
RLT 022: El titular del lloc de treball RLT 022, Sr. MEGÍAS VARGAS, J. X, és actualment en període de
pràctiques previstes en el procés selectiu corresponent. La superació del mateix suposarà el
nomenament com a funcionari de carrera en els termes de la convocatòria. En conseqüència, l’efectivitat
del nomenament com a funcionari de carrera resta condicionada al compliment d’aquesta circumstància i
implicarà l’automàtica modificació del règim jurídic i el retributiu, si és el cas, reflectint-se a la Plantilla
de Personal. Les pràctiques són les subsegüents al Curs Selectiu que ha finalitzat el 23.06.2016 [APTE].
El finiment de la fase segona de les pràctiques [prevista el 23.12.2016], amb la qualificació APTE,
implicarà el nomenament i subsegüent pressa de possessió com a Funcionari de Carrera [FC].
2.- C.2. SUBESCALA TÈCNICA. C.2.2. Cos de Professorat Escola Municipal de Música. Grup A; C 2.2.1:
Categoria Tècnica Superior. Subgrup A1
RLT 029: El titular del lloc de treball RLT 029, Sr. FERRÉ CASAJUST, M. gaudeix de reducció de jornada
per interès particular, aprovada per la Junta de Govern en sessió de 28/07/2016, en els termes i
condicions següents:
•
•
•

Reducció: 28,71% de l’horari setmanal amb reducció proporcional de les retribucions.
Dedicació: 71,29%
Horari: Dilluns a divendres, determinat en funció de les necessitats del servei.
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•
•

Durada: La reducció de jornada per interès particular es serà del dia 1 de setembre de 2016 i fins al
31 d’agost de 2017.
Aquesta reducció és prorrogable anualment; la pròrroga s’haurà de sol·licitar amb anterioritat a
l’inici del curs.

Sisè. L’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2017, serà objecte de publicació
reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies. De no
presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu sense
necessitar d’ulteriors acords de la Corporació. ”
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 en aquesta votació no
presentaran esmenes però sí que vol apuntar vàries partides en què no està d’acord i en
algunes altres, felicitar l’equip de govern. Comenta que l’any passat ja va dir el mateix en
referència a la partida de telefonia. Aquest any puja 103.000€, una mica menys que l’any
passat que era de 116.000€ o 115.000€. Creu que és una partida còmoda perquè tal com té
entès forma part d’un consorci de compra amb Telefònica que negocia amb diversos
ajuntaments. De vegades hi ha empreses que estan en cooperatives d’aquestes i fan les
compres elles i no les cooperatives. Amb això vol dir que potser l’ Ajuntament està adherit
en un consorci que no és prou operatiu perquè creu que pagar 103.000€ sembla exagerat,
quan en l’àmbit particular una línia d’ADSL, un fix i quatre terminals són 160€ al mes. Pel
que fa al manteniment de la pàgina web, hi ha una despesa de 33.000€. A dia d’avui li
sembla exagerada una partida de 2.500€ al mes de manteniment web. El Sr. Simeón vol
felicitar l’equip de Govern per presentar uns pressupostos en què en la partida de Seguretat
Ciutadana, el vestuari de la Policia Municipal figurin 20.000€, ja que suposa que inclourà
armilles antibales i vestuari nou, els feia falta. Motiu pel qual felicita el consistori. També
troba bé la taula social municipal en què adjudiquen a acció social 5.000€. Pel que fa a parcs
i jardins hi ha moltes coses que vol comentar. No creu que només s’adjudiquin 1.000€, és
una partida molt baixa. Pel que fa a combustibles i carburants adjudiquen 1.000€. Si
pensen licitar parcs i jardins a principis del 2017 creu que les retribucions del personal i la
Seguretat Social hauria de passar a la partida de vies i obres, no en aquesta. Tornant al
mateix s’estan adjudicant 400.000€ -l’any passat eren 360.000€- amb jardineria, dels quals
només en porten gastats uns 100.000€. Es fa servir de guardiola aquesta partida? – Es
pregunta. Pregunta quan s’haurà de licitar.
També diu que hi ha una partida en la conservació de camins i carreteres, la conservació no
l’arranjament és de 40.000€. Creu que hauria de ser així perquè els camins són molt
deficitaris. Fa diversos anys que s’està reclamant. Espera que aquest any sigui així, i farà el
possible per vetllar-ho.
Pel que fa al cànon de neteja viària 400.000€. El Sr. Simeón suposa que quan es torni a
licitar es pugui ajustar o almenys hi hagi un control perquè aquests diners estiguin ben
empleats. Creu que no passen prou vegades a fer la neteja de voreres amb la màquina de
pressió, per això cal controlar si realment es fa la feina. També creu que s’hauria de revisar
la partida de desinfecció – desratització que inclou coloms i recollida de gossos. Troba
exagerat que pugi 35.000€.
Pel que fa a la partida d’Urbanisme, amb estudis i treballs puja 60.000€. L’Ajuntament no
disposa d’arquitecte com anys enrere. Actualment es paguen 36.000€ al Consell Comarcal i
24.000€ d’extres. El Sr. Simeón diu que potser puja més ara que quan l’Ajuntament tenia el
servei i creu que per a l’any vinent es farà curta.
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Quant a la partida de cultura, Joventut i Festes, no entén gaire el funcionament de les
orquestres a l’Amistat, no hi està en contra però caldria parlar-ho i millorar-ho.
En referència a les festes popular que inclouen la Festa Major, es dóna el muntatge a una
empresa, la qual s’encarrega del lloguer de cadires, de la seguretat, del lloguer d’equips... Si
això ho fes l’Ajuntament, com en altres festes fa, sortiria
bastant més econòmic.
Normalment hi hauria un marge del 20%, perquè si no és així cap empresa ho agafaria. Creu
que caldria millorar aquesta partida.
El regidor Sr. Simeón vol fer ressò d’aquestes partides però sense presentar cap esmena,
perquè si hi ha alguna cosa a millorar es pugui fer.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta troba bastant bé el
pressupost i bastant acurat a la realitat, però tot i així vol fer unes quantes puntualitzacions.
Quant als ingressos diu que hi ha ben poc a dir, només que hi ha un increment important.
L’increment en impostos i taxes no és important, el més important és el de les taxes
d’escombraries i la importància de l’increment d’ingressos ve de les transferències corrents
per un global més o menys de 500.000€. En gran part per un increment dels tributs de la
Generalitat i dels ingressos provinents de la Llei de Barris. Pel que fa a les despeses vol fer
una anàlisis de quatre partides. No vol entrar a cada detall però vol parlar del Capítol I de
personal perquè és on hi ha hagut l’augment més significatiu del pressupost. Un augment
important no tant en contractacions però si per gratificacions i complements que s’han anat
assignant amb un procedir arbitrari, per la qual cosa vol demanar que s’estableixi un
reglament o que es compleixi amb la catalogació i mèrits de cadascú i no tant de manera
discrecional i arbitrària. En referència a parcs i jardins, a la qual també hi ha fet referència el
Sr. Simeón, sobta que un any més es continuï amb la mateixa partida de personal 266.000€
tot i que s’hi assigna 400.000€ per l’externalització. No sé sap si s’hi inclou algun
treballadors de la brigada, però a neteja viària que també hi ha una assignació de personal
quan es té donat a una empresa. La Sra. Ginestà pregunta perquè no es rebaixa el capítol de
personal incrementant el de les empreses externes. La regidora diu que han presentat unes
esmenes no molt importants pel que fa a la quantia però sí per l’objectiu i la repercussió. No
llegirà l’esmena perquè ja figurarà a l’acta, però diu les quatre esmenes que han presentat.
La primera és que s’assumeixi i es concreti el compromís que permeti posar en marxa i
disposar d’una programació estable de cinema a la ciutat, establir els convenis escaients amb
l’empresa Circuit Urgellenc tal com han fet diversos ajuntaments de les nostres terres i per
tant, habilitar una partida –que ja hauria d’estar contemplada en aquest pressupost- per
l’adquisició i digitalització de la sala d’actes del Centre Cultural, Està parlant d’una partida
d’uns 50.000€. Altres ajuntaments, com el de Balaguer, han aconseguit subvencions de la
Diputació i han pogut rebaixar-ne el cost. La regidora pensa que no és una partida important
pel que representa per la nostra ciutat disposar d’aquest servei per a la dinamització i
l’oportunitat de la cultura. La segona aportació que fan és que amb els fons ZEIL es va
urbanitzar l’avinguda del Canal, tram des de carretera de Miralcamp a la carretera de
Torregrossa, va ser una inversió molt important per a la ciutat a cost zero. Tan sols va
quedar pendent d’ubicar-hi la zona destinada a jocs infantils, a més una zona molt cèntrica a
la ciutat i envoltada de molts habitatges amb nens i nenes. Per tant demana que s’habiliti
una partida per aquests jocs infantils que fa set, vuit anys que està pendent. No sap per quin
motiu l’equip de govern no vol dotar-la.La tercera fa referència també als serveis de
seguretat, no parla d’armilles perquè creu que ja s’ha dotat aquesta necessitat però falta una
partida per l’adquisició d’un nou vehicle, ja que els actuals estan en mal estat. Creu que un
vehicle és un servei bàsic per garantir l’eficiència i la seguretat dels agents i ciutadans. I la
quarta proposta, fa referència a la dotació d’una partida per assumir els casos de pobresa
energètica. L’any passat ja van presentar una esmena demanant-ho. Es va acceptar i es va
presentar una esmena alternativa signada per tots el grups amb el compromís ferm per part
de l’Ajuntament de dotar-la amb 10.000€ i que aniria creixen segons les necessitats que es
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realitzessin però, sobretot, el compromís de crear una taula municipal sobre la pobresa en
què estiguin representats tots els grups i professionals de l’àrea per fer un seguiment
trimestral sobre el desenvolupament d’aquest acord. Actuar com a taula de treball per
articular i gestionar noves accions, per conèixer la situació real i articular la manera amb la
qual es podria arribar a la població. Detectar casos i informar els ciutadans de la possibilitat
de demanar aquests ajuts. La regidora diu que ha passat un any i s’ha fent ben poc i ni tan
sols la taula s’ha reunit cap vegada amb aquest format i responsabilitat. L’alcalde va fer una
reunió informativa sobre la feina dels serveis socials, però no és això el que es va aprovar,
per tant demana que no es passi un altre any sense fer res i creu que és una certa burla a
aquest grup de l’oposició que va votar els pressupostos favorablement amb la confiança que
atendrien aquesta petició. La Sra. Ginestà reitera i reivindica una vegada més que aquest
assumpte s’agafi seriosament.
En referència als pressupostos d’inversions, en parlaran després a bastament. Ara voldria
destacar el canvi de faroles a LED, gràcies al fons FEDER i així acabar l’última fase de les que
es van iniciar en època del PSC. Això va representar un estalvi energètic molt important per
al municipi. En tot cas -diu- benvinguda sigui la subvenció i benvinguda sigui aquesta
actuació que ha de permetre millorar la il·luminació i aconseguir un estalvi considerable.
La Sra. Ginestà manifesta que vist tot l’exposat, la posició del seu partit serà d’abstenció,
bàsicament pel tema social. Es reafirma que volen el compromís i la confiança que
s’atendran les seves peticions.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC manifesta que la complexitat que comporta
l’elaboració d’uns pressupostos que acontentin no tan sols als grups de l’oposició sinó a les
diferents àrees i departaments del consistori, no és obstacle perquè l’equip de govern intenti,
tot i la majoria absoluta, trobar espais de consens i acordar el màxim possible amb els
representants de la ciutadania escollits democràticament punts de encontre i màxima
transparència. Afirma que treballarà incansablement per desenvolupar la proposta de l’equip
de govern, intentarà que la gent participi també amb opinions i aportacions en el
desenvolupament dels pressupostos 2018, no tan sols per la participació sinó per procurar
difondre entre els nostres conciutadans la importància dels pressupostos en l’esdevenir diari
de la població. El Sr. Montalà manifesta que aquests són uns pressupostos que encara se
sustenten en gran part en un Pla d’ajust i per tant, poc agosarats, en gran part continuistes i
englobats en una anella que permet poca mobilitat. No es pot seguir fent pressupostos
aplicant només tallar i enganxar continuista i cal ser valents, els nous temps ho demanen,
els nous temps demanen noves maneres i nous criteris d’eficiència amb despeses i valentia
intel·ligent en inversions a llarg, amb poc redit electoral però beneficiós per a la ciutadania,
la proposta d’inversió que proposen defineix molt bé el camí que es vol seguir, el camí que
vol seguir ERC i obra les portes a visualitzar positivament aquestes noves dinàmiques que
s’entreveuen i que els agraden. En aquesta proposta els acompanyaran: plans d’inversió,
que fan sortir de la dinàmica immobilista del rati d’endeutament del 75 i que possibiliten
canvis substancials en dinàmiques de canvis profunds en el dia a dia estratègic i competitiu
de la ciutat, comptaran amb la seva complicitat. Hi ha temes en concret i en detall que
creuen crèiem que podrien ser millorables. El Sr. Montalà detalla per temàtiques concretes
com per exemple el Capítol I. En uns pressupostos municipals, tothom sap que una de les
partides més importants és la que situa el tema de personal i és aquí on el grup d’ERC vol
aportar solucions per redefinir certes pautes que no els acaben d’encaixar i que estan segurs
que compartiran. Creuen que el model no es complementar, creuen que s’ha d’establir
urgentment un organigrama adequat al dia a dia de cadascun dels llocs de treball del
consistori i que ajudaria a definir i a justificar els sous i acabar amb els complements de
productivitat temporals, que es repeteixen any darrera any i que en alguns casos passen de
la temporalitat a l’anualitat. En definitiva, tothom sap que demanar un expedient per a cada
complement pot provocar incomoditats. La tendència en els nous models de govern és
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aquesta, la d’acabar amb certes arbitrarietats que moltes vegades enutgen a gent que han
hagut de treballar molt per aconseguir una plaça i per aconseguir els seus complements.
Durant tot l’any s’han presentat mocions per millorar els conceptes de despesa energètica.
L’Ajuntament de Mollerussa gastarà segons les seves previsions en electricitat 622.000€. Són
partides prou importants per agilitar les remodelacions previstes i cal preguntar-se si no es
podien fer abans per poder destinar els diners estalviats a d’altres partides més socials.
Un altre exemple podria ser el contracte amb Telefònica, cosa que els regidors de l’oposició
ja han esmentat també i que pretén reduir la despesa amb la companyia. El que es
pressuposta és una despesa prevista amb un increment pràcticament del 4%, cosa que porta
a plantejar la mateixa premissa: de què serveix el contracte amb la companyia si després
s’aprovisiona un 4% d’increment en la factura? Cal agilitzar, cal gestionar millor els temps.
Són petits detalls com pagar 123.000€ per un edifici buit, com el de Cal Duch. Hi ha la
previsió de portar-hi l’Escola de Música però es continua pagant el lísing de 123.000€ per un
edifici buit, Agilitar tempos i fer que les coses siguin una mica més rapides. Aquest és el seu
punt de vista. Agilitar aquestes petites coses que poden millorar la percepció dels ciutadans
en despeses del consistori, la participació i la transparència per poder jutjar i opinar en les
partides pressupostàries destinades a cadascuna de les regidories de Govern. Això implica
establir canals de control i comunicació amb els regidors responsables de cadascuna de les
àrees de Govern que tenen partida. Creu que els grups de l’oposició han de conèixer les
línies mestres de cadascuna de les regidories i poder parlar i preguntar directament al
regidor per buscar la millor de les fórmules possibles, ja sigui mitjançant comissions
específiques d’àrea o altres solucions. Dotar d’aquesta eina a l’oposició ajudaria a
complementar la identificació del treball personal dels responsables i poder valorar-lo,
perquè creu que una partida específica per incrementar aquests tipus de comissions hi podria
ser. El Sr. Montalà diu que cal ser curós i contenir les despeses en els dos primers capítols
per poder encarar cap a on es vol anar i optimitzar. El que en resum vol és una ciutat
preparada per afrontar els reptes de futur amb valentia, treballant-hi i a la vegada ser
valents, visualitzar les oportunitats d’inversions que portaran a fer un salt que encara molta
gent espera. ERC no votarà en contra dels pressupostos, creuen que per poder aportar la
seva visió i incorporar-la en el dia a dia han de ser recíprocs i buscar complicitats dins les
diferències. És una manera de caminar cap a una Mollerussa millor, competitiva i que valori
un concepte de capitalitat que capti i agradi la resta de la comarca, sumant totes les visions
possibles sobre el mateix tema per tal d’enriquir-lo però ha d’entendre – en referència al Sr.
Solsona- que aquests segueixen sent els seus pressupostos, sorgits de la seva majoria,
definits i articulats sobre la seves premisses, buscant així començar un nou període basat en
la suma i en la proposició constructiva que s’allunyi del partidisme en un any crucial per al
país i que demana a crits pas ferm en la construcció d’una nació on els municipis estan
cridats a ser el pilar de sustentació d’aquest nou país.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna les gràcies a tothom per les intervencions. Per explicar el
pressupost agafa una de les últimes frases del Sr. Montalà “són els seus pressupostos”, i
estan fets amb la voluntat de traspassar, comunicar i fer altaveu d’aquells compromisos que
es van presentar en les eleccions municipals. El pressupost és l’eina que té l’equip de govern
i qualsevol equip de govern per visualitzar si aquelles línies de treball que s’havien fixat per
fer durant els propers quatre anys de mandat es poden anar visualitzant i prenent cos en el
pressupost ordinari de l’Ajuntament. Un pressupost que com molt bé s’ha dit, encara està
immers en els paràmetres del Pla d’Ajust i per aquest motiu no hi ha la mobilitat o la cintura
que es voldria tenir per dotar-lo al 100% de la manera que un voldria, però tot i això són uns
pressupostos que, com que s’està complint bé el Pla d’ajust i amb tots els paràmetres de
solvència econòmica, permeten articular actuacions que poden revertir a la ciutat.
L’alcalde diu que és un pressupost de 12,6 milions d’euros, cosa que suposa un increment
del 5,3% vers l’any anterior per tant, comença a créixer i això està motivat bàsicament pel
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tema dels ingressos pel que fa a transferències corrents i no amb la pujada del 5% de la
brossa, la qual cosa suposa només 30.000€ i l’increment general és molt més important. En
qualsevol cas, un pressupost que també com molt bé s’ha dit, és un pressupost realista que
no s’estira més el braç que la màniga, que és molt conscient que per molt que es vagi a
millor econòmicament, encara cal cenyir uns paràmetres per no desviar-se i que aquest rigor
en el plantejament econòmic de l’Ajuntament és el que fa possible que quan surtin
oportunitats s’hi puguem fer front de la millor manera possible. Es pretenia que en aquest
pressupost es comencés a visualitzar quins eren aquells elements estratègics que es volien,
que s’havien proposat de fer. Per tant, per primera vegada hi ha partides que no existien
com per exemple, la partida del viver d’empreses o la partida del Mollerussa Smartlab o el
que és el concepte de Smartcity o poder preveure també amb partida pressupostària de
començar a treballar per iniciar passos perquè els Vestits de Paper de Mollerussa es puguin
convertir en Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO per tant, són partides que
tenen un recorregut inicial, que ja es visualitzen en el pressupost i que tenen una força de
potència. Unes partides que per primera vegada -l’any passat no hi era específicament- com
la taula social municipal que es dota amb 5.000€. Es dupliquen els ajuts d’especial urgència i
que es disposa de més ingressos en la borsa d’habitatge. Es contempla per primera vegada
l’elaboració del Pla estratègic de polítiques d’igualtat dins l’àmbit municipal i que és una
mesura transversal que cal fer i es pot fer fins a final del mes de juliol per poder-lo dur a
terme. Aquestes pinzellades no són ideològiques sinó de compromís amb la ciutadania i que
es van incorporant en aquest pressupost.
Un pressupost que en el capítol d’inversions és més alt que l’any anterior (493.000€). L’any
passat era de 472.000€. Cal dir que aquest any que acaba, en el capítol VI d’Inversió es
porten més de 900.000€. El nom ja ho diu, es pressuposta la despesa i es fa amb uns criteris
de prudència donant resposta a allò que és més urgent i amb els compromisos adquirits,
com ara obres plurianuals com seria el tema del gimnàs de l’Ignasi Peraire o com és el tema
de l’adquisició de patrimoni de Cal Castelló, amb els 25.000€ que hi ha. L’alcalde diu que la
previsió dels 110.000€ d’inversió en l’enllumenat públic és una inversió que vol que sigui
finalista, que pugui acabar amb tot el canvi de llums de mercuri i que per tant, és un tema
que cal encarar. No s’ha fet abans perquè no hi havia la dotació pressupostària per poder-ho
fer. No permetien fer inversions grans de manera directa si no hi havia un suport o un ajut.
Tot i això es manté una partida de 100.000€ per arranjaments de carrers, a part del Pla
d’inversió.
Pel que fa a les inversions l’alcalde diu que hi ha el control d’accés de la pista d’atletisme, la
renovació dels lavabos del camp de futbol, les millores de les instal·lacions esportives com
poden ser la renovació de filtres de les piscines. Tot i que sembli que sigui un manteniment,
moltes vegades ha d’anar a la partida d’inversió, és a dir del capítol II al capítol IV. Posar
una partida important de 12.000€ per càmeres de seguretat en diferents equipaments
municipals, no només les càmeres sinó també tot el software i tota la connexió a la Policia,
renovar la calefacció de la biblioteca, intentar fer una inversió per les carrosses de reis que
cada vegada costen més i hi ha menys temps per muntar-les i també es faran servir per
escenaris ambulants per a diferents activitats. S’incorpora la possibilitat d’una partida de
12.000€ oberta per si s’esdevé l’oportunitat de subvencions de l’ICAEN en referència a la
càrrega de vehicles elèctrics, per aprovar diferents punts. El grup d’ERC que va presentar en
el seu moment el tema de l’avantatge fiscal,caldrà mirar com articular globalment i no
sectorialment una estratègia en aquest sentit, jocs infantils 20.000€ i diferents coses en el
diferent muntant del quadrant d’inversió. En aquest pressupost s’aprova el de l’Ajuntament,
de la Fira i també la plantilla de personal. Pel que fa a la plantilla, hi ha alguns retocs. S’hi
incorpora i s’aprova el quadrant Q5 de la Policia, cosa que permet ordenar i dotar com cal el
servei del cos policial. Cal dir també, que hi ha una partida per poder realitzar la consulta del
concurs d’idees, que es vol fer durant el primer trimestre del 2017. Hi ha una partida
específica per turisme, en aquest cas oberta, de 5.000€,per començar tot el tema dels

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

forfets i també, en el desglossament del pressupost hi ha una partida de cada any referent al
pagament de lísing o rènting de la gespa del camp de futbol. Aquest any doncs, es dóna de
baixa perquè ja s’ha acabat de pagar el camp gran. Ara s’obre una partida per renovar la
gespa del cap de futbol 7.
L’alcalde explica que el que s’intenta és donar resposta i començar apuntant els projectes
que són estratègics i tenen un recorregut de temps i anar dotant les diferents regidories dels
mínims per poder anar treballant i afrontant els compromisos que es van encarar en les
eleccions d’ara farà un any i mig o en farà dos anys. Per tant –diu l’alcalde- és un pressupost
que manté la línia, sí que és un pressupost a nivell conceptual de format de volums de
capítols continuista però és un pressupost que apunta en el seu desglossament totes
aquelles coses que cal desenvolupar amb força en els propers anys. Són pressupostos fets a
consciència que visualitzen realment l’acció de Govern que es vol dur a terme en aquest
sentit.
Es fa consideració en algunes partides en què s’ha fet esment, la partida de telefonia que es
considera o es pot considerar exagerada, a vegades caldria saber que no són les línies de
telèfon, les 90 línies de telèfon, és tot el muntatge tecnològic que hi ha al darrera amb
material HAARP, que té uns costos i aquest manteniment de vegades té un valor que va més
enllà de la quota tarifària d’una línia de telèfon per tant, no es pot comparar en aquest cas
perquè és una empresa gran, no equiparable a l’àmbit domèstic. Aquest any 2016 ja es
preveia tancar l’any amb un descens de facturació diferent al del 2015 i de cara al 2017 hi
haurà un estalvi de més de 6.000€ sobre el d’aquest any. L’alcalde explica que en aquestes
partides es podran tenir avantatges tarifaris de fins al 45-50%. Diu que s’ha fet un esforç
important i s’ha seguit un criteri que ha funcionat i funciona.
Quant al manteniment de la pàgina web pressupostat amb 30.000€, s’intenta integrar totes
les webs. És un tema important i seriós que ha de permetre complir amb l’objectiu de
transparència, per la qual cosa no pot ser una web senzilla. És una web complexa que
permeti carregar moltes coses. Caldrà que tot sigui públic i consultable. L’alcalde matisa que
el concepte de car o barat són conceptes relatius i van en funció de la qualitat del servei i si
se n’està content.
El Sr. Marc Solsona agraeix les felicitacions del Sr. Simeón pel tema de la Policia. És un tema
que han anat parlant a les Juntes de Portaveus que hi havia hagut. Durant aquest any hi ha
hagut moments de certs descontents i s’ha reconduint en la Comissió de Seguiment. S’han
pogut pactar temes de vestuari com poden les armilles antibales o l’aprovació del quadrant
del Q5.
Pel que fa a temes de personal, i en concret als complements de productivitat, en el sentit si
es poden considerar o no arbitraris, l’alcalde diu que és l’única eina que es té avui i mentre
no canviï la normativa. És molt difícil i complicat poder consolidar a través de sou base i
complement específic un nivell de renda garantida perquè no ho permet la norma. Per tant,
no és arbitrari ni discrecional. L’alcalde diu que és l’ única eina que hi ha actualment per
poder arreglar coses a la gent que s’ho mereix i, per tant es van renovant. Tant de bo que
aquests complements de productivitat, que estan més que justificats, es puguin acabar
consolidant amb els complements específics i que no calgués passar la relació cada any.
L’alcalde diu que a començament d’any hi haurà un altra llista per a diferents persones de la
casa, per posar al dia situacions que durant molts anys no s’ha fet per temes pressupostaris.
Ara ja es poden arreglar, en la mesura del possible, els sous de la gent.
En referència als parcs i jardins, el fet que hi hagi una partida de 1.000€ per al cementiri, és
per si cal fer alguna feina de paleta, encara que molts serveis ja són inclosos dins del
manteniment general.
Pel que fa a la partida dels 400.000€ de la jardineria, l’alcalde no vol que sigui una partida
de calaix de sastre com aquests anys. Vol que realment sigui allò que calgui gastar ara que
surt la licitació de la concessió. Per tant, un cop surti la licitació de la concessió s’haurà
acabat el calaix de sastre.
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Quant al cànon de la neteja viària, és la concessió. Al 2017 s’acaba la concessió actual i per
tant, s’haurà de formular un nou concurs.
L’alcalde diu que no és una partida de desinfecció i desratització sinó que el nom de la
partida és desinfecció, desratització i desinsectació i de tot el referent als gossos i als coloms.
Per tant es pregunta: és una partida cara o barata? Doncs, cal actuar preventivament i
moltes vegades s’actua reactivament, perquè cal fer actuacions específiques quan hi ha
queixes que van més enllà de l’aprovisionament habitual dels serveis. Aquestes incidències
no estan contemplades en el pressupost.
Pel que fa a la partida de 60.000€ d’estudis i treballs d’Urbanisme, cal dir que si es fa el
càlcul de 60.000€ menys 30.000€ del servei del Consell Comarcal, ja es va als números de
tenir un arquitecte propi. Es parlava de 150.000€ al seu moment, que costaven l’arquitecte i
l’arquitecte tècnic a l’Ajuntament de Mollerussa, la qual cosa va motivar les mesures que
s’han pres amb el Consell Comarcal. L’alcalde diu que aquest any, un cop vist l’aprovació del
Pla d’inversió, tot el que sobrevingui s’intentarà repercutir-ho en les redaccions de projectes
com es fa moltes vegades.
Quant a les orquestres de l’Amistat, l’alcalde afirma que és un tema recurrent. El lloc on es
fa, les persones que hi caben i el cost de les orquestres fa que hi hagi un diferencial difícil de
mantenir.
En referència a les festes populars, una cosa són els “catchers” d’orquestra que lògicament
els ha de subministrar un representat artístic. Tota la logística es farà a través de concurs
per aconseguir millors preus. S’intentarà fer les coses tal com marca la norma de contractes.
La part de logística i infraestructura es mirarà d’articular a través d’un concurs.
Quant a les quatre esmenes del grup socialista, llevat de la primera que fa referència a
l’assumpte del cinema, les altres ja figuren en el pressupost o ja estan previstes en el
pressupost.
En referència al tema del cinema,invertir 50.000€ per dotar el Centre Cultural d’una màquina
de cinema digital i condicionar-lo amb les pantalles, l’alcalde diu que a data d’avui no és
prioritari. El fet que no s’incorpori al pressupost no vol dir que no es deixi de fer. Si es diu
que hi ha una empresa de cine que té donada d’alta una llicència de cinema ambulant i
compleix tots els requisits, no es descarta que hi pugui haver-hi una certa programació a
Mollerussa. L’alcalde manifesta que no vol negar-s’hi, només que no vol gastar-hi diners. Vol
tenir la possibilitat que el 50% pugui provenir d’algun ajut de Diputació. No vol incorporar-ho
com una despesa directa que hagi de fer l’Ajuntament. Per tant, en la primera esmena diu
que no.
Pel que fa a la segona, de destinar una dotació de mobiliari infantil manifesta que hi ha una
partida de 20.000€ en el pressupost per reposició i compra de nous elements. El Sr. Solsona
diu que agafa el compromís de mirar què suposa condicionar la zona, però diu que s’han de
millorar zones que ja hi són.
Quant al tema del vehicle, hi ha previst un lísing per vehicles híbrids, elèctrics per a la Policia
Local, tal i com es van comprometre. L’alcalde diu que ja tenen pressupost i a la vegada
també hi ha el pressupost del lísing de la Policia Local.
En referència al tema de la taula social, l’assignació d’una partida específica individualitzada
per atendre casos de precarietat econòmica està dotada inicialment en 5.000€, el doble dels
ajuts d’urgència que hi havia en el seu moment. L’alcalde diu que si no es troba bé aquesta
partida, si no n’hi ha prou amb 5.000€, es pot reformular el funcionament de la taula, una
altra cosa és que l’objectiu de la reunió no sigui l’esperat. Manifesta que no té cap problema
si cal regular un protocol de reunions i si cal institucionalitzar més la mesa per atendre
diferents coses. També diu que ho encarava més als ajuts d’urgència i donar resposta en allò
que no complementa el Consell Comarcal. Es va fer una presentació molt expositiva de les
diferents entitats que treballen en temes socials a Mollerussa i comarca. Un cop feta aquesta
presentació, ni que no sigui amb la intensitat que es demana, es vol continuar mantenint. És
un tema de confiança i és sabut que hi ha un conveni a part, complementari dels diferents
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ajuts que atenen la pobresa energètica. S’ha signat un conveni en el qual s’habilita un fons
social de 7.500€ de l’empresa, amb l’empresa subministradora, en aquest cas amb Sorea.
Pel que fa als convenis amb les elèctriques, com diu la norma, és un concepte de signatures
de convenis voluntaris. El que es fa ara és actuar i estar atents per poder donar resposta. En
aquest 2016, pel que fa a tramitació d’ajuts de pobresa energètica, s’ha actuat sobre 89 o
189 –no ho recorda prou bé- no directament des de l’Ajuntament però sí des dels serveis del
Consell Comarcal, atribuint i recalcant com sempre, les competències que cadascú té en
aquest tema.
Pel que fa a l’assumpte de pagar un lísing per un edifici buit, el que cal fer és agilitar-ho
perquè no estigui buit. Hi ha encarregat el projecte de l’Escola de Música i, si tot va bé, la
setmana que ve o l’altra ja se sabrà el pressupost del projecte. Se sap que l’adequació
d’aquest projecte no es pot assumir de manera directa i caldrà buscar d’altres línies d’ajut i
plantejar que, si en el capítol d’inversions sobra alguna cosa, mirar de repercutir-ho en el
tema de Cal Duch però en qualsevol cas, la voluntat és fer-ho i la prova és que s’obre una
partida d’inversions de 1.000€ perquè a vegades per accedir a diferents subvencions cal
contemplar la voluntat en el pressupost. L’alcalde manifesta que, com que s’hi vol treballar
aquest any, ja s’incorpora en el pressupost per tenir la capacitat de poder-ho fer
directament. El Sr. Solsona recalca que és un pressupost que dona continuïtat a un
plantejament i a un raonament econòmic fixat en el seu moment i que es va acomplint de
manera meridiana. També pensa que és important remarcar que es continua amortitzant un
milió i mig d’euros anuals,per tant es continua amb la voluntat i intenció d’anar seguint al
màxim la capacitat d’endeutament del municipi per tornar a tenir capacitat de fer coses.
L’alcalde agraeix de veritat que no s’oposin al pressupost. Ho entén com una relació entre
grups en què es busca el millor per la ciutat. Sap que la complexió del consistori implica a
vegades una velocitat de l’equip de govern que no sempre va acompanyada de la mateixa
intensitat per problemes de temps o a vegades de desconeixement amb allò que s’està fent.
La voluntat –diu- és intentar atendre en tot allò que se’ls proposa. Demana als regidors que
no vegin en aquest cas, cap manca de voluntat de no atendre, simplement intentar veure si
encaixa el que es proposa amb els compromisos que es tenen. Cal dir que moltes de les
coses estan previstes i es poden plantejar i que en la diagnosi general pensa que se’n pot
compartir més d’una. Li sap greu haver de dir no a algunes esmenes concretes del
pressupost. Agraeix que hi hagi esmenes i que s’hagin presentat. Serveixen per saber quins
són els punts contraris a l’execució del pressupost. Tant de bo es pugues posar el mobiliari
infantil en el lloc que demanen. Com diuen les dades de l’interventor, la partida del lísing de
vehicles híbrids per a la Policia Local i la taula social dotada en 5.000€, sembla que és
correcta.
Pel que fa al grup ERC, l’alcalde comenta que hi ha tota la transparència, intenten que no hi
hagi res que s’amagui i també s’intenta atendre de la manera més ràpida possible totes les
preguntes i aclarir els dubtes. No sempre allò que no es veu, vol dir que sigui opac,
simplement no es veu o no s’observa, ara bé quan s’apunta es dona resposta. L’alcalde diu
que encarar aquest pressupostos és qüestió de valentia i que l’acció de govern ja és un acte
per si de valentia, de responsabilitat. Es procura fer el millor amb la màxima eficàcia,
eficiència i intel·ligència possible i també en funció dels recursos.
L’alcalde agraeix la confiança i diu que està obert a totes les preguntes que es vulguin fer.
S’ofereix a atendre les consultes o dubtes que es vulguin fer i emplaça als regidors i
funcionaris com el secretari i l’interventor que també ho facin.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup socialista vol fer algunes puntualitzacions. Diu al Sr.
Solsona que les esmenes s’accepten, però fa més de dos anys que Mollerussa està sense
cinema. A Mollerussa, els diumenges no es pot fer res. La gent va a Lleida, Tàrrega o
Balaguer. No hi ha cap oferta cultural. El cinema representa molt més, a més de l’oferta
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cultural, del valor intangible que té el cinema és el que aporta dinamització a una ciutat i
només cal veure que ha sortit articles per exemple, a la premsa,sobre la zona d’oci propera a
les universitats a Lleida, on hi havia els cinemes Lauren. La premsa diu que el tancament del
cinema, ha suposat el tancament de diversos establiments d’hostaleria per tant, pels
establiments de restauració de la nostra ciutat el cinema aportava veïns dels pobles de
l’entorn que venien a la ciutat i que ara doncs van a buscar altres ofertes a cada cap de
comarca. La Sr. Ginestà diu que Mollerussa és l’única que no té cinema: ho ha fet Tàrrega,
ho ha fet Balaguer, ho ha fet Bellpuig, ho ha fet Tornabous, ho han fet moltes ciutats que li
donen un valor per tant, no entén aquesta negativa rotunda de l’alcalde en un projecte que
representa ben poc. Ho diu sincerament. Hi ha una sala en què les filmacions puntuals
funcionen. La Sra. Ginestà no entén perquè l’alcalde no facilita aquest projecte a la ciutat,
que aportaria molt pel sector de la restauració.
Quant als jocs infantils, li preguntava si pensava ubicar-los en aquella zona. Fa set anys que
es va acabar el passeig i la zona de l’àrea infantil està despullada. La Sr. Ginestà recalca que
li comenta això a l’alcalde per deixar acabat el passeig i fa referència també a altres a
actuacions que s’han fet com ara el trasllat del monument de l’Orfeó Renaixença.
Pel que fa als vehicles, una cosa és la intenció de fer un nou lísing per a un nou vehicle. No
hi ha la partida al pressupost, només hi està contemplat un lísing que actualment s’està
pagant. S’adreça a l’interventor i li pregunta per què li va dir que no estava contemplat al
pressupost.
En referència al tema social, la Sra. Ginestà diu a l’alcalde que s’ha duplicat la partida. Ella
no ho veu així a la partida 480 Famílies i Institucions. Suposa que es refereix a la que es va
pressupostar el 2016 amb 23.000€. Al novembre, l’estat d’execució era 51.000€ però traient
els 18.000€ per adequar-ne el pis, queda una diferència de 8.000€. Es torna a pressupostar
per 31.600€. Per tant 8.000€ només de diferència, no és el doble. La partida del Consell
Comarcal 2016 és 66.000€, ara d’execució 77.900€, tornem a pressupostar 66.000€ per
tant diu que no sap on és la duplicació.
La Sra. Ginestà expressa que l’alcalde diu que ha fet dues reunions de la taula social.
Manifesta que no són aquestes reunions les que s’havien de fer i li comenta que es llegeixi
en conveni que ell mateix va redactar on diu: “es reunirà trimestralment per fer el seguiment
per articular les gestions i sobretot per fer la diagnosi i conèixer l’estat real els regidors de
l’oposició”.Aquesta era la funció de la taula social, es van fer dues reunions en què hi va
haver una dissertació dels programes que es feien a Acció Social. La regidora manifesta que
els coneix perfectament i agraeix a les professionals que la van fer, però aquesta no era la
funció de la taula social, que a més, van dir de la pobresa; i la segona van venir els del
centre que hi ha ubicat al Casal Sant Jordi per explicar el que fa una entitat, que no és ni de
l’Ajuntament. Tot està bé però no era aquesta la funció de la taula per tant, s’ha perdut un
any del compromís que s’havia adquirit. Si s’ha de permetre la participació, aquesta ha de
ser clara i real, no una participació en què no s’ha conegut la realitat d’aquest tema, ni fer
actuacions. La Sra. Ginestà diu que tothom és coneixedor que hi ha moltes famílies que, tot i
tenir ingressos, rendes provinents del treball estan ancorades a la pobresa, que necessiten
ajuts, que se n’ha de fer difusió i, si cal, donar-los algun ajut. La Sra. Ginestà repeteix que
espera que es convoqui molt aviat la taula de pobresa, que no torni a passar un any i que els
grups de l’oposició hi puguin participar activament.
El Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, fa diversos aclariments. Diu que no posa en dubte els
complements de productivitat que, si s’organitza un organigrama adequat i es determinen les
funcions ben marcades per a cadascun dels llocs de treball, no calen certes discrecionalitats i
els complements de productivitat temporals, doncs, són certes discrecionalitats. És només
això, és buscar una mica optimitzar aquest tipus de discrecionalitats que, el grup ERC, les
veu una mica distants i potser caldria millorar-les. El Sr. Montalà creu que si no calen és
perquè les coses es fan molt bé.
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Tampoc no consideren exagerat l’increment del 4% en la despesa de telefonia. Saben que no
només és telefonia però no entenen aquest increment després de l’acord amb Telefònica.
També diu que si aquestes partides es poden moure a bon criteri amunt i avall, doncs que es
moguin i s’aprovisionin com a despeses per partides d’emergència social, per exemple. Creu
que ja es pot posar un titular en aquesta cintura ja que les cintures són molt etèries. Si es
pot moure en funció del que es necessita, doncs, la necessitat ja hi és, ja hi ha un titular que
és emergència social. El Sr. Montalà afirma que el seu grup no presenta esmenes sinó línies
orientatives i propostes a seguir perquè el seu vot d’abstenció sigui a positiu per al 2018.
També diu que fan passos, perquè han passat del no a l’abstenció i veuen amb bons ulls
partides amb criteris d’eficiència energètica en vehicles híbrids com havien proposat en
diverses mocions.
Pel que fa a l’edifici buit de Cal Duch, no posen en dubte que hi hagi previsió d’encabir-hi
l’escola de Música, el que diuen és que es porta molts anys pagant un lísing de 123.000€ per
un edifici buit. Potser quedaria molt bé agilitar-ho una mica més. En tot cas s’apunta a la
voluntat de l’alcalde.
El Sr. Montalà fa un comentari en referència adaptar-se a certes velocitats i diu que no és
per desconeixença però expressa que l’equip de govern va sobre una locomotora que va molt
ràpida i en canvi ells estan sobre diverses locomotores alhora. Afirma que ha de ser
observadors de totes i cadascuna de les àrees de govern, cosa que cada regidor de l’equip de
govern té la seva pròpia àrea. Tot això implica per a l’equip d’ERC el doble de feina amb la
meitat de temps en tant que no estan al 100% dedicats a la casa, sinó que cada un té la
seva feina i només poden dedicar el temps lliure per observar totes i cadascuna de les
regidories. Els agradaria dialogar amb tots i cadascun dels regidors de l’equip de govern,
saber quines són les línies mestres en cada regidoria. El Sr. Montalà diu que és una cosa
normal per intentar buscar canals de comunicació i poder-se asseure amb el responsable de
cada àrea i parlar-hi directament. Això són passos a seguir per millorar la interlocució. El Sr.
Montalà no creu que sigui una cosa difícil i exagerada, sinó que ho veu com una cosa normal
i basada en el sentit comú i amb la intenció de trobar una interlocució adequada amb l’equip
de govern.
L’alcalde Sr. Solsona diu que no és que no es vulgui fer cinema, sinó que no es pot fer amb
una empresa en concret com ara el Circuit Urgellenc. Si la inversió és municipal, hi ha de
poder accedir qualsevol empresa, caldria una licitació pública.
Per altra banda, es pregunta si es pot garantir que amb aquesta despesa hi haurà una
programació estable. També es pregunta que, si s’ha tancat el cinema, deu ser perquè no hi
deu anar la gent suficient perquè el negoci sigui fluid. L’alcalde creu que fer inversions en
activitats en les quals no hi ha certesa de funcionament, no resulta. De moment pensa que
es pot continuar deixant la sala amb unes condicions molt avantatjoses per al Circuit
Urgellenc perquè pugui tirar pel·lícules sense hipotecar al 100% la sala del Centre Cultural,si
això funciona es poden plantejar diferents actuacions però a dia d’avui, si s’han de gastar
diners, no els gastaran aquí perquè creu que es pot aconseguir arribar a dotar la sala del
Cine Urgell sense caldre de pressupostar 50.000€. Pensa que hi ha d’haver una
corresponsabilitat del gestor del servei i cal aconseguir que l’altra part pugui venir per
subvenció.
Quan a definir els llocs de treball, l’alcalde diu que hi ha la catalogació de llocs de treball i ja
està, i que per tant amb la catalogació hi ha les funcions. El que vol dir l’alcalde és que
després de molt de temps sense tocar les nòmines, i havent-hi reduccions del 5% i intentar
recuperar les pagues extres, el que han fet de manera justificada en els diferents
departaments, a mesura que ho ha anat creient, ha estat mirar de recuperar i ordenar una
mica el tema salarial. Diu també que, aquest element que pot semblar discrecional com el
complement de productivitat és l’única eina que hi ha avui, perquè no es poden modificar els
complements específics ja que la base del Capítol de Pressupostos de l’Estat consoliden la
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base salarial i això no pot ser. L’alcalde es reafirma que a nivell funcional és l’única manera
que hi ha. També diu que qualsevol dubte sobre el que cobra qualsevol treballador poden
explicar la motivació perquè està més que justificada.
Pel que fa a cal Duch, si ha tingut usos entre els quals l’escola Les Arrels i s’ha començat a
formular el nou projecte per integrar-hi l’Escola de Música. També passa amb el pis de
l’edifici de l’Ajuntament, que és un pis buit pendent d’una renovació futura per integrar-lo al
mateix Ajuntament. L’alcalde diu que amb això vol dir que, de vegades, no hi ha una
reactivació immediata. En aquest, l’alcalde diu que l’espai és apte per a altres usos i
equipaments.
Quant a la compra dels vehicles, l’alcalde expressa que l’interventor ha dit que hi ha prevista
la partida en els pressupostos, en els lísings. Explica que no vol encallar-se en comentar un
lísing del 0,02% del valor d’un pressupost de 12,6 milions d’euros i entén que la motivació
de donar o no suport al pressupost va més enllà d’un percentatge del 0,02.
L’alcalde agraeix de veritat que no s’oposin al pressupost.
Pel que fa al tema de la taula mirarà de donar-li forma i motivació. També diu que si no se’n
surten, caldrà dissoldre aquest òrgan i fer una altra cosa en aquest sentit. La finalitat és que
tothom s’hi senti còmode i que tingui utilitat.
L’alcalde matisa, que quan es refereix a doblar, és a la partida inicial. La partida inicial
d’ajuts a transeünts d’urgències familiars ha passat de 7.000€ a 15.000€ i així ho explica en
xifres. Diu que tot és interpretable i els números diuen tots el mateix.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per onze (11) 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 i Griselda Soteras
i sis (6) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís
Romà, Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón.
9.- MODIFICACIÓ I PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA (2017-2020).
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
“L’any 2010 l’Ajuntament de Mollerussa va presentar sol·licitud de subvenció a la
convocatòria d’ajuts previstos a la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, amb la voluntat de dur a terme tot un
seguit d’actuacions planificades que permetessin el desenvolupament urbanístic, social i
econòmic del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa. En data 22 de juny de 2010, el
conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre aprovar el
projecte i el 29 de juliol del mateix any l’Ajuntament de Mollerussa va acceptar la subvenció
atorgada. Finalment, el 18 d’octubre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament per al desenvolupament
del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa.
Al llarg d’aquests sis anys d’execució del pla, les circumstàncies econòmiques han variat molt
significativament com a conseqüència de la crisi econòmica, fet que ha forçat a les
administracions públiques a replantejar l’execució no només dels projectes d’intervenció
integral, sinó del mateix funcionament ordinari de les administracions per tal d’assegurar la
seva solvència i preservar els principals serveis que proporcionen a la ciutadania. Aquesta
crisi econòmica ha comportat que la Generalitat de Catalunya hagi endarrerit els seus
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pagaments. A aquest fet s’hi ha d’afegir la comunicació de l’any 2011 que va fer la
Generalitat als ajuntaments sobre les aplicacions pressupostàries.
El 2011 l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar un Pla de Sanejament per reduir
l’endeutament, que es va donar per finalitzat l’any 2014 i El Reial Decret Legislatiu 04/2012
va obligar a aprovar un Pla d’Ajust econòmic el març de 2012. La Llei 17/2013, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat va modificar els supòsits en els quals les
entitats locals podien efectuar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament
d’inversions.
En aquest context, l’Ajuntament de Mollerussa ha hagut de fer un esforç per mantenir viu el
pla de barris. Malgrat tot, actuacions que suposaven una major càrrega econòmica s’han
hagut d’endarrerir a l’espera d’unes millors perspectives econòmiques que permetin dur-les a
terme; és el cas de totes aquelles intervencions que preveien una reforma urbanística.
El Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa preveia
també el trasllat de l’estació d’autobusos de Mollerussa per part de la Generalitat de
Catalunya per a la posterior construcció d’un equipament cívic i no ha estat fins aquest any
2016 que s’han iniciat les obres de la construcció de la nova estació d’autobusos i com a
conseqüència no s’ha pogut dur a terme la construcció de l’equipament cívic. No obstant,
l’Ajuntament de Mollerussa, en la seva voluntat de dinamitzar aquest espai ja va efectuar la
primera fase que comportava l’adequació d’unes dependències vinculades a programes de
joventut. Emperò la part més gran i costosa ha quedat pendent del trasllat d’aquesta estació.
En base a aquest context, es plantegen tot un seguit de modificacions de les actuacions del
Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa. Les
modificacions previstes mantenen l’equilibri pressupostari entre els camps del Projecte
d’Intervenció aprovat, tal com requereix l’apartat 2 de l’article 15, del Decret 369/2004, de 7
de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, modificat pel Decret 53/2012, de
22 de maig i es plantegen d’acord amb el detall següent:
1. Incorporar noves actuacions al Camp 1 “Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds”,
donat que el Projecte ja compta amb sis anys i el pas del temps ha anat deteriorant un
seguit de carrers que ara resulten prioritaris. Les noves actuacions són:
1.13.01 “Reforma del Carrer Acadèmia” que preveu una inversió de 60.000,00€ i una
execució al 2017 per dur a terme una nova pavimentació harmonitzant les seccions,
unificant criteris i emprant materials que millorin el manteniment, esdevenint una
zona de plataforma única i, també, actuacions en determinats punts del
clavegueram.
1.14.01 “Reforma del Carrer Ponent” que preveu una inversió de 125.000,00€ al
2018 per tal de poder executar una nova pavimentació harmonitzant les seccions,
unificant criteris i emprant materials que millorin el manteniment i, també,
actuacions en determinats punts del clavegueram.
Ambdues actuacions preveuen obtenir el finançament de l’actuació 1.11.01
“Reurbanització de l'Avinguda Catalunya” que passarà de tenir una inversió inicial
prevista d’1.100.000,00€ a 915.000,00€, ja que no seran necessàries dur a terme les
actuacions previstes en clavegueram, atès que s’han estat executant accions de
millora i manteniment.
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2. Donar per finalitzada l’actuació “4.01.01 Connexió wi-fi dels equipaments municipals”. Les
actuacions desenvolupades fins el moment han estat les programades en el seu moment i no
està previst desenvolupar-ne de noves amb el mateix objectiu.
3. Incorporar el romanent de crèdit de l’anterior actuació a “4.03.01 Espai de llengües i TIC
en l'equipament cívic”. Quan es condicioni l’actual estació d’autobusos com a equipament
cívic caldrà fer-hi noves actuacions. Atès que aquesta actuació gairebé havia esgotat el
pressupost, es sol·licita sumar el romanent de l’actuació 4.01.01.
4. Obrir una nova actuació “4.04.01 Cursos de noves tecnologies per a persones en risc
d’exclusió social”. Amb l’inici de la crisi, que s’aprofundeix a partir de 2011, el col·lectiu de
persones que requereixen millorar les seves competències en TIC per evitar la fractura
digital creix. Per tant, ja no són només el nouvinguts que requereixen d’aquests cursos, com
estava previst en l’actuació 4.02.01, sinó que totes les persones en risc d’exclusió social
haurien de ser objecte d’aquests cursos.
5. Modificació del títol i l’objecte de l’actuació “5.03.01 Promoció d'instal·lació de plaques
solars en edificis privats”. La crisi econòmica i el canvi de regulació que el govern de l’Estat
va efectuar sobre les energies renovables, ha fet descendir l’interès dels particulars per
invertir en aquest tipus d’instal·lacions. Es preveu canviar el títol i l’objecte de l’actuació
sense efectuar cap canvi en la finalitat de la sostenibilitat en l’àmbit energètic. La nova
actuació es titula “5.03.01 Eficiència energètica en edificis públics” que inclouria diverses
tipologies d’inversions per l’estalvi energètic. Als 15.000€ que inicialment s’havien consignat
a aquesta actuació i que encara no s’han justificat, s’hi sumarien 15.000€ més provinents de
l’actuació “5.04.01 Reubicació i ampliació dels punts de recollida selectiva de residus” fins a
totalitzar un total de 30.000€.
6. Traspàs de fons de l’actuació “7.06.01 Borsa de lloguer de locals comercials” a l’actuació
“7.04.01 Dinamització comercial”. Les actuacions de dinamització comercial es porten a
terme des de l’inici de l’execució del Projecte d’Intervenció, i actualment s’ha comprovat que
la dotació pressupostària és insuficient. Per contra, no es preveu que l’actuació 7.06.01
requereixi de tant pressupost per a les actuacions planificades fins a la finalització del
Projecte d’Intervenció. Es preveu el traspàs de 40.000€ de l’actuació 7.06.01 a l’actuació
7.04.01.
En virtut de quant s’ha exposat, i considerant la procedència de la modificació de les
actuacions del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa
aprovat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la sol·licitud de pròrroga excepcional de quatre anys, conforme el nou Pla
financer fixat fins a l’any 2020.
Segon. Aprovar les modificacions, juntament amb el Pla financer segons la proposta
presentada, d’acord amb el document Annex, i aprovar la memòria justificativa dels canvis
que figura en l’expedient.
Tercer. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats, sense perjudici de les facultats de gestió atribuïdes per Decret de
l’Alcaldia núm. 348/2015 de 22 de juny a l’àrea de Pla de Barris.
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ANNEX: Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa

CODI

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

1.01.01
1.02.01
1.03.01
1.04.01
1.05.01
1.06.01
1.07.01
1.08.01
1.09.01
1.10.01
1.11.01
1.12.01
1.13.01
1.14.01

Vianalització Vila Closa Fase 1
Vianalització Vila Closa Fase 2
Reforma Carrer Balmes
Reforma Plaça Major
Construcció nova zona verda
Nou mobiliari urbà
Vianalització C/ Ciutat de Lleida
RU/SM C/ Onze de Setembre
RU C/Estrella i C/Santa Cristina
RU C/Fleming i C/Sant Roc
RU Avinguda Catalunya
RU Ronda Sant Pere
Reforma Carrer Acadèmia
Reforma Carrer Ponent
SUBTOTAL
2.01.01 PRiAEH
SUBTOTAL
3.01.01 Oficina del Pla de Barris
3.02.01 Equipament cívic

INVERSIÓ TOTAL (€)
DADES
DADES
INICIALS
MODIFICACIÓ
816.750,00
816.750,00
185.625,00
185.625,00
282.150,00
282.150,00
280.000,00
280.000,00
185.625,00
185.625,00
100.000,00
100.000,00
111.375,00
111.375,00
278.437,50
278.437,50
241.312,50
241.312,50
297.000,00
297.000,00
1.100.000,00
915.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
60.000,00
0,00
125.000,00
4.238.275,00
4.238.275,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
150.000,00
150.000,00

TOTAL 2017

TOTAL 2018

TOTAL 2019

TOTAL 2020

0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
111.375,00
278.437,50
241.312,50
0,00
540.000,00
0,00
60.000,00
0,00
1.511.125,00
184.186,23
184.186,23
3.000,00

816.750,00
185.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000,00
0,00
0,00
125.000,00
1.502.375,00
184.186,00
184.186,00
950,31

0,00
0,00
282.150,00
0,00
185.625,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
297.000,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
1.224.775,00
184.186,00
184.186,00
950,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.186,00
184.186,00
950,31

SUBTOTAL
Connexió Wi-fi Equip. municipals
Cursos NT persones nouvingudes
Espai de llengües i TIC en EC
Cursos NT/PRES
SUBTOTAL
Carrils i infraestructures bicicletes
Campanya PiC/PU
Promoció instal·lació PS en Ep
Eficiència energètica en EP
Reubicació/ ampliació punts RSR

250.000,00
400.000,00
25.000,00
12.000,00
25.000,00
0,00
62.000,00
15.000,00
56.000,00
15.000,00
0,00
375.000,00

250.000,00
400.000,00
6.484,67
1.600,78
43.515,33
10.399,22
62.000,00
15.000,00
56.000,00
0,00
30.000,00
360.000,00

0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
2.599,81
2.599,81
0,00
4.251,99
0,00
30.000,00
100.000,00

0,00
950,31
0,00
0,00
0,00
2.599,81
2.599,81
0,00
4.251,99
0,00
0,00
256.834,89

243.221,35
244.171,66
0,00
0,00
19.806,39
2.599,81
22.406,20
15.000,00
4.251,99
0,00
0,00
0,00

0,00
950,31
0,00
0,00
0,00
2.599,81
2.599,81
0,00
4.251,99
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL
6.01.01 PIUG-REP
6.02.01 Programa local polítiques dones
SUBTOTAL
7.01.01 Dinamització d'equipament cívic
7.02.01 Millora del paisatge urbà
7.03.01 Mediació integració/cohesió social
7.04.01 Dinamització comercial
7.05.01 Ordenació equipament comercials
7.06.01 Borsa lloguer locals comercials
7.07.01 Millora senyal. comercial històric
7.08.01 Gestió Projec . Intervenció Integral
SUBTOTAL
8.01.01 Pla mill. Accessibilitat Centre Urbà

461.000,00
24.225,00
40.000,00
64.225,00
300.000,00
25.000,00
680.000,00
60.000,00
120.000,00
135.000,00
25.000,00
366.690,93
1.711.690,93
807.500,00

461.000,00
24.225,00
40.000,00
64.225,00
300.000,00
25.000,00
680.000,00
100.000,00
120.000,00
95.000,00
25.000,00
366.690,93
1.711.690,93
807.500,00

134.251,99
0,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
0,00
107.594,88
14.165,16
0,00
20.363,84
0,00
31.451,17
181.575,05
0,00

261.086,88
0,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
0,00
107.594,88
14.165,16
30.652,95
20.363,84
0,00
31.451,17
212.228,00
0,00

19.251,99
14.835,47
10.000,00
24.835,47
142.000,00
12.500,00
107.594,88
14.165,16
30.652,95
20.363,84
25.000,00
31.451,17
383.728,00
798.138,15

4.251,99
0,00
10.000,00
10.000,00
142.000,00
12.500,00
107.594,88
14.165,16
30.652,95
20.363,84
0,00
31.451,17
358.728,00
0,00

4.01.01
4.02.01
4.03.01
4.04.01
5.01.01
5.02.01
5.03.01
5.03.01
5.04.01

SUBTOTAL

TOTALS

807.500,00

807.500,00

0,00

0,00

798.138,15

0,00

8.594.690,93

8.594.690,93

2.026.738,07

2.173.425,99

2.901.492,46

560.716,10

ACRÒNIMS UTILITZATS
ACRÒNIM

SIGNIFICAT

CODI DE L'ACTUACIÓ APLICAT

RU/SV
RU

Reurbanització i semivianalització
Reurbanització

1.08.01
1.09.01
1.10.01
1.11.01
1.12.01

PRiAEH

Programa de rehabilitació i accessibilitat d'edificis d'habitatges

2.01.01
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NT
EC
NT/PRES

Noves Tecnologies
Equipament Cívic
Noves Tecnologies - Persones Risc Exclusió Social

4.02.01
4.03.01
4.04.01

PiC/PU
PS en Ep
EP
RSR

Prevenció i Control de Plagues Urbanes
Plaques Solars en Edificis privats
Edificis Públics
Recollida Selectiva de Residus

5.02.01
5.03.01
5.03.01
5.04.01

PIUG-REP

Programa d'Integració de l'Urbanisme de Gènere en la Reforma d'Espais Públics

6.01.01

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

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, manifesta qui hi ha diverses
modificacions, per una part perquè es veuen obligats a prioritzar algunes actuacions i perquè
amb el pas del temps ja s’han efectuat o ja no són necessàries. Només voldria puntualitzar
que la cessió dels locals de l’Estació d’Autobusos, de l’antiga estació i la construcció de la
nova, junt amb el pas soterrat, no anava vinculat en cap moment amb el Pla de barris. Va
ser una actuació totalment a part. Primer es va aconseguir la recuperació de les instal·lacions
del Grup de la Forestal amb la condició que el Departament de Política Territorial assumia el
compromís tal com ara s’està executant quant a la construcció de la nova estació
d’autobusos i el pas soterrat. És cert que en aquell moment la recuperació d’aquell espai va
permetre fer les obres d’adequació de l’Oficina Jove. Per tant, una part de l’actuació ja
funciona. La Sra. Ginestà vol puntualitzar que no és una actuació del Pla de barris, sinó una
actuació totalment a part.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, afirma que sol·liciten una pròrroga per quatre anys tot i que són
sabedors que es demana el màxim possible. És difícil que la donin al 100% dels quatre
anys. En programes podria ser fins al 2020, però en inversió creu que fins al 2018.
Pel que fa a l’estació d’autobusos, un cop és modifica, s’incorpora al Pla de barris. En el
concurs d’idees hi sortien els esbossos d’allò que s’hi podria fer. És una intervenció que, com
que s’hi acabarà actuant, s’incorpora perquè pugui tenir tots els efectes de cara a la propera
execució del Pla de barris.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
10.- APROVACIÓ DEL PLA PLURIANUAL D’INVERSIONS 2017 - 2018.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
“ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Mollerussa va sol·licitar en l’any 2010 la inclusió en el Pla de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, regulat per la Llei 2/2004,
de 4 de juny. Coneguda com “Llei de Barris”.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

La Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució de 22 de juny de 2010 va atorgar a
l’Ajuntament de Mollerussa la subvenció per realització del “Projecte d’Intervenció Integral
del Centre Urbà i Grup Sant Isidori” per un import total de 8.954.690,93 €.
Dins d’aquesta subvenció es recollien 8 tipus d’accions o camps diferenciades, unes fan
referència a despeses d’actuacions (mediació, prevenció de plagues......) i d’altres a
despeses d’inversió.
La greu situació econòmica de l’Ajuntament al llarg d’aquest últims anys ha fet impossible
cometre cap tipus d’inversió. Malgrat el finançament sigui al 50% amb la Generalitat,
l’Ajuntament havia d’avançar el pagament íntegre de les inversions amb la corresponent
manca de tresoreria que la situació provoca.
De fet l’estat d’execució del Pla de Barris a Octubre de 2016 es prou significatiu: d’un total
de 8.594.690,93 € no més s’ha justificat despesa per import de 932.318,32 €.
Davant aquesta realitat l’Ajuntament va sol·licitar un pròrroga per a l’execució del PdB que
fineix a 2016.
Havent tingut coneixement de que la Generalitat te la intenció de tancar el PdB i tenint la
possibilitat de sol·licitar una segona pròrroga, l’Ajuntament ha manifestat el seu interès en
exercir aquesta opció i prorrogar la vigència del PdB fins al màxim temps possible. En principi
30 de juny de 2016 per presentar factures i 30 de setembre per justificar pagaments.
Per altra banda a la ciutat, pels motius econòmics citats anteriorment, no s’han realitzat
inversions en reposició i conservació de vies públiques. Aquesta situació a portat a un
deteriorament de les vies urbanes incloses o no en el Pla de Barris.
Però es compromís d’aquest equip de Govern revertir aquesta situació descrita i destinar com
a mínim un milió d’euros en el període de la legislatura.
Finalment davant de la possibilitat de perdre la part subvencionada per la Generalitat pel
finançament de les inversions, estimada en 5.750.000,00 € es va demanar informe al
Interventor municipal relatiu a la capacitat d’endeutament per finançar la citada quantia.
Vistos els informes emesos per l’Interventor i els diferents escenaris que planteja, es
considera com més prudent i oportú el següent:

Exercici
2017
2018

INVERSIÓ
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00

FINANÇAMENT
SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT
GENCAT
O. CRÈDIT
CESPEC 50%
750.000,00
375.000,00
375.000,00
750.000,00
375.000,00
375.000,00
1.500.000,00
750.000,00
750.000,00

Es a dir, l’any 2017 s’executarien obres per import de 1.500.000,00€ de les quals la
Generalitat aportaria el 50% de la despesa i la resta l’assumiria l’Ajuntament. Que a la
vegada pot repercutir per contribucions especials la meitat de l’aportació que correspondria a
l’Ajuntament. El mateix sistema a l’any 2018.
Així l’Ajuntament haurà alliberat entre l’exercici 2017 i 2018, provinents de contribucions
especials la quantia de 750.000,00€. Que podrà destinar a obres d’inversió no incloses en
l’àmbit del Pla de Barris i que al igual que les anteriors obres pot repercutir contribucions
especials al 50%. La situació seria la següent:
Exercici
2017
2018

INVERSIÓ
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00

FINANÇAMENT
AJUNTAMENT 50%
CESPEC 50%
375.000,00
375.000,00
375.000,00
375.000,00
750.000,00
750.000,00
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Es a dir si l’Ajuntament “reinverteix” la part que obté per contribucions especials pot arribar
a realitzar inversions per import de 750.000,00 € cada un dels exercicis 2017 i 2018.
FINANÇAMENT.
Com s’ha apuntat als antecedents la situació financera de l’Ajuntament NO PERMET el
finançament de les inversions previstes mitjançant fons propis, motiu pel qual ineludiblement
s’ha de recórrer al finançament bancari. Més encara si l’Ajuntament ha de fer-se càrrec,
inicialment, de l’aportació de la Generalitat.
D’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordre
EDF/138/2007 de la Generalitat de Catalunya, resten subjectes a règim d’autorització les
operacions de crèdit a llarg termini en els supòsits que la ràtio legal de deute viu, sigui
superior a un 75% però no superior a un 110%.
Aquesta ràtio a 31/12/2016, calculada d’acord amb el previst a les citades normes, es situa
en el 88,01%
La projecció a 31/12/2017 es situaria al 74,95% i a 31/12/2018 al 62,30%
Com sigui que la proposta d’inversió i la necessitat de finançament s’ha previst en
1.500.000,00 e 2017 i 1.500.000,00 el 2018 la, projecció de la ràtio de l’endeutament es
situaria de la següent manera:
Exercici
2017
2018

Préstec
1.500.000,00
1.500.000,00

Ràtio
87,43%
87,22%

Tot això mantenint les amortitzacions previstes en els quadres pels imports següents:
1.570.208,40 € a l’exercici 2017, 1.525.221,11 € el 2018 i 1.508.953,69 el 2019.
Per tant, a 31/12/2018 la ràtio es situaria al 87,22 %, amb l’imperatiu que, en el moment en
què es rebi l’aportació de la Generalitat, sigui parcial o total, es destinarà íntegrament a
l’amortització de l’operació de crèdit.
Aquesta operació de crèdit s’instrumentarà d’acord amb la Resolució del Ministeri d’Economia
i Competitivitat de 16 de setembre de 2016, per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.
Com sigui que l’Ajuntament de Mollerussa COMPLEIX amb els requisits d’elegibilitat previstos
a la citada norma s’aplicarà un diferencial màxim sobre el cost de finançament de 40 punts
bàsics.
D’aquesta manera l’Ajuntament sol·licitaria un “préstec pont” a 10 anys, amb 2 anys de
carència, ampliable en el supòsit que la Generalitat no hagi efectuat la seva aportació en
aquest termini de carència i amb cancel·lació anticipada, sense penalització, ja sigui parcial o
total.
Tot això, sense perjudici de sol·licitar a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances l’autorització per a la contractació de les citades operacions de crèdit.
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Tal com s’ha indicat en els antecedents la previsió de finançament de les obres via
contribucions especials seria de 750.000,00 en les obres incloses en el Pla de Barris i de
750.000,00 en les obres no incloses en el citat Pla.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
A l’annex a la proposta es detallen els carrers inclosos en el Pla de Barris, una breu
descripció de les actuacions a realitzar, el cost total previst així com el seu finançament.
Aquestes obres es troben repartides entre l’exercici 2017 i 2018. Tan mateix, es diferencien
les obres NO ICLOSES en el Pla de Barris, així com la descripció de les actuacions a realitzar
entre els exercicis 2017 i 2018. Aquestes obres podran ser declarades de caràcter plurianual
en la seva execució.
Atès el que s’ha exposat, i vist l’informe favorable de l’Interventor respecte a la capacitat de
retorn i finançament de les inversions, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents ACORDS
Primer. Aprovar el pla d’inversions plurianual que figura a l’annex.
Segon. Aprovar el finançament previst, sense perjudici de l’ulterior sotmetiment al Ple per a
l’aprovació de les operacions de crèdit així com els acords d’imposició i ordenació de les
contribucions especials i les possibles declaracions de plurianualitat de les inversions.
Tercer. Notificar aquest acords al Serveis Tècnics Municipals i Serveis Econòmics pel seu
coneixement i efectes.”
ANNEX: PLA INVERSIONS 2017 – 2018
ANUALITAT 2017

Núm.
1
2
3
4
5
6
7

Denominació
RU C/ Estrella i C/ Santa Cristina
Vianalització C/ Ciutat de Lleida
RU/SV C/ Onze de Setembre
Reforma Pl. Major
RU Av. Catalunya
Reforma C/ Acadèmia
Inversions no incloses PdB

Descripció
RU C/ Estrella i C/ Santa Cristina
Nova il·luminació
Urbanització en plataforma única
Soterrament dels serveis
Rehabilitació xarxa clavegueram
Vianalització C/ Ciutat de Lleida
Conversió de carrer a plaça
Mobiliari
Nova il·luminació
Soterrament dels serveis
RU/SV C/ Onze de Setembre
Urbanització en plataforma única
Nova il·luminació

Import
241.312,50
111.375,00
278.437,50
280.000,00
540.000,00
60.000,00
750.000,00
2.261.125,00

Generalitat
120.656,25
55.687,50
139.218,75
140.000,00
270.000,00
30.000,00
0,00
755.562,50

FINANÇAMENT
Ajuntament
CESPEC
60.328,13
60.328,13
27.843,75
27.843,75
69.609,38
69.609,38
70.000,00
70.000,00
135.000,00
135.000,00
15.000,00
15.000,00
375.000,00
375.000,00
752.781,25
752.781,25
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Reforma Pl. Major
Pavimentació
Accessibilitat
RU Av. Catalunya
Pavimentar
Soterrament dels serveis
Nova il·luminació
Reforma C/ Acadèmia
Urbanització en plataforma única
Xarxa clavegueram
ANUALITAT 2018

Núm.
1
2
3
4
5

Denominació
RU Av. Catalunya
Vianalització C/Vilaclosa Fase 1
Vianalització C/Vilaclosa Fase 2
Reforma C/ Ponent
Inversions no incloses PdB

Import
375.000,00
816.750,00
185.625,00
125.000,00
750.000,00
2.252.375,00

Generalitat
187.500,00
408.375,00
92.812,50
62.500,00
0,00
751.187,50

FINANÇAMENT
Ajuntament
CESPEC
93.750,00
93.750,00
204.187,50
204.187,50
46.404,25
46.404,25
31.250,00
31.250,00
375.000,00
375.000,00
750.593,75
750.593,75

Descripció
RU Av. Catalunya
Pavimentar
Soterrament dels serveis
Nova il·luminació
Vianalització C/Vilaclosa Fase 1
Pavimentació
Millora il·luminació
Soterrament dels serveis
Rehabilitació xarxa clavegueram
Vianalització C/Vilaclosa Fase 2
Pavimentació
Accessibilitat
Reforma C/ Ponent
Pavimentació
Accessibilitat
Xarxa de clavegueram
INVERSIONS NO INCLOSES EN EL PLA DE BARRIS. ANUALITATS 2017-2018
Denominació

Descripció

•

Av. del Canal (tram C/ Molí - C/ Canigó)

Rectificació de rasants;
canvi de paviment panot i vorada

•

C/ Prat de la Riba

Projecte

•

C/ Navarra

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Paviment i voreres

•

C/ Pompeu Fabra

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Refer tram de vorera i paviment de formigó

•

C/ del Carme

Paviment.
Voreres.
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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•

Av. Pau Casals

Paviment.
Voreres.
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
ACRÒNIMS UTILITZATS

ACRÒNIM
CESPEC
RU
RU/SV
PdB

SIGNIFICAT
Contribucions Especials
Reurbanització
Reurbanització i semivianalització
Pla de Barris

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

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 el seu vot serà a favor d’aquest
Pla plurianual i vol dir diverses coses. Diu que fa falta recuperar amb el Pla de barris una
quantitat molt important de la Generalitat. Cal que aquesta sigui curosa i compleixi els
terminis. Cal ser curosos amb els terminis d’entrega, caldrà penalitzar les empreses que no
acabin l’obra a temps i portar un control molt estricte de les obres. Cal que quedi tot molt bé
per molts anys i que es coordinin les actuacions de les diverses empreses. Es tracta que els
veïns se sentin el mínim molestos possible, per això hi hauria d’haver una persona que es
dediqués només a coordinar els diferents projectes. També explica que els veïns afectats
estan a l’expectativa i caldria mirar de ser benèvols amb els terminis de pagament i facilitar
un pagament còmode. El Sr. Simeón expressa que gràcies que en el seu moment es va
portar a terme el Pla de Barris, avui se’n treu un fruit important. El seu parer és que tot el
que es pugui fer en dos anys, no s’hagi d’esperar a fer-ho en quatre. Fa falta pel comerç, per
la dinamització del centre i sobretot ser molt curosos amb l’execució. Posa un exemple del
carrer del Palau i diu que quan es va fer hi va haver tres comerços que en van sortir molt
perjudicats. Va estar sis mesos en obres, per això no pot ser que el comerç se’n ressenti. I
diu que tant l’equip de govern com els grups de l’oposició s’hi fixaran i hi seran al damunt.
Dona les gràcies.
La Sra. Teresa Ginestà, del grup socialista, fa una intervenció amb una mica de relat històric.
Creu que avui és un gran dia per la ciutat ja que es presenta un pla molt ambiciós
d’inversions, sobretot pel moment en què es viu, en el qual molt pocs Ajuntaments tenen la
possibilitat aquesta Legislatura de portar endavant un pla del volum d’aquest i, això, és
gràcies a les obres o a les inversions contemplades en el Pla de barris. Per tal motiu la Sra.
Ginestà manifesta que robarà cinc minuts perquè es veu amb ganes de parlar d’aquest
tema. Personalment, sempre ha pensat que el principi de fer política és intentar trobar
solució als problemes o necessitats que sorgeixen en la societat amb una visió sobretot
global i de llarga mirada. Per tant, fuig de decisions que impliquin projectes a curt termini
sense un encaix i no que no tinguin clar el model de ciutat. L’equip del PSC va entrar a
governar al juny del 2007, Era un moment de plena parada de la construcció i amb una
davallada dels ingressos previstos, que ocasionava, fins i tot fer front al retorn de fiances
dels permisos d’obres en un consistori que arrossegava un endeutament històric important, i
que encara s’arrossega ara. Amb un percentatge d’immigració proper al 32%, un creixement
important que s’havia produït de forma sobtada i per acabar-ho de rematar, amb un
creixement ja de les taxes de l’atur. Es començava també a visualitzar un alentiment de
l’economia i de la vitalitat comercial per tant, calia fer quelcom per a la revitalització i per
saber cap a on s’havien de decidir les polítiques locals. És per tot això que fugint de
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personalismes, es van engegar diverses iniciatives com la contractació d’un agent de
desenvolupament local al front de promoció econòmica, l’impuls d’un pla d’activació de la
ciutat i el projecte “Mollerussa aprèn i emprèn” amb unes propostes prou interessants, fruit
de la participació de molts ciutadans i ciutadanes civils o representants del món cultural
associatiu o empresarial. D’aquí en van sorgir o en van sortir les primeres aportacions per al
Pla de Barris, amb l’afany també de buscar ajudes, de buscar fons que ajudessin a superar
aquesta situació i sobretot amb el convenciment de les virtuts del Pla de Barris. Es va
presentar la proposta al Departament de Política Territorial de la Generalitat, com tothom
sap. L’esperit amb què van ser cridats pel Govern de Generalitat va ser la reforma dels barris
antics més degradats però amb una visió integral que incloïa no només la millora urbanística
sinó que també, actuacions destinades a la millora de l’habitabilitat, instal·lació d’ascensors,
millora dels serveis bàsics, eliminació de barreres, etc. Actuacions també de dinamització
comercial i actuacions per atendre sobretot, les desigualtats socials. Aquest aspecte permetia
assolir part dels costos de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament que estaven i estan fent una
tasca importantíssima per a la cohesió social. De les trobades abans esmentades i de les
aportacions sorgides de les diferents reunions de participació ciutadana en va sorgir la
proposta del Pla de barris que s’ha anat desenvolupant en part fins ara.
La Sra. Ginestà vol aprofitar per fer un reconeixement a totes les persones que ho van fer
possible, des dels tècnics del Departament d’Urbanisme, d’Acció Social, Educació, els serveis
administratius i molt especialment, el Sr. Seuma, la Nati Mora i entre tots els regidors, el
regidor Eduard Comalada,com a persones que van portar el pes d’aquest projecte tranversal.
L’encert també de la gestió del Gabinet Porta Cabot, amb qui l’actual equip ha continuat
donant confiança. La seva professionalitat ha facilitat a tots plegats la consecució d’aquest
Pla. La regidora reconeix l’esforç que ha hagut d’afrontar el seu equip de govern davant
l’actual situació econòmica municipal, però cal reconèixer avui que, gràcies a tenir aprovat
aquest Pla, el municipi de Mollerussa ha rebut durant aquests sis o set anys 932.000€.Això
ha permès assolir un bon volum de despesa social i programes de promoció comercial per a
la ciutat i permetrà que el municipi de Mollerussa pugui aprovar aquest important Pla
d’inversions que representarà una inversió de tres milions però que realment serà de més de
quatre. D’una altra manera seria impossible per tant
-afirma dir-ho amb tot el
convenciment- se sent molt orgullosa per la feina feta, però sobretot per l’herència deixada.
També felicita a l’equip de govern per tirar-lo endavant. Ha estat un encert, i així ho han
manifestat tots els grups. Mollerussa necessita aquest pla i arriba en un moment molt
oportú. Espera que no només es portin a terme aquestes actuacions urbanístiques sinó que
també es continuïn amb tots els programes dirigits a les persones que s’inclouen en el Pla de
barris. Manifesta que hi estan plenament d’acord, ja que són les mateixes actuacions que ja
estaven previstes per tant diu que seria molt demagògic i incoherent no estar-hi d’acord.
La Sra. Ginestà demana que de les possibles baixes que es produeixin o sigui els romanents
s’utilitzin per programes de dinamització comercial, d’ajuts als nous emprenedors dins el
mateix sector. Creu que cal ser molt ambiciosos i fer possible un centre comercial dinàmic
que actuï com un veritable nucli o centre de trobada de tots els ciutadans i ciutadanes de
Mollerussa.
I per acabar, li agradaria que aquest fos un projecte de tot el Consistori. Afirma que és un
pla amb un volum econòmic considerable que a més s’ha d’executar en un espai de temps
molt curt per tal, caldrà, com deia el Sr. Simeón, portar un control molt estricte en la seva
gestió. S’adreça a l’alcalde per dir que caldria fer un exercici de transparència i generositat i
demana que puguin formar part activa en la comissió que pren les decisions i gestiona el Pla.
També demana que tinguin en compte les aportacions que es van fer en els primers
processos de participació ciutadana que són els que van dissenyar aquest primer Pla de
barris. Per tot això, el seu vot serà favorable i espera que es porti a terme amb total èxit tal
com es mereix la nostra ciutat. Dona les gràcies.
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El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, manifesta que la responsabilitat dels regidors
porta a ser conseqüents amb les bases i premisses en què es presenten a les eleccions i per
tant en el seu ADN, més que fer política, el que volen és millorar l’entorn pel bon futur dels
fills. Per a Mollerussa aquesta proposta és una bona notícia, aquesta previsió que es fa
l’equip de govern representa una millora anhelada per tots els Mollerussencs de fa molt de
temps i un primer pas a configurar una nova Mollerussa de futur. Afegeix que el grup ERC
porta en el seu programa electoral canvis estructurals profunds en la mobilitat de la ciutat i
preparar-la per als reptes competitius i de qualitat que hi ha a la cantonada és molt bo i per
això els acompanyaran en aquest camp com no podria ser d’altra manera, prioritzant la
ciutat per damunt de tot, tal com els han transmès. Dona les gracies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dona les gràcies a tots. Explica que per primera vegada en els
últims anys l’Ajuntament de Mollerussa té la capacitat, la possibilitat i l’oportunitat de poder
desplegar un Pla d’inversions. En aquest cas per a l’any 2017 i 2018, que es calcula al
voltant de quatre milions i mig d’euros cosa que suposa anar a buscar un finançament de
tres milions d’euros per fer front al 52% dels 5,7 milions d’euros d’obra que estava
pressupostada en la inversió en l’àmbit del Pla de Barris.
L’alcalde diu que aquest Pla de barris també va tenir el consens d’aquest Ajuntament i també
ho portava en el programa electoral. Vol recalcar unes consideracions econòmiques que creu
que són bàsiques. Per molt que hi hagués el compromís escrit de la Generalitat de Catalunya
en el qual consta que farà front al 50% de les obres, si l’Ajuntament de Mollerussa no
hagués complert amb els criteris de solvència econòmica, aquest Pla no es podria fer. Mentre
l’Ajuntament no va tenir la capacitat econòmica per poder-hi fer front, la Generalitat no es
comprometia a fer inversió i només ho derivava a temes socials. Ha calgut fer una política de
contenció, de no estirar més el braç que la màniga. Si en algun moment s’hagués executat
obra, fent l’Ajuntament de financera de la Generalitat, ara no es complirien els paràmetres i
no es podria fer. Per tant, l’alcalde diu que s’hi barreja una doble bona notícia: es pot
desencallar el Pla de barris perquè la situació econòmica de l’Ajuntament ho permet, i no
només ho permet, sinó que es fa sobre un criteri de prudència. L’Ajuntament de Mollerussa
s’endeuta amb tres milions d’euros per fer inversió, només per fer inversió, no per fer
despesa, no per pagar factures, ni per fer despesa, ni despesa corrent. Això vol dir que
aquests tres milions d’euros que es van a buscar al banc no afecten a cap política
complementària en la gestió ordinària de l’Ajuntament. No es deixa de fer res per poder fer
això i aquesta –afirma l’alcalde- complementa la part de la bona notícia de què es parlava. El
Sr. Solsona manifesta que se senten doblement orgullosos de poder continuar amb els
compromisos adquirits. L’alcalde explica que a 31 de desembre de 2017 s’acabaria per sota
del 75%, això volia dir que s’alliberava per al 2018 un milió i mig d’euros i al 2019 un altre
milió i mig d’euros. Es comença a alliberar diners amb fons propis per poder fer inversió. Es
planteja la pregunta de perquè es demanem tres milions d’euros si es té aquesta previsió per
poder-ho fer i respon que un dels condicionants és perquè l’obra s’ha de fer i pagar abans del
juny del 2018.Com que l’obra s’ha de fer i pagar al 100%, permet articular una estratègia de
contribucions especials en què es pot diferir la càrrega al veí que no vagi condicionada al
mateix ritme de l’obligació de pagament i això és un gran avantatge. Posa un exemple, s’ha
de pagar tot a 30 de juny, vol dir que cal tenir-ho cobrat tot abans del 30 de juny. Això
implicaria obligar i haver de fer molts esforços, però com que es pagarà directament es
podrà buscar estratègies per fer més suportable aquesta inversió i minimitzar els danys
econòmics en els veïns perquè no va vinculada la inversió a l’execució de l’obra.
L’alcalde recalca que totes les millores, diners i obres han de repercutir en els carrers del Pla
de barris. Això vol dir, que si ara hi ha previstos inicialment 10 carrers potser que en el total,
la inversió real i efectiva sigui de més carrers. També diu que d’acord amb aquesta voluntat
de transparència i generositat que li demanen la resta de grups, els convida que els
acompanyin en aquest camí, perquè al final també s’hi vegin reflectits i es trobin els punts
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d’encontre, de seguiment efectiu perquè aquells grups que hagin manifestat la voluntat de
participació puguin trobar el seu espai, i no només estar informats d’allò que es faci i
participin de la configuració de tot aquest procés d’execució de projectes, de com es formula,
de l’impacte en l’economia local, etc. Amb això respon les peticions dels grup del PP, PSC i
també d’ERC i mirarà de trobar l’encaix perquè tothom s’hi vegi identificat i pugui participar
de la millor manera possible.
L’alcalde explica que hi haurà un cronograma que començarà a partir de l’aprovació d’aquest
pressupost. Es preveu una reunió amb el grup de l’oposició i després fer-ho extensiu a tots.
Caldrà veure com s’articula la consulta que es faci el primer trimestre, com llençar la idea,
com articular el relat i els dels projectes i, a partir d’aquí, fer tot el període d’execució i que
es pugui fer en tràmit d’urgència. S’adreça al Sr. Simeón per comentar que tot ha de fer-se
molt bé amb control estricte en la coordinació de projectes. És important que s’especifiqui el
compromís de tots per tirar endavant i que tothom sigui sabedor que en algun moment
donat hi hagi algunes molèsties, però que l’Ajuntament pugui dir que això és un projecte de
ciutat, de tots. Això també ajuda a encarar-ho amb més optimisme.
Pel que fa a la penalització, si alguna empresa no compleix, caldrà penalitzar. Caldrà posarho en totes les concessions.
També s’ha de dir que són obres de carrers, no són obres en instal·lacions. L’execució pot
ser relativament ràpida perquè la majoria són carrers petits, molts són estrets i fàcils de
desviar la circulació, no vol dir que, quan s’arribi a la plaça Manuel Bertrand o a la plaça
Major hi hagi alguna incidència més greu, aquí hi ha gent que s’ha de guanyar la vida. Tot
això també es fa perquè se la puguin guanyar millor. Perquè no hi hagi un principi de
desigualtat a la ciutat, cosa que ja s’ha parlat amb l’equip de govern, és quan s’articula
aquest altre milió i mig d’execució, perquè si hi ha actuacions a fer no sembli que només
s’inverteixi en un lloc sinó que es puguin fer pinzellades d’obra necessàries en d’altres
carrers ja diagnosticats. En un principi són 22 carrers on es poden fer actuacions, estiguin o
no en l’àmbit del Pla de barris i que permetrà, també, començar a fer la planificació dels
diferents encàrrecs.
L’alcalde explica que, després del relat històric que ha fet la Sra. Ginestà, ara toca construir
el relat de present i sobretot de futur. Tothom trobarà el seu espai per sentir-se partícip i
atribuir-se cadascú els mèrits que cregui convenient i legítims i no seran en cap cas jutge i
part per incidir o no en l’opinió pública a tal efecte.
Per tant, -afirma l’alcalde- des del compromís de trobar l’encaix amb tothom i també des del
compromís de buscar fórmules específiques perquè es pugui fer entre tots, es mirarà de
donar sortida a aquest Pla d’inversió i que a finals de 2019 es torni a la ràtio del 75%. I, a
més, amb l’avantatge que en el supòsit que en els propers dos anys no es rebés la part
proporcional al 50%, els indicadors econòmics de l’Ajuntament continuarien estant per sota
del 75%.Això vol dir que l’Ajuntament torna a tenir capacitat per fer coses i això és una bona
notícia. Caldrà pensar, això sí, amb el temes de mobilitat, sensibilització ciutadana,
aparcament... i haurà coses o imprevistos que caldrà decidir en poc temps i que caldrà mirar
de no penedir-se’n després.
L’alcalde dóna les gràcies a tots i agraeix poder-ho compartir.
La Sra. Teresa Ginestà, diu que pel que fa al tema de penalització o puntualització de
terminis d’execució ja s’hi van trobar amb els plans FEIL, dos plans Zapatero, que també van
ser sobtats. El truc va ser tenir projectes preparats i recorda que llavors ja es van fer les
bases amb aquests paràmetres perquè el termini d’execució no passés del termini establert.
Per tant, creu que es tornen a trobar una altra vegada amb la mateixa casuística. Per
finalitzar, reitera que el seu grup està a disposició.
El Sr. Engelbert Montalà, reitera que se sumaran en aquesta altra locomotora i se sumaran
en una més i a totes les que hi hagi i diu que des del grup ERC no hi haurà cap mena de
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problema, sinó al contrari. Hi haurà acompanyament per fer el que tots volen, que és posar
Mollerussa en el lloc on es mereix competitivament parlant, comercialment parlant,
econòmicament parlant i buscant la comoditat de tots els seus veïns.
L’alcalde Marc Solsona reitera l’agraïment i explica que la diferència pot ser més evident
entre els plans Zapatero i aquest és que aquell va tenir més incidència en instal·lacions
municipals i aquest té una absoluta incidència en la via pública amb el conjunt d’incomoditats
que pot generar l’execució de les obres. En unes piscines o pavellons no hi ha contribucions
especials, aquest també és un factor important. L’impacte de les obres en via pública tenen
unes connotacions diferents perquè afecten directament el dia a dia de la gent.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
11.- PROJECTE D’ORDENANÇA REGULADORA DE L'ACTIVITAT COMERCIAL DE
VENDA NO SEDENTÀRIA DE MOLLERUSSA
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
“Com a conseqüència de l’aprovació i transposició a l’ordenament jurídic intern de la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, fou modificat també el marc normatiu regulador de
la venda no sedentària, tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic, per tal d’adaptar la
regulació existent als paràmetres i principis que aquesta norma europea estableix per a
l’accés i exercici de les activitats anomenades de serveis, entre les quals figura el comerç al
detall en totes les seves modalitats.
En l’àmbit territorial de Catalunya, l’aprovació de la Directiva de serveis en el mercat interior
va implicar la modificació, entre altres disposicions, del Text refós sobre comerç interior, dels
preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat
pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5
d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el
mercat interior, la qual cosa, a afecta, a la venda no sedentària, en aspectes tant
significatius com poden ser, els procediments d’atorgament de les autoritzacions, la durada
mínima, o les transmissibilitats.
A partir d’aquesta situació, es fa necessari desenvolupar reglamentàriament el marc
normatiu català, per tal de delimitar els aspectes que configuren l’exercici d’aquesta activitat
econòmica sotmesa al règim d’autorització prèvia, tot establint les bases i els criteris comuns
en què s’han de basar les diferents ordenances que els ajuntaments aprovin en exercici de
les seves competències, o, com és el cas de l’Ajuntament de Mollerussa, hagin d’adaptar-se
al nou marc normatiu.
És, doncs, dins aquest marc jurídic, que s’aprova el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de
venda no sedentària en mercats de marxants, del Departament d’empresa i Ocupació, que,
en tant que reglament, neix de la necessitat de disposar d’uns criteris comuns que
confereixin uns nivells mínims de seguretat jurídica en l’àmbit de la regulació dels diferents
aspectes de la venda no sedentària, concretament en mercats de marxants, tant per a les
administracions locals a l’hora de redactar i aprovar les seves disposicions, com per als
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comerciants i les seves organitzacions a l’hora de disposar d’uns paràmetres adequats en els
quals poder basar les seves expectatives econòmiques. Aquesta normativa obliga als
Ajuntaments que ja disposin d’una ordenança municipal de la venda no sedentària a adaptarne el contingut als termes que estableix aquest Decret. En aquest sentit, l’ordenança
reguladora de l’activitat comercial de venda no sedentària de Mollerussa, fou redactada a
l’empara del contingut del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior,
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió del dia 28 de desembre de 1995 i en vigor des del
27 d’abril de 1996.
Finalment indicar que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local, modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i determina que el comerç ambulant forma part de les competències pròpies que
correspon exercir als municipis dins del marc normatiu establert per la legislació estatal i les
comunitats autònomes.
Vist l’informe de legalitat; atès el que disposa en els articles 60 i següents del Decret
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS),
en remissió a allò que s’estableix a l’article 178.1 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; considerant el que
s’ha exposat i el contingut normatiu del projecte, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE D’ORDENANÇA REGULADORA DE
L'ACTIVITAT COMERCIAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE MOLLERUSSA conforme el
text que figura en l’annex a aquests acords.
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient aprovat inicialment mitjançant edictes
inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida, al DOGC i a un diari de difusió corrent a la
localitat, pel termini de 30 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar
les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el termini esmentat
sense haver-se
’n produïdes, els acords adoptats amb caràcter inicial esdevindran definitius sense necessitar
d’ulterior pronunciament.
Tercer. Els acords definitius o que assoleixin aquest caràcter seran objecte de publicació al
BOP de Lleida conjuntament amb el text íntegre del reglament, que entrarà en vigor
conforme allò previst a l’article 66.1 del ROAS i la seva vigència es mantindrà entretant no
s’acordi la seva modificació o derogació expresses. Igualment es publicarà al DOGC un
anunci amb la referència del BOP en el qual s’hagi publicat íntegrament el text aprovat i es
notificarà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos
a l’article 65.3 del ROAS.
Quart. En el termini de sis mesos posteriors a l’entrada en vigor de l’ordenança reguladora
de l'activitat comercial de venda no sedentària de Mollerussa, es procedirà a regularitzar les
autoritzacions existents en els terme sindicats en la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA.
Igualment, en el mateix termini es procedirà a l’aprovació de les bases i a la convocatòria
pública d’una concurrència competitiva.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament dels acords adoptats.
------------------------
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ANNEX
PROJECTE ORDENANÇA REGULADORA DE L'ACTIVITAT
SEDENTÀRIA DE MOLLERUSSA [MERCAT SETMANAL]
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ÍNDEX
PREÀMBUL:
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.Objecte i naturalesa.
Article 2.Definicions i àmbit d’aplicació.
Article 3.Nombre de parades i autoritzacions.
Article 4.Periodicitat i Ubicacions.
Article 5.Creació, modificació i extinció del mercat.
CAPÍTOL II.- REGULACIÓ ADMINISTRATIVA D ELES PARADES
Article 6.Requisits per obtenir l’autorització.
Article 7.Procediment d’atorgament.
Article 8.Acreditació dels requisits.
Article 9.Contingut de les autoritzacions.
Article 10.Durada de l’autorització.
Article 11.Canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.
Article 12.Taxes municipals.
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ.
Article 13.Transmissió de l’autorització.
Article 14.Extinció i revocació de les autoritzacions.
CAPÍTOL IV. DE L’EXERCICI DE LA VENDA
Article 15.Exercici de la venda.
Article 16.Horari del mercat.
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
Article 17.Titulars de les parades.
Article 18.Drets i obligacions.
Article 19.Vigilància, gestió i control durant la celebració del mercat.
CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 20.Definició i tipus d’infraccions.
Article 21.Sancions.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
DISPOSICIÓ FINAL.
ANNEX I: ESPAIS PÚBLICS
PREÀMBUL
L’Ajuntament de Mollerussa, en l'exercici de les competències pròpies atribuïdes pels articles 25.2.i) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i 66.3, 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, i en ús de la potestat
organitzadora que la vigent legislació li atorga, estableix l'Ordenança reguladora de l'activitat comercial
de venda no sedentària que, sota la forma i denominació de mercat setmanal, es celebra a Mollerussa,
els dimecres de tot l'any.
L'objecte d'aquesta Ordenança és la regulació administrativa, dins l'àmbit competencial del municipi,
dels aspectes bàsics i fonamentals de la modalitat de venda no sedentària organitzada en mercats de
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marxants periòdics, els quals preceptes responen, en la seva redacció, al contingut del Decret Legislatiu
1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior i al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants, disposicions legals que tindran caràcter de legislació supletòria per
a tots els casos o les particularitats que no siguin previstos o regulats per la present Ordenança
Municipal.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte i naturalesa.
Aquesta Ordenança té com a finalitat, la regulació administrativa de les condicions, requisits i termes
generals que han de complir-se per a l'exercici de l'activitat de venda que es realitzi dins el terme de
Mollerussa, fora d'un establiment comercial permanent.
La única activitat de venda de les característiques determinades en l'apartat anterior, que podrà ésser
autoritzada a la via pública, serà la venda no sedentària organitzada en llocs fixes i d’acord amb el que
es determina en els articles següents.
Article 2.- Definicions i àmbit d’aplicació.
Es considera venda no sedentària als efectes d'aquesta ordenança la realitzada per comerciants, fora
d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els
perímetres i en llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o
transportables, incloent-t’hi els camions botiga, i en els termes i les condicions establertes en la present
ordenança. La venda a que es refereix la present ordenança solament es podrà exercir en la forma de
mercat setmanal.
En conseqüència, queda totalment prohibida en el terme municipal de Mollerussa, la venda ambulant en
llocs i dates variables i la venda ambulant itinerant en vehicles-tenda, sense perjudici de l’establert a
l’article 4.
L'incompliment d'aquestes disposicions facultarà a l'Ajuntament a adoptar quantes mesures legals siguin
procedents incloent-hi l’eventualitat d'intervenir els productes exhibits, com a acció de cautela en cas
d'infracció.
Article 3.- Nombre de parades i autoritzacions.
L'Ajuntament podrà autoritzar la venda no sedentària en el municipi de Mollerussa, en els perímetres i
en llocs que determini segons les necessitats i que a cada moment aconselli pel millor desenvolupament
de mercat i comerç, fixar el nombre total de llocs permesos, així com les seves dimensions.
A aquest efecte, tindrà en compte d’una banda el nivell d’equipament comercial existent a la zona, i de
l’altra, l’adequació de la dita venda a l’estructura de consum de la població i la seva densitat, així com el
nombre de comerç existent a la població.
Les autoritzacions que atorgui l'Ajuntament s’entendran com a concessions per a ocupar un dels llocs
determinats o determinables, dins el perímetre habilitat per a l’exercici de la venda no sedentària. Per
raons d’interès públic o per criteris d’oportunitat derivats de la potestat organitzativa, degudament
justificats, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació dels llocs inicialment assignats, essent d’obligada
acceptació pel titular de l’autorització sense dret a indemnització o compensació.
El nombre màxim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat l’estableix
l’Ajuntament, atenent els criteris següents:
1. El sòl públic disponible.
2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es poden establir percentatges
de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d’assegurar una
oferta comercial variada i racional.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
4. Aspectes mediambientals i de política social.
Article 4.- Periodicitat i Ubicacions.
La venda no sedentària prevista en l'article 1 anterior, únicament es podrà realitzar sota la modalitat de
mercats periòdics, essent la periodicitat habitual i determinada, tots els dimecres no festius de l'any. No
obstant, l'Ajuntament resta facultat, si es considera oportú, per a establir la venda no sedentària en
mercats ocasionals o esporàdics que es facin amb motiu de festes o esdeveniments populars.
L'Ajuntament de Mollerussa, de conformitat amb allò que disposa l’article 3 de la present Ordenança,
fixarà anualment el perímetre i el nombre total de llocs permesos per a venda no sedentària disponibles,
determinarà els dies i horaris corresponents per a l’exercici de l’activitat i fixarà, si procedeix, les
dimensions de les parades. En el cas d’autorització d’un nou mercat periòdic, o els ocasionals que es
considerin adients, previstos en l’article 4 anterior, requerirà un acord exprés de l'Ajuntament en el qual
es fixarà la periodicitat o dia de celebració i quants elements siguin necessaris al respecte.
Els espais públics on s’ubicaran les parades del mercat setmanal, són els que figuren en la relació inclosa
en l’Annex I de la present Ordenança.
Article 5.- Creació, modificació i extinció del mercat.
La creació, modificació de les característiques essencials i extinció del mercat s’ha de sotmetre al
procediment previst a la Secció 1 del Capítol 2, del Títol 5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
S’exclouen d’aquesta obligació aquelles modificacions motivades per causes de força major, causes
urbanístiques o qualsevol altra, sempre que tinguin clarament caràcter transitori i se’n conegui el termini
de durada previst.
S’entén per modificació de les característiques essencials del mercat de marxants: el canvi d’ubicació,
l’increment de parades o el canvi de dia o dies de celebració.

CAPÍTOL II.- REGULACIÓ ADMINISTRATIVA D ELES PARADES
Article 6.- Requisits per obtenir l’autorització.
Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques han de complir els
requisits següents:

1. Quan es tracti de persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre
corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no sedentària. Registre General
d’Empresaris de Comerç i Establiments Mercantils.
2. Estar donats d’alta en el cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals
inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals.
3. Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant
pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats. En aquest sentit, no es consideren
empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3.e) de l’Estatut dels treballadors,
sense perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions
previstes a la normativa de la Seguretat Social.
4. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les
despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat.
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5. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, han d’acreditar, a més a més, que estan en possessió
dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del compliment d’allò que estableix la
normativa específica.
Les autoritzacions concedides a estrangers esdevindran automàticament sense efectes, en el moment en
que els siguin revocats els respectius permisos de residència i treball.
Els estrangers originaris de qualsevol país de la Unió Europea, hauran de presentar la tarja de residència
de ciutadans comunitaris i la declaració de l'activitat.
6. S’han de complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques per aplicar als
productes que estiguin a la venda.
7. Cal disposar de la documentació que acredita que es compleix la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda dels productes que ho requereixin, segons les
disposicions vigents.
8. Si s’escau, cal disposar de la targeta de transport.
9. Compromís de que la persona que exerceixi la venta serà el titular, o en el seu cas el cònjuge o els
fills, acreditats mitjançant certificat de convivència.
10. Declaració expressa de que el sol·licitant manifesta conèixer les normes a que ha de ajustar la seva
activitat i el compromís de observar-les.
11. Una fotografia mida carnet.
Article 7.- Procediment d’atorgament.
Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions no poden ser automàtics ni poden comportar cap
tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hi estiguin especialment
vinculades.
Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions s’ha de realitzar en règim de concurrència
competitiva amb la convocatòria pública prèvia, i ha d’estar basat en els principis de transparència,
imparcialitat i publicitat. L’Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria
d’atorgament d’autoritzacions, les bases corresponents, que han d’incloure els requisits i criteris
d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, i indicar que si s’ultrapassa el termini
sense que s’hagi dictat la resolució, aquesta s’entendrà desestimada.
En cap cas es pot condicionar la participació en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions al requisit
de residència en el municipi als participants, ni a la inscripció prèvia en un registre sectorial específic.
L’Alcalde/ssa, és l’òrgan municipal competent per a l’atorgament de les autoritzacions de venda no
sedentària, per adequar els llocs de venda, així com la tipologia de les parades, de conformitat amb la
demanda i necessitats de cada moment. Aquestes competències, podrà delegar-se a la Junta de Govern
Local.
Article 8.- Acreditació dels requisits.
Per participar a la convocatòria d’atorgament d’autoritzacions l’interessat o interessada ha de presentar
una declaració responsable en què manifesti:
a) El compliment de les condicions que estableix l’article 6 i el compromís de mantenir aquest
compliment durant el període de vigència de l’autorització.
b) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions exigides a partir
de l’inici de l’activitat.
d) El compliment de qualsevol altra autorització que sigui exigible segons les bases de la convocatòria.
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La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten tenen caràcter
essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Així mateix, la sol·licitud ha d’incloure l’autorització expressa a l’ajuntament per tal que anualment pugui
fer les comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com altres consultes en els registres i arxius d’altres administracions i entitats
públiques.
Article 9.- Contingut de les autoritzacions.
Les autoritzacions atorgades han d’indicar:
a) Les dades del titular i, si s’escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en la parada
corresponent, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat, o situacions
similars.
b) El número de parada assignat.
c) Els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat.
d) L’indret precís on s’autoritza a muntar la parada.
e) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.
f) El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda, amb el nivell de detall i concreció que
es consideri adient.
g) La durada de l’autorització.
Article 10.- Durada de l’autorització.
L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària té una durada mínima de quinze (15) anys amb
la finalitat de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals
invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics.
En tot cas, la finalització del termini de durada de les autoritzacions, o de les pròrrogues, s’estendrà fins
el 31 de desembre de l’any natural de vigència.
Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar
anualment davant de l’Ajuntament estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb
l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació que els imposi l’Administració local, com el
pagament de la corresponent taxa i tributs municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança
de responsabilitat civil.
Article 11.- Canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions.
En funció de la disponibilitat de l’Ajuntament els titulars de l’autorització poden presentar una sol·licitud
de canvi en els articles de venda, canvi d’ubicació o ampliació. La sol·licitud s’atendrà segons els criteris
següents:
- Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades adjacents del mercat o amb el
comerç sedentari del mateix producte.
- Per canvi a camions botiga.
- Per proximitat d’espais buits.
- Per grandària de la parada (de menor a major).
- En cas d’ampliació, un cop satisfetes les peticions, s’han de reordenar les llocs de venda en cas que
continuïn havent-hi llocs de venda vacants i s’ha d’obrir un torn de sol·licituds per a canvis de lloc entre
les parades existents al mercat.
Article 12.- Taxes municipals.
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Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions han de satisfer les taxes municipals que s’estableixen en
l’ordenança fiscal vigent, d’acord amb el que s’estableix al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Dins el termini de vigència de l'autorització, l'Ajuntament podrà fixar períodes de pagament referits a
fraccions anuals, que estimi oportú determinar.
Com a criteri general, es determinen les fraccions anuals amb periodicitat mensual, fraccionant-se la
quantia anual dels imports a satisfer pel titulars de les autoritzacions, en idèntics períodes. No obstant,
l’ajuntament podrà determinar les fraccions que consideri més escaients.
Els imports fraccionats seran exigits anticipadament a l'inici del mateix, i la manca de pagament de tres
períodes mensuals, implicarà la revocació de l'autorització, per incompliment de les obligacions, sense
dret a indemnització.
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ.
Article 13.- Transmissió de l’autorització.
Les autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de l’autorització que es
transmet, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a
l’ajuntament, i sens perjudici de la capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació. Caldrà
acompanyar una declaració responsable relativa a les condicions de la modalitat de transmissió de què
es tracti.
El contingut d’aquesta comunicació prèvia serà el determinat per l’ajuntament en tot moment, d’acord
amb el modelatge administratiu municipal.
Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre
que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. Els transmetent no pot tornar a optar a cap
nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat
professional de venda no sedentària.
Tindran preferència a l’obtenció de la titularitat de la llicència que es transmet en aquest supòsit els
participats del darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça, per ordre de
major a menor puntuació, i compleixin els requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça que
es transmet.
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com els casos d’incapacitat
permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent absoluta,
gran invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades.
c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa d’acord amb les
disposicions testamentàries i successòries. El successor o successora ha de comunicar a l’ajuntament, en
el termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol
successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si concorren diversos
beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb un escrit on consti la renúncia expressa del
dret de la resta a favor del sol·licitant de l’autorització.
Article 14.- Extinció i revocació de les autoritzacions.
Primer. L’autorització municipal s’extingeix, i no dóna dret a indemnització ni a compensacions de cap
mena, en els supòsits següents:
- Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.
- Per renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
- A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, motivat per la
comissió d’infraccions degudament tipificades que comportin aparellada la revocació de l’autorització.
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- A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització, per incompliment de les condicions per
a l’exercici de la venda no sedentària.
-Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la possibilitat de transmissió
en els termes previstos a la present ordenança i/o a la legislació sectorial.
- Per no ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant quatre setmanes seguides de mercat o
sis setmanes de manera alternada, en el període d’un any, sempre que no sigui per causes justificades
prèvia comunicació a l’ajuntament.
- Per no pagar la taxa corresponent, conforme l’article 12 d’aquesta ordenança.
- Per pèrdua d’alguna de les condicions exigides per gaudir de l’autorització.
- Per incompliment greu de les obligacions sanitàries o de neteja.
- Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals s’atorga l’autorització.
- Per l’acumulació de 3 faltes greus o l’existència d’una falta molt greu.
Segon.- L’autorització municipal podrà ser revocada, sense dret a indemnització ni a compensacions de
cap mena, en els següents supòsits:
-Per la venda de productes falsificats.
-Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.
-Per la comissió d’alguna infracció molt greu prevista al present reglament.
La revocació de la llicència implica no concedir al seu titular cap llicència nova durant un període de 10
anys.
L’alcalde/ssa, o òrgan en qui delegui, serà competent per incoar i resoldre el procés d’extinció i revocació
de l’autorització; obrint un tràmit d’audiència al marxant a fi que pugui presentar les al·legacions que
consideri oportunes, de conformitat amb el procés establert a la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i/o normativa que la substitueixi.
CAPÍTOL IV. DE L’EXERCICI DE LA VENDA
Article 15.- Exercici de la venda.
L'activitat de mercat, regulada en aquesta Ordenança, ha d'exercir-se en llocs de venda desmuntables o
transportables, tenint sempre en compte que la seva instal·lació ha d'oferir les condicions de seguretat i
d'higiene exigides per la normativa específica vigent.
El productes de la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt del paviment o el sòl i,
sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, hauran de situar-se a una altura,
respecte el nivell del sòl, variable en funció del tipus d'article que es tracti, excepte els alimentaris que
es col·locaran en una taula situada, com mínim, a 80 cm. d'alçada. S'exceptua la venda de plantes i
arbres.
Totes les parades se separaran un mínim de 50 cm. entre una i altra.
En cap cas podrà ocupar-se una altura superior a 3 metres, ni que pugui afectar a branques d’arbres,
cables, objectes o elements que volin pel damunt dels llocs.
Els llocs i les seves instal·lacions seran desmuntables, prohibint-se la col·locació de qualsevol element
clavat al terra que pugui danyar al paviment, arbres, bancs, faroles o qualsevol altra instal·lació existent
al recinte.
No es permetrà encendre fogueres, a excepció d'estufes de gas i s'evitarà tot perjudici per causa de foc.
Article 16.- Horari del mercat.
Els dies de mercat el recinte quedarà tancat a les 9 hores quedant lliure i vuit de qualsevol tipus de
vehicle fins a les 13 hores. Tots els vehicles, cotxes, furgonetes o camions, un cop descarregada i
parada la mercaderia, s’estacionaran en la zona que la Policia Local indiqui, però apartada de les àrees
adjacents al mercat. Finalitzat l’horari de vendes, a les 13 hores, els venedors podran entrar amb els
seus vehicles al recinte del mercat.
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El recinte del mercat restarà lliure de mercaderies i vehicles abans de les 14:30 hores.
En cas d’inclemència meteorològica, , així com en cas de necessitat justificada de càrrega o descàrrega
per circumstàncies imprevistes i supòsits de força major, que cal realitzar amb la màxima celeritat, i
amb autorització prèvia del responsable del mercat és podran variar els horaris indicats.
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
Article 17.- Titulars de les parades.
Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l’autorització que expedeix l’Ajuntament.
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir directament i personalment l’activitat comercial. També la
poden exercir en nom seu el cònjuge, o la parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els parents dins
el segon grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d’estar donats d’alta a la Seguretat
Social en el règim que correspongui.
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, si aquesta està integrada per més d’una
persona física, és necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre el titular i la
persona física que exerceix l’activitat.
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els titulars de les autoritzacions han d’exercir
la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització atorgada.
En el cas de les cooperatives, només s’atorga una autorització, a nom del cooperativista que ha d’exercir
la venda.
Els graus de parentiu indicats inclouen:
a) Quan el vincle familiar és de consanguinitat: el primer grau, a progenitors i fills; el segon grau, a avis,
nets i germans.
b) Quan el vincle familiar és d’afinitat: el primer grau, a sogres, gendres i joves; el segon grau, a
cunyats/des.
Article 18.- Drets i obligacions.
Drets
Els titulars de les parades tenen els drets següents:
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
2. Rebre per part de l’Ajuntament, si s’ha sol·licitat prèviament, la informació actualitzada de tots els
aspectes que modifiquin o afectin la venda.
3. Vendre directament a través del vehicle adaptat, que substitueix la parada, sempre amb l’autorització
corresponent.
4. Elaborar els productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesanal expressament autoritzada.
5. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període de màxim 8 setmanes per
causa justificada, però sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.
6. Sol·licitar un canvi d’ubicació o una ampliació del lloc d’acord amb el que s’estableix a l’article 11.
7. Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.
8. Nomenar representants i constituir entitats de representació.
9. Promoure i impulsar comercialment el mercat, així com adoptar mesures que tendeixin a incrementarne la qualitat i la competitivitat.
Obligacions
Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:
1. Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.
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2. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i el calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l’ens local,
sense interrupcions injustificades.
3. Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix aquest Reglament i la normativa general i
sectorial específica amb relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.
4. Respectar la distància mínima entre parades.
5. Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.
6. Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar precedit de la sigla
PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.
7. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els
descomptes s’han de mostrar amb claredat i de manera diferenciada.
8. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’han d’efectuar sempre a la vista del públic.
9. Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels
productes, i l’import de la compra.
10. Cal posar a l’abast de l’encarregat municipal de control dels mercats de venda no sedentària els
instruments corresponents de pesada i mesura, segons el sistema mètric decimal, ja que l’encarregat
municipal de control ha de poder comprovar aquests instruments.
11. Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat.
12. Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus. S’ha de netejar
completament l’espai que ha ocupat la parada un cop ha finalitzat l’activitat, i dipositar les deixalles en
els punts de contenidors soterrats més propers a la zona del mercat. Cal separar selectivament les
diferents fraccions: de paper i cartró, de plàstics, d’envasos, de vidre, de rebuig i d’orgànica.
13. Vestir de manera neta i acurada i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb els
funcionaris municipals i amb el públic en general.
14. Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva concessió, amb la
deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat.
15. Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir personalment l’activitat
econòmica amb les determinacions previstes a l’article 16.
16. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin tal i s’estableix a l’article 12.
17. Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o el distintiu atorgat per l’Ajuntament.
18. Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I col·locar en un lloc
visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamació.
19. Exhibir la mercaderia de taulell endins.
20. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat del
control del mercat.
21. Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloses les vacances.
22. Els titulars que venguin roba o altres articles que els compradors s’han d’emprovar, han d’habilitar a
l’interior o darrere de cadascuna de les parades els emprovadors necessaris que, a més a més, han de
ser tancats.
23. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que puguin corroir,
deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment, estan obligats a col·locar una
protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació.
24. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
25. Reparar els desperfectes que causin a la via pública, les voreres, l’enllumenat, els arbres, la
jardineria i el mobiliari urbà en general.
26. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
27. Qualsevol altra obligació derivada del contingut d’aquesta Ordenança.
Article 19.- Vigilància, gestió i control durant la celebració del mercat.
Correspon a l’Ajuntament exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i supervisió i control de la
neteja del mercat. Quan sigui procedent, pot adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la
immobilització i el decomís de la mercaderia. Aquestes mesures són independents de les sancions que
correspongui imposar.
En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les
autoritats encarregades del control han d’adoptar les mesures necessàries amb la finalitat de controlarne el risc per a la salut. L’Ajuntament designa el personal del mercat, a qui li correspon el control del
mercat. També li correspon situar els comerciants als seus respectius llocs de venda, resoldre les
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incidències que puguin sorgir en la instal·lació del mercat i el transcurs de la seva activitat, i en tot allò
que es refereix a l’ordre, la disciplina i la neteja. És l’encarregat de disposar les mesures necessàries per
al bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan competent.
La vigilància de la zona del mercat correspon al personal de l’ajuntament autoritzat. Per a l’ordenació del
mercat, l'Ajuntament destacarà un representant de la Corporació, el qual exercirà com a encarregat. El
nomenament recaurà sobre un agent de la Policia Local.
Seran funcions pròpies de l’encarregat, vigilar el compliment d’aquestes Ordenances, senyalar els llocs
que han de ocupar els titulars de les llicències, resoldre els conflictes que es presentin donant-ne compte
urgent a l'Alcaldia i Regidor responsable de l’àrea de mercats; proposar la imposició de sancions i tenir
cura en general del mercat i del manteniment de l’ordre públic.
Correspon a la inspecció sanitària examinar les condicions sanitàries dels articles d’alimentació destinats
a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions deficients.
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre els àmbits de les
seves competències sectorials, amb relació a l’activitat comercial dels marxants en el mercat.
Els paradistes són els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels béns exposats durant
les hores d’obertura al públic. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que puguin sofrir les
instal·lacions, ni del deteriorament o furt d’objectes.
En cap cas l’Ajuntament té responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, males condicions dels
aliments, etc.
CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 20.- Definició i tipus d’infraccions.
Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que impliquin
l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que estableixen el
present reglament i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants, així com qualsevol altra normativa sectorial que sigui aplicable.
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda es qualifiquen de lleus, greus i molt greus.
Les infraccions prescriuen:
· Lleus, als sis mesos.
· Greus, als dos anys.
· Molt greus, als tres anys.
A l’efecte del còmput del termini de prescripció, aquest es considera iniciat a partir de la data que es
comet la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es té en compte la data de finalització de
l’activitat il·lícita.
Infraccions lleus: Tenen la consideració d’infraccions lleus:
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el contrari als bons costums i
a les normes de convivència dins el recinte del mercat.
2. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada.
3. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes excedents de l’activitat.
4. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades o dificultar l’accés
habitual dels vehicles.
5. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de mercaderies fora del lloc
assignat.
6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
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8. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de l’autoritat que la requereixin.
9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
10. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament que no tinguin el
caràcter de greus o molt greus.
11. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a
l’Ajuntament durant 2 setmanes. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicarse per escrit.
12. No tenir la documentació necessària com a titular de la parada.
13. El canvi d’emplaçament sense autorització.
14. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat, tant per manca de respecte de
les indicacions dels responsables municipals com amb els altres marxants o vianants.
Infraccions greus: Tenen la consideració d’infraccions greus:
1. La reincidència d’infraccions lleus dins el període d’un any. La reincidència consisteix en la comissió en
el termini d’un any de més d’una infracció quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la venda com un cop
finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.
3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el
personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions d’informació, investigació i inspecció en les
matèries objecte d’aquesta ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta.
4. La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon funcionament del mercat, doni el
personal del mercat.
5. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.
6. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades laterals.
7. La manca de condicions higienicosanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels vehicles de
transport d’aliments, així com dels productes i aliments posats a disposició del consumidor.
8. La venda de productes no compresos en l’autorització corresponent.
9. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.
10. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada sense autorització del personal
del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta.
11. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i els comprovants de compra dels
productes que es posen a la venda.
12. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i alimentària.
13. La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a excepció de les parades
específicament destinades a la venda d’articles o complements musicals, sempre que no s’excedeixin els
decibels permesos.
14. La connivència amb la venda il·legal.
15. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat.
16. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a
l’Ajuntament durant 3 setmanes. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicarse per escrit.
Infraccions molt greus: Tenen consideració d’infraccions molt greus:
1. La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any. La reincidència consisteix en la comissió
en el termini d’un any de més d’una infracció quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
2. El fet de subministrar informació o documentació falsa.
3. Les baralles amb empentes o cops dins el recinte del mercat.
4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat.
5. Tenir menors, en edat d’escolaritat obligatòria, treballant a la parada.
6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per
a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries objecte d’aquest
Reglament.
7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a
l’Ajuntament durant més de 3 setmanes. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de
comunicar-se per escrit.
8. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades.
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9. Les infraccions per frau, adulteració o engany.
10. No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés.
11. Exercir l’activitat sense autorització municipal.
12. Donar-se de baixa, el titular o els treballadors que aquest tingui contractats, del règim de la
Seguretat Social durant la vigència de la llicència.
13. Donar de baixa l’assegurança de responsabilitat civil durant la vigència de la llicència.
Article 21.- Sancions.
Les sancions que es poden imposar per les infraccions comeses a aquest Reglament, són les establertes
en els apartat, 1, 2, 3 i 4, següents, i en la suspensió o revocació absoluta de l’autorització. Les
sancions, que les imposa l’òrgan competent municipal competent, seran les següents:
1.- Per faltes lleus:
a) Advertiment verbal o per escrit.
b) Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se.
2.- Per faltes greus :
a) Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se.
b) Prohibició d'exercir la venda de dos a cinc dies de mercat.
3.- Per faltes molt greus :
a) Multes pecuniàries que legalment puguin establir-se
b) Revocació de l'autorització municipal o suspensió per tres mesos.
c) En els casos de venda de productes alimentaris no autoritzats o en condicions deficients, o
d’instal·lacions sense autorització, podrà intervenir-se la mercaderia i posar-ho en coneixement de les
Autoritats Sanitàries, Governatives o Judicials.
4.- Sancions pecuniàries per infraccions a la següent ordenança.
De conformitat amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local), s’estableixen
les sancions pecuniàries següents:
- Infraccions Lleus:
- Infraccions greus:
- Infraccions molt greus:

Multa fins a 750,00 €
Multa de 750,01 fins a 1.500,00 €
Multa de 1.501,00 dins a 3.000,00 €.

Per a graduar les sancions a més de les faltes comeses es tindrà en compte d'acord amb el principi de
proporcionalitat:
-

Intencionalitat.
Pertorbació del mercat.
Danys i perjudicis produïts.
La reincidència.
El grau de participació.
La transcendència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
Primera.- Les autoritzacions per exercir la venda no sedentària atorgades abans del dia 01 d’agost de
2016, resten automàticament prorrogades per un període (mínim) de 15 anys, a comptar de la
publicació al DOGC del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de
marxants, i són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.
Segona.- A les autoritzacions que les hi és d’aplicació aquesta DT, també se les hi aplicarà, respecte la
durada expressa, l’article 10 de l’Ordenança. En conseqüència, la vigència finirà el 31 de desembre de
2030.
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Tercera.- S’exceptua de la norma anterior, les autoritzacions els quals titulars hagin renunciat amb
posterioritat a la data indicada [01 d’agost de 2016].
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança deroga qualsevol altra preexistent i entrarà en vigor una vegada aprovada
definitivament i publicat el seu text íntegre al BOP, en els termes previstos en l'article 70.2 de la Llei
7/1985.
ANNEX I: ESPAIS PÚBLICS
Els espais públics on s’ubiquen les parades del mercat setmanal, d’acord amb l’article 5 de l’ordenança
reguladora de l’activitat comercial de venda no sedentària de Mollerussa, són els següents:
Relació Carrers
Plaça Pla d’Urgell
Plaça de l’Ajuntament
Plaça Manuel Bertran
Plaça Major
Carrer Ferran Puig
Carrer Arbeca
Carrer Crist Rei
Carrer Santa Joaquima de Vedruna
Avinguda del Canal
Total parades:

Número Parades
3
5
16
10
1
38
2
1
93
169
------------------------

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, posa en evidència que els paradistes no recullen
prou bé els papers, les capses i els plàstics. Fa dues setmanes que hi va haver una tempesta
bastant forta i va ocasionar un caos entre les fulles dels embornals, els plàstics i els papers.
S’hauria d’obligar que es recollís, perquè pot portar conseqüències desagradables –afirma.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup socialista, diu que les consideracions les van fer a la
Comissió. Ja van ser ateses i se suposa que ara es farà un Reglament.Hi estan d’acord.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC s’afegeix a les paraules de la Sra. Ginestà i
intentar optimitzar i buscar el més ràpid desplegament del Reglament un cop aprovada
l’Ordenança.
L’alcalde matisa que no hi haurà un desplegament, sinó que això es fa perquè no sigui tan
ràpid. Ho diu perquè ningú s’esperi que hi hagi el desplegament del Reglament en breu, sinó
al revés. Amb això, ja s’hi troben altres municipis. Tothom té l’obligació d’aplicar-ho però no
hi ha cap experiència d’èxit, totes són experiències de conflicte per tant, suposa que en
l’aplicació de la norma s’anirà adequant i no cal ser el primer de la classe. Es mira com ferho bé i quan hi hagi l’oportunitat es pugui aplicar.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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12.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

DE

MOLLERUSSA

I

L’ASSOCIACIÓ

DE

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
“Atès que l’Ajuntament de Mollerussa ostenta la titularitat municipal en matèria de protecció
civil dins del terme municipal corresponent.
Atès que l’exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme fonamentalment
mitjançant les actuacions dels serveis municipals i altres serveis públics existents.
Atès que la Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya possibilita la
participació ciutadana de forma regular en les tasques de protecció civil mitjançant les
associacions de voluntaris que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en
tasques de protecció civil dins una localitat.
Atès que l’article 55.2 de la Llei 4/1997, preveu que en cada municipi hi hagi únicament una
associació de voluntaris/es de protecció civil. A aquests efectes correspon a l’Ajuntament
determinar l’associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de
protecció civil.
Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Mollerussa és una associació sense ànim
de lucre, amb personalitat jurídica pròpia que ha estat creada de conformitat amb la Llei
7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està fonamentada en
la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i regulada en el Decret
27/2001, de 23 de gener, d’aprovació del reglament de les associacions del voluntariat de
protecció civil de Catalunya. Aquesta norma estableix en l’article 9 [vinculació municipal],
que, “per tal de garantir la vinculació funcional del voluntariat de protecció civil a les tasques
de protecció civil dins d’un municipi, les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil han
d’acordar amb l’ajuntament corresponent el sistema que coordini la col·laboració del
voluntariat .../...”.
Essent procedent establir un marc de col·laboració en els termes que legalment correspon,
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de Col·laboració en matèria de Protecció Civil entre l’Ajuntament
de Mollerussa i l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa, inscrita al Registre
d’associacions del Departament de Justícia amb el número 55940, de data 14 d’abril de
2015.
Segon. Aprovar la proposta del Conveni de Col·laboració en matèria de Protecció Civil entre
l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa que
s’annexa als presents acords.
Tercer. En el marc de la legislació vigent en matèria de protecció civil, l’Ajuntament de
Mollerussa reconeix a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa com a única
associació en l’àmbit de protecció civil vinculada en aquest municipi.
Quart.- Donar trasllat del present acord al President de l’Associació de Voluntaris de
Mollerussa, conjuntament amb el certificat del present acord plenari als efectes que
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procedeixi a la inscripció de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil a la Direcció General
de Protecció Civil.”
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MOLLERUSSA
A la ciutat de Mollerussa ___ de _______ de 2016
REUNITS:
D’una part el Sr. Marc Solsona i Aixalà, Alcalde de l’ Ajuntament de Mollerussa, assistit pel Secretari
General de la Corporació, Sr. Manel Civís Llovera, que actua com a fedatari d’aquest acte.
I de l’ altra part, el Sr. Sergi Torrents i Mingarro, President de l’ Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Mollerussa.
ACTUEN:
El Sr. Marc Solsona i Aixalà en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, d’ acord amb allò que
disposa l’article 21.1.b) de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les de Bases Règim Local.
El Sr. Sergi Torrents i Mingarro en representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Mollerussa, d’acord amb l’acta fundacional de constitució d’aquesta Associació de data i amb la resolució
d’inscripció al registre d’Associacions, amb el número d’inscripció… de data.
ACTUEN
El primer, en representació de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb el que disposa l’article 21.1 b de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El segon, en representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa, amb el número
d’inscripció al Registre d’associacions 55940, de data 14 d’abril de 2015.
MANIFESTEN
1. Que, d’acord amb l’article 40 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, els alcaldes són
l’autoritat de protecció civil del seu municipi.
2. Que, d’acord amb l’article 48.2 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, és competència dels
alcaldes:
a) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans
específics municipals, els plans d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de
planificació de protecció civil d'àmbit municipal.
b) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions
que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil.
c) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi.
d) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu
risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament, l'activació dels
plans d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho permet, i comunicar al
conseller o consellera de Governació l'activació i la desactivació dels dits plans, mitjançant el CECAT.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

e) Exercir la direcció i el comandament superiors i la coordinació i la inspecció de tots els serveis i els
recursos afectes al pla municipal activat i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions
que corresponen al conseller o consellera de Governació en el cas d'activació d'un pla de la Generalitat.
f) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil.
g) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local.
h) Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària per a complir les
obligacions establertes per aquesta Llei.
i) Exercir les facultats d'inspecció atribuïdes per l'article 25.
j) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
k) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la legislació vigent.
3. Que, segons l’article 55 de la Llei 4/1997, “Són considerades associacions de voluntaris i voluntàries
de protecció civil les constituïdes d'acord amb la legislació general d'associacions que tenen com a
finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat o una
comarca determinades.
Els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de
protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l'ajuntament determinar l'associació que ha
de quedar vinculada funcionalment a l'autoritat municipal de protecció civil”.
4. Que l'Ajuntament de Mollerussa, té reconeguda i vinculada funcionalment per acord de la Junta de
Govern de 01 d’abril de 2015, com a associació de voluntaris de protecció civil municipal, l’associació
inscrita en el Registre d’associacions del Departament de Justícia amb el número 55940 i el nom
d’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa, amb la qual signa aquest conveni de
col·laboració.
CLÀUSULES
Aquest conveni de col·laboració es regirà d’acord amb les clàusules següents:
1. L’Associació s’haurà d’inscriure en el Registre especial de les associacions del voluntariat de protecció
civil de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, d’acord amb l’article 55.3 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. L’Ajuntament de Mollerussa ha de trametre la
sol·licitud d’inscripció, així com els estatuts i les modificacions, a la Direcció General de Protecció Civil
del Departament d’Interior, amb l’informe previ preceptiu de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 13 del
Decret 27/2001.
2. L’Ajuntament de Mollerussa nomenarà els membres de l’associació i n’acreditarà la condició de
voluntari de protecció civil, tal com preveu l’article 14 del Decret 27/2001, un cop els socis hagin superat
el programa de formació bàsica del voluntariat de protecció civil de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, tal com indica l’article 29 del Decret 27/2001, i compleixin amb els requisits i proves que
preveu aquest conveni o els que pugui establir l’ajuntament. Només aquestes persones tindran la
condició de voluntaris de protecció civil i podran actuar com a tals, d’acord amb el que estableix l’article
14 del Decret 27/2001.
3. L’Ajuntament de Mollerussa podrà designar el responsable de la unitat del voluntariat i els
responsables de les seccions entre el personal voluntari que acrediti prou formació, capacitat i aptitud,
d’acord amb l’article 27 del Decret 27/2001.
4. L’Ajuntament de Mollerussa mantindrà informat el president de l’Associació o el responsable de la
unitat de l’obertura d’expedients sancionadors als seus socis i de la pèrdua temporal o definitiva de la
condició de voluntari de protecció civil acreditada per l’Ajuntament. Les sancions, que haurà d’imposar
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l'autoritat competent, d’acord amb l’article 33 del Decret 27/2001, seran conseqüència de la comissió
d'alguna infracció, d'acord amb el que disposa el capítol 6 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, i el que puguin establir els reglaments i ordenances municipals, així com el que
estableixi, en el seu cas, el reglament intern de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Mollerussa.
5. Les conductes meritòries dels voluntaris podran ser reconegudes per l’autoritat de protecció civil
municipal mitjançant reconeixements públics com diplomes, medalles o altres distincions, a proposta de
l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) o del
president de l’Associació.
6. L’Associació adoptarà els distintius i la uniformitat que determini l’Ajuntament i que s’ajustarà al que
determinen el Decret 27/2001 i les directrius sobre aquesta matèria de la Direcció General de Protecció
Civil de la Generalitat de Catalunya.
7. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa actuarà d’acord amb les directrius fixades
per l’alcalde de Mollerussa o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de
l’Ajuntament) i establertes en la planificació municipal, respectant les directrius de la Direcció General de
Protecció Civil de la Generalitat, d’acord amb el Decret 27/2001.
8. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa col·laborarà amb l’Ajuntament de
Mollerussa en els tipus d’activitats i actuacions següents:
-

-

-

En els serveis preventius, serveis d’informació i suport a altres operatius en els actes de massiva
concurrència de ciutadans o actes considerats com a perillosos. Per a aquets serveis, caldrà que
l’Ajuntament remeti una petició per escrit a la Junta Directiva de l’Associació, amb l’antelació
suficients, per tal de poder valorar-ne la cobertura.
En situacions de risc o d’emergència, d’acord amb les actuacions previstes als plans de protecció
civil municipals o amb les indicacions que es rebin de l’alcalde o persona delegada (responsable o
coordinador de protecció civil de l’Ajuntament).
En tasques de planificació, implantació i sensibilització en matèria de protecció civil.
En altres activitats i actuacions a proposta de l’alcalde o persona delegada (responsable o
coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) i que s’ajustin a les directrius de la Direcció General
de Protecció Civil.

9. L’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil de l’Ajuntament) estudiarà
les peticions de servei de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa, provinents d’entitats
o d’altres municipis, i, quan siguin adequades a les seves funcions, capacitats, formació i disponibilitat i
als recursos de l’Associació, les traslladarà al president de l’Associació o al responsable de la unitat. Així
mateix, l’Associació consultarà amb l’alcalde o persona delgada (responsable o coordinador de protecció
civil de l’Ajuntament) sobre les propostes de servei que pugui rebre directament.
10. En compliment de l’article 6.2 del Decret 27/2001, en el cas que l’associació sigui requerida per
prestar servei fora del municipi, caldrà una petició de l’alcalde o persona delegada (responsable o
coordinador de protecció civil) del municipi que té la necessitat del servei, que l’haurà de dirigir a
l’alcalde del municipi Mollerussa. Així mateix, l’alcalde del municipi o persona delegada, d’acord amb la
petició rebuda, autoritzarà per escrit el servei de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Mollerussa fora del municipi, si escau realitzar-lo. Les peticions i autoritzacions es faran arribar al CECAT
cecat@gencat.cat o a qui correspongui, d’acord amb les directrius de la Direcció General de Protecció
Civil.
11. El responsable d’unitat de l’Associació haurà de comunicar a l’alcalde o persona delegada
(responsable o coordinador de protecció civil) i al president de l’Associació el desenvolupament dels
serveis i les anomalies, novetats o problemes que s’observin en
els serveis i activitats que dugui a terme l’Associació.
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12. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa mantindrà informat l’alcalde o persona
delegada (responsable o coordinador de protecció civil) de la disponibilitat diària i horària dels voluntaris
en actiu, així com dels voluntaris en situació d’actiu i de reserva.
13. Excepte per causa justificada, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Mollerussa no podrà
rebutjar la prestació de serveis per a l’Ajuntament de Mollerussa sempre que els serveis estiguin dins de
la disponibilitat horària dels voluntaris, prèviament establerta.
14. L’Ajuntament farà cessió d’ús a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Mollerussa d’un local i
dels recursos necessaris per al funcionament de l’Associació. En cas de rescissió d’aquest conveni, les
dependències i material revertiran a l’Ajuntament que n’és propietari.
15. L’Ajuntament Mollerussa donarà a conèixer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Mollerussa
els plans de protecció civil municipals que l’afectin.
16. L’ajuntament de XXXX atorgarà una subvenció econòmica de com a mínim 2.000,00 € l’any a
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de XXXX per garantir-ne el funcionament. La subvenció haurà
d’estar destinada, com a mínim, a cobrir les despeses següents:
-

Formació
Vestuari i uniformitat
Equips de protecció i prevenció
Combustible per als vehicles i per al manteniment d’aquests
Material fungible
Dietes derivades de serveis, formació, activitats i simulacres
Qualsevol altre material, activitat o despesa de conservació, manteniment o subministrament per
pugui sorgir.

17. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa entregarà a l’Ajuntament còpies de les
factures que generin durant l’exercici fiscal, una relació de les factures per justificar la despesa de la
subvenció i una memòria d’activitats amb el detall de les despeses i el total de la subvenció. El termini
màxim per justificar les despeses de la subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització de
l’exercici. Es retornarà a l’ajuntament la part econòmica de la subvenció no justificada o no gastada, si
existeix, en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització de l’exercici.
18. D’acord amb l’article 21 del Decret 27/2001, l’Ajuntament contractarà i es farà càrrec de les
despeses d’una assegurança de responsabilitat civil personal per sinistre i d’accidents que cobreixi les
despeses de curació, invalidesa i mort com a conseqüència d’un accident en l’exercici de les seves
funcions com a voluntari de protecció civil de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollerussa.
L’assegurança cobrirà els voluntaris que estiguin prestant algun dels tipus de serveis d’acord amb aquest
conveni. En el cas d’haver de fer ús de l’assegurança, el president de l’Associació o el responsable de la
unitat de voluntaris es posarà en contacte amb l’alcalde o persona delegada (responsable o coordinador
de protecció civil) per tal de fer les gestions oportunes.
Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per dos representants de l’Ajuntament i dos
representants de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
Aquesta comissió podrà reunir-se a sol·licitud de qualsevol de les parts i com a mínim una vegada l’any.
La Comissió de Seguiment tindrà les funcions següents:
a) Facilitar els contactes i acords entre ambdues parts que siguin necessaris per a la consecució de la
col·laboració que s’estableix en aquest conveni.
b) Resoldre dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest conveni i concretar i avaluar
les actuacions que se’n puguin derivar.
c) Qualsevol altra funció que se li encomani.
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19. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada d’un any. El
conveni es prorrogarà anualment de forma automàtica si no el denuncia alguna de les parts amb dos
mesos d’antelació a la finalització del període de vigència. Aquest conveni també es pot rescindir per
alguna de les causes següents:
- L’incompliment de les clàusules del conveni
- El mutu acord de les parts
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del conveni
20. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin
arran de la seva execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts se sotmetran a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
-----------------------I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, agraeix a tot el voluntariat de Protecció Civil la
col·laboració i diu que l’Ajuntament ajudarà en tot el que pugui.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup socilaista, manifesta que està d’acord amb aquest
conveni. Només aprofita per dir que al 2010 es va elaborar el Pla bàsic d’emergències
municipal i demana si estan fets els plans d’autoprotecció i si s’estan complint totes les
indicacions. Manifesta que era una pla molt ambiciós fet pel Departament o ordenat pel
Departament d’Interior per tant, pregunta com estan aquests plans.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, expressa que està totalment d’acord amb el
conveni d’avui i votaran a favor com no podia ser d’una altra manera. Voldria que a part dels
cursets formatius que segueixen els integrants d’aquest cos hi hagi, per part de
l’Ajuntament, un seguiment del personal en qüestió pel bon fer. Tal com es produeix en
altres tipus de cossos a la ciutat. Dona les gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona diu que ho ha explicat a l’Informe d’Alcaldia. Aquest mes ha fet
una reunió pel que fa als plans però de vegades la naturalesa de les activitats no són sempre
les que figuren en el Pla. Va sorgir de cop i volta un conjunt de plans que no eren
compatibles els uns amb els altres perquè eren departaments estranys i faltava poder-los
unificar. Es va fer una reunió el dia 28 de novembre, amb Mossos d’esquadra, Policia Local,
Bombers, Fira de Mollerussa, i personal tècnic de l’Ajuntament per mirar de trobar en les
instal·lacions municipals la cobertura necessària, no només per activitats pròpies, sinó per si
algú vol contractar els pavellons per algun esdeveniment tingui el report real. Cal que els
plans responguin realment a les necessitats que hi hagi.Pel que fa al seguiment,
s’incorporaren a les reunions de seguretat de les diferents activitats. Aquest control després
s’avalua. Actuen de voluntariat de Protecció Civil sempre sota la coordinació de la Direcció de
Protecció Civil. Hi ha hagut dues reunions amb la directora dels Serveis Territorials d’Interior,
l’alcaldessa de Palau, Sra. Montserrat Messeguer amb el cap d’Emergències d’Equip per
activar-ho i coordinar-ho millor i que realment sigui un cos perquè s’hi pugui comptar.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
13.- SOL·LICITUD DE LA SRA. RODRÍGUEZ AGUILAR, Noèlia, DE COMPATIBILITAT
PER UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016,
amb el contingut següent:
“Atesa la petició formulada per la Sra. RODRÍGUEZ AGUILAR, Noèlia, funcionària interina
d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa en la unitat Gestió
Tributària i Recaptació, (Ref. RLT 124 de la plantilla de personal), per a l’exercici d’una
segona activitat al sector privat, consistent en l’exercici de prestació de serveis a
l’entitat/empresa AMPA col·legi “Nostra Sra. del Carme”, com a Monitora d’Educació en l’oci.
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que desenvolupa la peticionària a l’Ajuntament de
Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora
de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior.
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Secretaria; atès el que
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, i a proposta de l’Alcaldia, el
Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. RODRÍGUEZ AGUILAR, Noèlia, la compatibilitat per a
desenvolupar una segona activitat al sector privat, següent:
-

Entitat:
Tipus relació:
Dedicació:
Activitat:

AMPA col·legi “Nostra Sra. del Carme”.
Contracte laboral
05 hores setmanals [13,33%] en horari de tarda
Monitora educació en l’oci.

Segon. L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:
•
•
•
•

Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni
l'horari de la persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de
Mollerussa.
L'autorització de compatibilitat està condicionada al compliment estricte de la jornada
i l'horari en els llocs de caràcter públic.
La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc
de treball.
No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat
professional.

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
Finalitzada la lectura de la proposta, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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14.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 2016.
El Sr. Alcalde exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació.
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici
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:
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de setembre 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€
1.264.810,77€
13.224.810,77€
10.508.386,58€
79,46%
9.295.433,77€
88,46%
8.157.117,66€
88,00%

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€
1.264.810,77€
13.224.810,77€
10.276.825,41€
77,71%
7.799.537,54€
75,89%
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1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/16
Ingressos
19.261.713,47€
Moviments interns de tresoreria 9.274.233,16€
Pagaments
18.688.509,00€
Moviments interns de tresoreria 9.272.233,16€
Saldo a 30/09/16

1.

907.296,78€

1.480.501,25€

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€
2.145,45€
730.745,45€
564.040,71€
77,19%
564.040,71€
77,19%
468.726,41€
83,10%

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

728.600,00€
2.145,45€
730.745,45€
707.808,25€
96,86%
531.453,65€
75,08%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/16
51.627,94€
Ingressos
757.479,45€
Moviments interns de tresoreria 137.723,43€
Pagaments
769.044,72€
Moviments interns de tresoreria 137.723,43€
Saldo a 30/09/16
40.062,67€
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 TERCER 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.
15.- 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. TERCER TRIMESTRE DE 2016.
En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials, a data 30 de juny de 2016, l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG. 3/2011, de 14
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de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) és:
•
•

Ajuntament de Mollerussa: 742.577,78 €, que corresponen a 891 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
54.990,46 €, que corresponen a 35 factures.

Es fa constar que amb data 26-10-2016 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 que amb data 26-10-2016 es va fer tramesa de l’informe a la plataforma del
MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
16.- DONAR COMTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL
PLA D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012.
TERCER 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 tercer trimestre de l’exercici 2016.
Tercer 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 amb data 14-10-2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
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17.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ
ESTABLEIX
L’ARTICLE
16
DE
L’ORDRE
MINHAP/2105/2012.
TRIMESTRAL PRESSUPOST. TERCER TRIMESTRE 2016

CONFORME
EXECUCIÓ

En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de
la tramesa d’informació corresponent al tercer 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: 28 d’octubre 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
F.1.1.14
F.1.1.12
F.1.1.B1
I.A1
I.A4
I.A5
I.B1
I.B3
I.B4
I.B5
F.2.1
F.3.0
F.3.2
F.3.4
F.4.0

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

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
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18.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME
ESTABLEIX REAL DECRET 635/2014, de 25 de juliol. PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. TERCER TRIMESTRE 2016
En compliment
desenvolupa la
Administracions
tercer trimestre

del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es
metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Públiques, es dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al
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’octubre de 2016.
Ràtio operacions pagades:
Import pagaments realitzats:
Ràtio operacions pendents:
Import pagaments pendents:
PMP:

32,2533
1.148.160,29 €
19,42
749.247,05 €
27,18

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.
19.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ PRESSUPOST 2017 MANCOMUNITAT
D’AIGÜES MOLLERUSSA-EL PALAU D’ANGLESOLA
Es dona compte al Ple de la proposta d’acord que es va sotmetre a aprovació a la Comissió
Gestora de la MANCOMUNITAT D’AIGÜES MOLLERUSSA-EL PALAU D’ANGLESOLA, en la
sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2016, relatiu al Pressupost per a l’exercici 2016,
en els termes següents:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2017, amb les seves Bases
d'execució i la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball de funcionaris i
personal laboral, s'eleva a la Comissió Gestora en la forma prevista en els articles 112.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Resultant que en la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i els crèdits que
comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves bases d'execució i trobat
conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen, es proposa a la Comissió
Gestora, l’adopció dels següents, ACORDS:
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1) Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2017, amb el següent RESUM:
ESTAT D'INGRESSOS
PRESSUPOST MANCOMUNITAT
CAP

DENOMINACIO

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRES.

4

TRANSF. CORRENTS

5

INGRES. PATRIMONIALS

6

ALIENACIO INVER.REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

EUROS

243.000,00
25.356,00
10,00

PASSIUS FINANCERS
TOTALS

268.366,00

ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST MANCOMUNITAT
CAP

DENOMINACIO

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

2

BENS CORRENTS I SER.

185.266,00

3

DESPESES FINANCERES

5.200,00

4

TRANSF. CORRENTS

6

INVERSIONS REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINAN

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS

23.400,00

51.500,00
268.366,00

2) Aprovar, en conseqüència la plantilla de personal que en dit pressupost es contempla
que compren tots els llocs de treball del personal funcionari i laboral, així com les
retribucions
3) Aprovar les Bases de execució del pressupost general.
4) Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de vint dies hàbils,
previ anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis dels
Ajuntaments que integren aquesta Mancomunitat, a efectes de reclamacions.
5) Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2015,
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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20.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de tres Mocions, que
són les següents:
1.- MOCIÓ DE REBUIG ALS TRACTATS INTERNACIONALS D'ECONOMIA, COMERÇ I SERVEIS
CETA, TTIP I TISA, presentada pel Grup Municipal ERC.
2.-MOCIÓ PER LA INCLUSSIÓ DE LES CLAÚSULES CONTRACTUALS DE CARÀCTER SOCIAL EN
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA I L’ARBRAT
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, presentada pel Grup Municipal Socialista.
3.- MOCIÓ PER POSAR L'ESTELADA AL BALCÓ DE L'AJUNTAMENT FINS A LA INDEPENDÈNCIA
DE CATALUNYA, presentada pel Grup Municipal ERC.
Atès que respecte la Moció 3, existeix un Informe de legalitat de Secretaria, DESFAVORABLE,
el Sr. Alcalde ordena la seva retirada de l’Ordre del Dia, sense oposició per part del Grup ERC
que l’ha presentada. En conseqüència només seran objecte de debat i votació les Mocions 1 i
2 anteriorment esmentades.
Seguidament es dona lectura a les distintes Mocions incloses, procedint-se al seu debat i
votació.
20.1.- MOCIÓ DE REBUIG ALS TRACTATS INTERNACIONALS D'ECONOMIA, COMERÇ
I SERVEIS CETA, TTIP I TISA.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, regidor del grup ERC, diu que voldria que constés en acta
que aquesta Moció no tan sols la presentem des del Grup d’ERC sinó que també representen
grups polítics que estan fora del consistori, un d’ells, les coordinadores d’Unitat Popular.
Seguidament dóna lectura a la Moció
“El Grup Municipal d'ERC Mollerussa, presenta al Ple de l'Ajuntament de Mollerussa a
l’empara del que disposa la legislació vigent i sotmet a la consideració del Ple la següent:
MOCIÓ DE REBUIG ALS TRACTATS INTERNACIONALS D'ECONOMIA, COMERÇ I
SERVEIS, CETA, TTIP I TISA
El grup municipal d'ERC Mollerussa, recollint la iniciativa de la Plataforma STOP CETA Ponent
- Pirineus, trasllada a aquest Ple la moció de rebuig a l'Acord Integral d'Economia i Comerç
(CETA) entre la Unió Europea i el Canadà, el Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió
(TTIP) entre els EUA i la UE, i el Tractat per la liberalització del comerç mundial de serveis,
com l'aigua, la salut i el transport (TISA).
El CETA és un acord que, de la mateixa manera que s'ha produït amb el TTIP i el TISA, ha
estat negociat en secret, deixant al marge la participació de la ciutadania en la seva
elaboració i menystenint la sobirania dels pobles i les institucions. Els únics interessos que
s’han tingut en compte en la seva negociació són els de les grans empreses transnacionals i
el capital financer.
Aquests acords econòmics preveuen la utilització de tribunals privats d'arbitratge (ISDS)
(Investor to State Dispute Settlement) per resoldre conflictes entre empreses i estats.
D'aquesta manera, qualsevol iniciativa política, encara que hagi sigut decidida
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democràticament, podrà ser denunciada per les empreses transnacionals en aquests
tribunals privats internacionals, al marge de les legislacions nacionals, que podrien obligar
als estats, o als municipis, a pagar indemnitzacions multimilionàries pels suposats beneficis
que aquestes empreses deixen de guanyar pels canvis legislatius democràticament decidits.
Amb l’entrada en vigor del CETA i el TTIP desapareix el principi de precaució vigent a la Unió
Europea. Això significa que els transgènics, així com totes les substàncies químiques
prohibides a la UE, però permeses al Canadà i als EUA, hauran de ser admeses en la
producció alimentària autòctona.
A nivell territorial, l’entrada en vigor del CETA significa la desaparició de totes les
denominacions d’origen protegides (DOP) de les terres de Lleida, excepte les del vi, el cava i
oli, que serveixen per garantir l’existència de moltes petites produccions agrícoles de qualitat
i proximitat. Amb el CETA quedaran sense cap protecció denominacions d’origen com la pera
de Lleida, el formatge i la mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, així com les indicacions
d’origen protegit com ara la vedella dels Pirineus o el Torró d’Agramunt. La ramaderia es
veuria amenaçada per la supressió del 95% dels aranzels o, en el cas del porcí, per l'adopció
del compromís de la UE d’importar 85.000 Tn anuals de carn de porc.
A nivell social, amb el CETA, l’educació, la sanitat, les pensions, l’aigua, l’electricitat així com
la resta de serveis socials passen a ser un espai d’inversió subjecte a la competència de les
grans empreses. Tots els nostres drets socials passaran a ser mercaderies només a l’abast de
qui se les pugui pagar.
En el terreny laboral, el CETA representa un tomb més en les ja precàries condicions laborals
de la majoria dels treballadors i treballadores. L’entrada en vigor d'aquest tractat comportarà
fortes desigualtats normatives en matèria laboral entre els diferents estats i l'adopció de
normatives laborals que imposaran les grans empreses de l’altra banda de l’Atlàntic, les quals
en molts casos vulneren els acords laborals de l’Organització Internacional del Treball.
En resum, el CETA representa una agressió brutal a la democràcia, els drets socials i laborals
del conjunt de la ciutadania i posa en perill la nostra salut, el futur de la pagesia i el de les
petites i mitjanes empreses de les nostres terres.
Els governs regionals, les corporacions locals i les comunitats autònomes del territori
espanyol tenen el dret de ser informats sobre la legislació que s'acordi a nivell europeu i que
els afecta. En les negociacions sobre tots aquests tractats aquest dret no s'ha promogut ni
s'ha tingut en compte.
Les administracions locals, com a entitats més properes a les necessitats dels seus
ciutadans, tenen el deure d'ingerència respecte tot allò que està relacionat amb tots aquests
tractats (TTIP, CETA i TISA) i el deure de resposta, si no volen ser acusades de no ajudar a
ciutadania i posar el planeta en perill. És per això que aquestes administracions estan
obligades a protegir els drets econòmics i ambientals i fer front als perills d'aquests tractats.
Per totes aquestes raons, el grup municipal d'ERC Mollerussa proposa al Ple de l'Ajuntament
de Mollerussa l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Que l'ajuntament de Mollerussa s'uneixi a les més de 2.000 institucions públiques
municipals, regionals i federals europees (entre les quals hi ha la Resolució 289/XI del
Parlament de Catalunya, sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions) que han
manifestat el seu rebuig a aquests tractats i a l’entrada en vigor d’aquests acords, declarant
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Mollerussa municipi contrari als tractats TTIP, TISA i CETA.
Segon. Traslladar aquests acords a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la
Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea i als grups
parlamentaris del Parlament Europeu.
Finalitzada la lectura de l’anterior 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 votarà en contra de la Moció
perquè hi ha maneres de veure la botella mig plena o mig buida. També diu que Europa
tenia moltes ganes que s’arribés a aquest acord, que Europa i Canadà no són assemblearis
com la CUP. Vol dir que s’ha pres aquesta decisió, el comerç és global i amb aquest sentit hi
votaran en contra.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, diu que aquesta moció és superior a les
competències de l’Ajuntament i potser al seu coneixement. Tots els partits tenen diputats als
parlaments i en aquest cas, el Parlament Europeu. El problema principal que ha generat
aquest rebuig i aquesta incertesa és per l’obscurantisme i la manca de transparència en què
s’ha portat i això és el que ha anat creant aquest malestar. Diu que en el seu grup
parlamentari europeu estan treballant per recollir les exigències de garantia democràtica i
s’han aconseguit avenços per aturar el tema de l’arbitratge privat, el tema dels tribunals
nacionals amb jutges de carrera, etc. La Sra. Ginestà manifesta que al seu entendre, aquest
model que proposen els tractats no beneficien econòmicament els pobles, ni tampoc
mediambientalment creu que siguin sostenibles. Aquesta Moció –afirma- té el valor que té,hi
votaran a favor perquè entén que és un suport, un element més de pressió que ha de fer
possible un bon debat en el Parlament Europeu perquè que actuï o garanteixi els drets que
vostès esmenten per tant votaran a favor perquè cal ser molt transparent i cal tenir molt clar
si realment els objectius que pretenen aquests tractats són positius per al nostre continent,
per al món en general, o no ho són gens. Manifesta que és un tema complex, és un tema
que espera que se’n parli molt i que, si s’arriben a aprovar, sigui garantint realment tots els
punts que s’esmenten en aquesta Moció.
L’alcalde Sr. Marc Solsona fa unes reflexions en aquest assumpte. Fa esment a una resolució
aprovada al Parlament de Catalunya d’aquesta Legislatura 289 en la qual per exemple, pot
dir el que hi va votar. És una resolució en què el grup de Junts pel Sí va votar diferent. Molts
independents van votar en contra de la resolució, el seu grup s’hi va abstenir i ERC va votar
a favor per tant, entén que és una Moció que té també un component aquí. L’alcalde
comenta que pot haver-hi diferents discrepàncies o incoherències en aquest tema, però
intentarà que no n’hi hagi en aquest sentit. Diu que el comerç no ha de ser dolent, el que
passa és que cal fer-ho bé, com tot. Aquests tractats per ser efectius s’han d’aprovar pels28
estats membres de la Unió Europea. Només que un no l’aprovi, ja no es fa. A Trump, no li
interessa que es faci però fins i tot la Sra. Merkel es qüestiona el TTIP tal i com s’havia
plantejat en un principi. És un tema que està en qüestió, a part per l’obscurantisme o per
falta de participació, perquè sempre s’havia defensat des de molts llocs. L’alcalde diu que el
seu grup no s’oposa que hi hagi tractats de comerç en un entorn global sempre i quan això
no suposi cap retrocés amb els drets socials i els drets laborals dels diferents països. Però
això, l’alcalde ha anat a tres jornades de formació sobre el TTIP, va fer una intervenció al
Congrés dels Diputats sobre el TTIP, va fer una intervenció sobre el Tractat d’Espanya amb
Marroc i, tot i així, havent tingut aquesta informació diu que és un tema molt complex com
per creure’s fil per randa el que ve treballat i de maquinàries de diferents partits i a més ve
de la CUP, que ja se sap que són negatius en casos com aquests. A Mollerussa hi ha cinc
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empreses, un escorxador que exporta a 28 països. S’ha pensat si l’impacte d’aquests tractats
pot tenir o no impacte a les empreses de Mollerussa?Tindria un efecte o en tindria un altres?
S’ha plantejat a l’hora de sortir en una relació de municipis que s’oposen a qualsevol
plantejament d’acords globals quan no en depèn estrictament la funció?Per exemple, la
segona paperera de l’Estat té unes exportacions molt grans fora d’aquí, potser no amb
Canadà però Canadà és un país democràtic que no té perquè ser un mal aliat comercial
sempre i quan les condicions es puguin regular bé. Hi ha empreses que són les segones més
importants quant a l’emmagatzematge de fruita. En aquests contractes es parla del principi
de reciprocitat, que es pugui treballar amb igualtat de condicions i que les mesures de
comerç que pugui tenir el país amb el qual s’intercanvia no provoquin una desigualtat
competitiva a l’hora de poder comerciar. A Mollerussa, hi ha empreses amb capital francès
com ara Puleva, també hi ha empreses potents en el sector de la construcció i de la
investigació i desenvolupament de tècniques ramaderes que puguin sortir en aquest entorn
global, fixat sempre en base l’aplicació de les normatives europees. Per tant, sabent que
moltes empreses d’aquí treballen en base a les directives europees, sembla agosarat que
l’Ajuntament de Mollerussa figuri com opositora a totes aquestes polítiques de mercat que no
depenen de l’aprovació de Mollerussa sense analitzar el teixit econòmic i productiu de la
ciutat i l’ impacte que pot tenir per a les empreses d’aquí. Per sort la gran majoria tenen
capital autòcton i en el cas de l’escorxador l’exportació és a 28 països i això dona un
indicador econòmic. El CETA és un acord que ja està signat pels 28 països, això vol dir que
fins i tot Grècia amb Tsipras com a paradigma dels moviments moltes vegades del que havia
de ser la revolució i d’esquerres a Europa, el té signat. Qui s’oposa al CETA? Algunes forces
populistes emergents a França fan un atac frontal a tot això. L’alcalde explica que s’ha de
saber on cal situar-se en una política d’estats en què hi una diversitat ideològica important
amb un fons comercial que no té perquè ser dolent de base o situar-se en un estadi contrari
amb un plantejament que no se sap a dia d’avui com pot acabar afectant. L’alcalde està
convençut que la majoria d’aquests tractats no s’acabaran aprovant, però per coherència
argumental amb d’altres fòrums i en altres cambres parlamentàries, el seu grup s’abstindrà
perquè no saben fins a quin punt aquesta decisió tindrà impacte en la gent o en les
empreses que hi pugui haver a Mollerussa en el futur.
El Sr. Engelbert Montalà, agraeix a la Sra. Ginestà aquest vot individual que, en el fons,
busca mirar des d’una perspectiva, com molt bé ha dit, individual de com es veu aquest
tractat. Si se segueix aquesta premissa tothom pot tenir una opinió i jo crec que aquest vot
individual ha d’estar al cap de tots. Cadascú hauria de tenir una opinió personal sobre això.
A part d’això, ERC no estigmatitza el comerç, sinó que posen en valor tota una informació
que es presenta en aquesta Moció i en cap moment s’estigmatitza el comerç. El que s’intenta
és posar sobre la taula tota una sèrie de dubtes que es generen en aquest tractat
transatlàntic i més endavant explicarà perquè en diu transatlàntic. El Sr. Montalà diu que
aquesta Moció no està promocionada per la CUP. Aquesta Moció s’ha presentat des d’ERC i la
CUP s’hi suma. En cap cas segueix premisses i directrius que segueixen seguidismes
d’exigències polítiques, sinó que són acords que els van semblar que podien situar i
posicionar l’Ajuntament sobre un tema que afectarà a tots i també al fills. Diu que moltes
vegades caldria llegir bé les coses per saber què s’està votant, no són coses banals,coses
molt importants. Al Sr. Montalà, li sembla molt bé que el Sr. Solsona hagi anat a tres
reunions en les quals se li ha explicat això, fins i tot li dona més pes el fet que no es posicioni
sinó que simplement s’abstingui per falta de coneixement quan les coses que es diuen aquí
generen angoixa i haurien d’introduir-nos en l’estudi acurat de tot això per veure si realment
afecta al nostre tarannà. El Sr. Montalà no sap si les empreses de Mollerussa es trobaran
afectades o no per aquest tractat, però diu que són empreses a les quals segurament els
importa. Sobretot en el cas de l’escorxador que pugui importar 85.000 tones anuals de porcs
als EEUU,on els antibiòtics són molt més barats que els d’aquí i que potser en posen perquè,
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a la Unió Europea, per la seva idiosincràsia i després d’haver-ho debatut molt, no els en
donen. Es posen sobre la taula tota una sèrie d’incerteses que ha costat molt elaborar a la
Unió europea per legislar sobretot en temes de seguretat alimentària i que allà no han
legislat. Potser caldria anar a l’escorxador a preguntar si els afectarà o no l’import
d’exportació i de 85.000 tones de porc medicades de diferent manera que es fa aquí i en
aquest cas, on els preus poden fluctuar en funció de quin és el cost dels medicaments allà i
aquí. Com aquesta hi ha multitud de coses, per tant, intentar ficar les empreses de
Mollerussa en el debat pot crear opinions diverses. Explica per què deia allò de
transatlàntic,doncs perquè la majoria d’empreses d’aquí comercialitzen el seu producte dins
l’àmbit i llavors del que es parla és des d’un anar transatlàntic, és a dir, és el comerç de
l’altra banda de l’Atlàntic. Cadascú pot tenir la seva opinió, el que recomana és una lectura
acurada del que realment s’intenta aprovar i del que realment comporten aquests tractats.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que si s’acaba aprovant la Moció no cal que pateixi. Si vol
bloquejar aquesta Moció ho té fàcil votant no. Diu que per responsabilitat i per coneixement,
com que és complexa, no tenen les valoracions suficients per poder emetre un judici de
valors sobre si aquesta Moció és bona globalment o no, ni tampoc localment. Quan parla de
les empreses de Mollerussa no és per condicionar, ni fer, ni intentar portar el dubte aquí,
sinó que diu que són tractats que tenen un impacte global i no tenen perquè ser dolents,
sempre i quan no suposin un retrocés socialment i laboralment dels països. El que es
planteja aquí i amb els termes que hi ha no tenen per què creure’ls. L’alcalde explica que per
coherència no volen bloquejar, però tampoc no vol que el facin combregar amb un
posicionament que és ideològic. El grup de CiU ho veu diferent i recalca el principi de
reciprocitat, competir amb la igualtat de condicions, no amb desigualtat. Cal que es tingui
clar que s’ha d’aprovar pels 28 països. El TTIP i el CETA ja estan signats pels 28 estats. Hi ha
estats que han fet una bandera del que serien les reivindicacions dels drets socials i dels
drets laborals, la qual cosa sembla que no deu ser tant dolent –comenta l’alcalde- i signen un
conveni d’acord amb Canadà. Tot això pot generar dubtes. Tant de bo es pugui signar pels
29 estats, en el sentit que Catalunya sigui un d’aquests. Tan de bo Catalunya tingués aquest
dret i poder-ho vetar, però per ara no es té la capacitat ni l’expertesa per emetre un judici de
valor. L’alcalde diu que es veurà amb el temps si el que es fa avui és bo o no per Mollerussa,
de moment no sé sap, però no es deixaran arrossegar en el sentit d’aquesta Moció i diu que
és igual de coherent el posicionament dels uns i dels altres. L’alcalde diu que s’hauria de
mirar sense ideologia i tenir-ne una visió més gran.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per quatre (4) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Engelbert Montalà, Narcís Romà, Teresa Ginestà i Alonso Soria, un (1) vot en contra del
Regidor Sr. Joan Simeón i onze (11) abstencions, 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.
Es fa constar que en el moment de la votació s’ha absentat de la sessió la Regidora del Grup
ERC, Sra. Montse Garcia, restant el quòrum d’assistència en 16 Regidors/es. La Sra. Montse
Garcia s’ incorpora en finalitzar la votació.
20.2.- MOCIÓ PER LA INCLUSSIÓ DE LES CLAÚSULES CONTRACTUALS DE CARÀCTER
SOCIAL EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
JARDINERIA I L’ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
“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
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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 PER LA INCLUSSIÓ DE LES CLAÚSULES CONTRACTUALS DE CARÀCTER
SOCIAL EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
JARDINERIA I L’ARBRAT DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
Antecedents i exposició de motius:
El Ple de l’Ajuntament del passat 28 de juliol de 2016 va aprovar l’expedient de contractació
del Servei de Manteniment de la jardineria i l’arbrat de les zones verdes del municipi de
Mollerussa i per tant la convocatòria de la licitació, amb la conseqüent aprovació del Plec de
Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules Tècniques que havien de regir la
contractació del servei.
El passat 6 i 14 de setembre de 2016, per part de Intervenció i Secretaria General d’aquest
Ajuntament és posen de manifest un seguit de greus irregularitats i errades no esmenables
en les normes reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb la Llei de Contractes
públics. Aquests advertiments evidenciaven la impossibilitat de prosperar la licitació, i per
tant instaven a l’acord de desistiment del procediment.
En el Ple de 15 de setembre de 2016 s’aprovava el desistiment del procediment de licitació
del Servei de manteniment de la jardineria i l’arbrat de les zones verdes del municipi de
Mollerussa.
Ens trobem de nou en l’inici del procés de licitació i per tant d’elaboració dels nous Plecs de
Clàusules.
Tenint en compte, també, la situació de crisis econòmica per la qual hem passat i estem
passant que ha generat bosses importants de pobresa i desocupació, especialment en
persones amb especials dificultats per a la inserció laboral.
Considerant que des els governs municipals tenim la responsabilitat social de convertir
qualsevol inversió o contractació pública en una oportunitat d’equilibri social, prioritzant
sempre el benestar de les persones.
Entenent que amb les Lleis aprovades i la Guia d’inclusió social, el que és pretén és generar
una nova cultura de la contractació pública , que a la vegada que comporta una millora en la
qualitat dels serveis, representa també
un benefici per les persones, actuant molt
especialment com una eina d’inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables, afavorint la
promoció de la igualtat ens tots els àmbits.
Pels motius exposats, el Grup Socialista proposem l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Que s’incloguin les Clàusules contractuals de caràcter social, que a mes de fomentar
la igualtat d’oportunitat entre dones i homes, prioritzin i fomentin la ocupació de col·lectius
desafavorits, especialment els Centres Especials de Treball, on hi treballin persones amb
especials dificultats per a la inserció laboral,
Segon. És prengui com a referència la Guia per la Inclusió de clàusules contractuals de
caràcter social, elaborada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya).
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Previ debat, es consensua la modificació del text de l’apartat dispositiu primer de la Moció,
de manera que en la primera frase, on diu “Que s’incloguin les Clàusules [...]”, es suprimeix
l’article “les” i quedarà redactat com segueix: “Que s’incloguin Clàusules [...]”. Es manté
inalterat la resta del text de la moció; per tant, la part dispositiva de la Moció que se sotmet
a votació és la següent:
“Primer. Que s’incloguin Clàusules contractuals de caràcter social, que a mes de fomentar la
igualtat d’oportunitat entre dones i homes, prioritzin i fomentin la ocupació de col·lectius
desafavorits, especialment els Centres Especials de Treball, on hi treballin persones amb
especials dificultats per a la inserció laboral,
Segon. Es prengui com a referència la Guia per la Inclusió de clàusules contractuals de
caràcter social, elaborada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.”
Finalitzada la lectura de l’anterior 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 votaran a favor de la Moció.
Demana que la política de l’Ajuntament vagi en sentit de la Moció i que s’apliqui el màxim
per poder atendre les necessitats socials.
La Sra. Ginestà pregunta si no vol intervenir cap més altre grup. L’alcalde respon que cal
seguir l’ordre. La Sra. Ginestà diu que preferiria escoltar primer les altres intervencions
perquè creu que aquesta Moció només és un punt de partida però que es pot complementar
més amb un acord de tots plegats. Per això demana fer la intervenció després.
El regidor Sr. Narcís Romà del grup ERC comenta que ja n’havien parlat amb la regidora Sra.
Ginestà abans de venir al Ple i entenen i combreguen amb la vocació de la Moció. Caldria
recollir la vocació de la Moció perquè es traslladi als serveis de L’Ajuntament i incorporar
aquestes clàusules. Es tractaria d’una qüestió administrativa i tècnica.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, indica que en aquest contracte específic al qual es fa referència,
ja es ve d’un procés que va anul·lar-se en el seu moment. S’hi van presentar dotze o tretze
empreses i no es va obrir cap proposta perquè es va retirar amb el compromís de la redacció
d’un nou plec.
L’alcalde explica una mica en base a la semàntica i diu que si en lloc de dir “que s’hi
incloguin les clàusules” i digués “que s’hi incloguin clàusules”, es podria votar. El que no pot
ser és que l’aprovació de les clàusules tingués incidència sobre la modificació de l’objecte del
contracte tal com va passar primerament. S’ha reunit a la gent de l’entitat Allem, de les
entitats socials. S’ha derivat a les empreses el plec de clàusules però voldrien que, en
l’objecte del contracte de serveis, hi posés que és per a empreses amb uns característiques
concretes. En el seu moment es va plantejar que l’objecte del contracte no era restrictiu, ara
s’ha de mantenir que l’objecte del contracte sigui el mateix. Se’ls va informar de la manera
d’incorporar clàusules al plec per respondre a les necessitats. L’alcalde diu que és un tema
formal, però amb un calat important. També diu que si no es modifica l’objecte del contracte
que hi havia, es pot parlar de la manera d’implementar clàusules en el contracte; si s’ha de
modificar l’objecte del contracte, no es podrà acceptar.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, manifesta que en aquest contracte ja s’ha fet tard. És
llàstima perquè els serveis de jardineria, mitjançant la inserció laboral,seria el millor servei
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que hi hauria hagut. S’hauria tingut l’oportunitat de facilitar la inserció laboral per a aquestes
persones i a cada comarca hi ha empreses amb persones amb necessitats especials, com pot
ser associacions de malalts mentals. Per això s’adreçava al Sr. Lavin, perquè ell és
coneixedor de les dificultats de persones amb especials necessitats per trobar un lloc de
treball. Creu que és una llàstima, però entén la part legal i les possibilitat de modificació del
contracte, però si hi ha una petita escletxa voldria que es tingués en compte.
Tot i així –diu-, independentment de si s’aprova la Moció, és un punt de partida, com a
municipi, com a Ajuntament, s’hauria d’assumir el compromís de treballar en aquesta línia.
En aquest moment hi ha documentació suficient, hi ha una guia de contractació inclusiva
molt més avançada que contempla tres documents, una és la guia del foment per a la
contractació, l’altra són documents amb fórmules de les clàusules inclusives, models de plecs
i ordenances diverses i l’altra és la guia per al foment de la contractació pública inclusiva
editada per aquestes associacions d’economia social, associacions de la salut mental de
Catalunya, la Federació Allem, etc., i basades amb una Ordenança aprovada a la Unió
Europea que dona el cobriment legal per poder-ho fer. Creu que l’Ajuntament de Barcelona
acaba d’aprovar aquestes bases, perquè tots els contractes que emanin de l’Ajuntament de
Barcelona tinguin les clàusules socials, però cada tipologia de contracte té unes clàusules
socials i ells mateixos ho expliquen en aquestes guies. Fer la urbanització d’un carrer és molt
més difícil que un contracte de jardineria que permet la inclusió. Per tant, valdria la pena que
es prengués aquest compromís i es despolititzés. I siguin els tècnics pivotats pel Sr.
Secretari,com a persona més dotada i més coneixedora d’aquest tema, juntament amb les
federacions per veure de quina manera Mollerussa pogués adoptar un compromís que en un
futur tots els contractes possibles contemplessin aquesta visió de facilitar la inserció laboral
en aquests col·lectius. Per tant, la Sra. Ginestà diu que si volen retira la Moció o si volen,
s’aprova amb aquest correcció que s’ha dit anteriorment. Però, li agradaria que sortís un
compromís de tots els grups i molt especialment de l’equip de Govern, en aquesta línia
perquè, a més, és un clam de tot el tercer sector. Hi ha Ajuntaments que ho estan estudiant,
també de la nostra província i l’Ajuntament de Barcelona ho acaba d’aprovar per tant, hi ha
possibilitats legals per aconseguir aquests acords.
El regidor Sr. Narcís Roma, del grup ERC, té la sensació que tots estan d’acord en aquest
esperit i entén que donaran resposta des de l’equip de Govern. Creu que cal pensar més en
el futur i no només en curt termini.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que tal com estava plantejat aquest plec no ho poden posar,
i així ho va explicar. No ho veu malament però diu que siguin inclusius no vol dir que siguin
exclusius i depèn de com es redacta per passar a una certa exclusivitat. Hi ha contractes que
per la seva naturalesa es pot fer. També diu que si ACUDAM tingués una rama de jardineria,
s’hagués plantejat de facto la possibilitat. Comenta també que si es treu aquest “les” que
condiciona una sèrie de coses i ho deixen obert perquè s’hi puguin incorporar clàusules
d’aquest tipus, no tenen cap problema per aprovar-ho.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
Es fa constar, als efectes oportuns i conforme el que es preveu a l’article 87 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals [ROF], que havent sobrepassat les 24,00 hores del dia 1
de desembre, el Sr. Alcalde informa que la present sessió continuarà amb l’ordre del dia
previst, per tal de respectar el principi d’unitat d’acte i ha de quedar constància en l’acta que
la sessió s’acabarà, per tant, el dia 2 de desembre.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

21.- 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 setembre i 24 de novembre de 2016, i que es
corresponent als números 419/2016 a 491/2016, següents:
Decret Núm. 419/2016, 26 de setembre.
Assumpte: Aprovació del Conveni de pràctiques entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Centre d’Estudis
Pla d’Urgell, SCCL (Formació pràctica en Centre de Treball.
Decret Núm. 420/2016, 27 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 421/2016, 27 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud Cercle Podem Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 del
Teatre l’Amistat el dia 27 de setembre de 2016.
Decret Núm. 422/2016, 27 de setembre.
Assumpte: Aprovació nòmina mes e setembre.
Decret Núm. 423/2016, 28 de setembre.
Assumpte: Ajut d’urgència social.
Decret Núm. 424/2016, 28 de setembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici C/Sant Jordi,
15, de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 425/2016, 29 de setembre.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al Grup
Jaume d’Urgell Bloc D – Escala 1 i 2 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 426/2016, 29 de setembre.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit NO FIX.
Piscina Coberta Temporada 2016-2017.
Decret Núm. 427/2016, 29 de setembre.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al Grup
Jaume d’Urgell Bloc D – Escala 1 i 2 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 428/2016, 30 de setembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de setembre de 2016.
Decret Núm. 429/2016, 3 d’octubre.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una primera multa coercitiva.
Decret Núm. 430/2016, 3 d’octubre.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una primera multa coercitiva.
Decret Núm. 431/2016, 4 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 432/2016, 4 d’octubre.
Assumpte: Autorització a la Sra. Martínez Boldú, Judith, per a implementar l’activitat de Gimnàstica
Funcional, al Casal Municipal per a la Gent Gran, durant el curs 2016/2017.
Decret Núm. 433/2016, 4 d’octubre.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Jaume Mayoral Bernat.
Decret Núm. 434/2016, 6 d’octubre.
Assumpte: Escola Municipal de Música, Curs Acadèmic Docent 2016/2017. Nomenament dels
responsables dels Departaments Docents.
Decret Núm. 435/2016, 7 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el
dia 8 d’octubre de 2016
Decret Núm. 436/2016, 7 d’octubre.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 437/2016, 10 d’octubre.
Assumpte: Deures 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.
Decret Núm. 438/2016, 10 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 439/2016, 11 d’octubre.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Reale Seguros
Generales S.A. i Sr. Jaime Baró Prats.
Decret Núm. 441/2016, 13 d’octubre.
Assumpte: Estat de conservació dels habitatges ubicats al Grup Sant Isidori, 24 i 34 de 25230
Mollerussa.
Decret Núm. 442/2016, 14 d’octubre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al
Grup Jaume d’Urgell Bloc D – Escala 1 i 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit: sol·licitud d’ampliació del
termini.
Decret Núm. 443/2016, 14 d’octubre.
Assumpte: Interposició de Recurs Contenciós Administratiu enfront la Resolució del Tribunal Econòmic
Administratiu Regional d’Aragó, de 21 de juliol de 2016.
Decret Núm. 444/2016, 14 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat
els dies 15 i 22 d’octubre de 2016
Decret Núm. 445/2016, 14 d’octubre.
Assumpte: Modificació
de dedicació contractual de diversos llocs de treball de professors/es
col3laboradors de l’Escola Municipal de Música de Mollerussa amb contracte laboral indefinit o laboral
temporal. Curs 2016/2017.
Decret Núm. 446/2016, 14 d’octubre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Intervenció: Activitats diverses. Auxiliar
Administrativa (Interinitat).
Decret Núm. 447/2016, 20 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al
C/Sant Jordi, 15 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
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Decret Núm. 448/2016, 20 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al
C/Barcelona, 4 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 449/2016, 20 d’octubre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 450/2016, 21 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 451/2016, 21 d’octubre.
Assumpte: EMC-007/2016.
Decret Núm. 452/2016, 21 d’octubre.
Assumpte: EMC-008/2016.
Decret Núm. 453/2016, 21 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat la Sra. Martínez Boldú, Judith. Quart trimestre de
2016.
Decret Núm. 454/2016, 21 d’octubre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància:
Activitats Diverses. Desplegament Programes de Polítiques d’Infància, Curs 2016/2017: Tècnica
Educació Social.
Decret Núm. 455/2016, 24 d’octubre.
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00€ amb l’entitat
CaixaBank (La Caixa).
Decret Núm. 456/2016, 24 d’octubre.
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00€ amb l’entitat
Santander.
Decret Núm. 457/2016, 24 d’octubre.
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes octubre.
Decret Núm. 458/2016, 24 d’octubre.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Jaume
Ramon Olive Salafranca.
Decret Núm. 459/2016, 26 d’octubre.
Assumpte: Aprovació dels costos efectius dels serveis.
Decret Núm. 460/2016, 27 d’octubre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 461/2016, 27 d’octubre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 462/2016, 27 d’octubre.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 463/2016, 28 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 464/2016, 31 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 465/2016, 31 d’octubre.
Assumpte: Aprovació final nòmina mes octubre.
Decret Núm. 466/2016, 31 d’octubre.
Assumpte: Aprovació dels costos efectius dels serveis.
Decret Núm. 467/2016, 2 de novembre.
Assumpte: Desplegament del projecte “Enganxa’t i continua”. Modificació del contracte Sra. Sánchez
Parra, Alexandra.
Decret Núm. 468/2016, 2 de novembre.
Assumpte: Estat de conservació de l’habitatge ubicat al Grup Sant Isidori, 17 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 469/2016, 3 de novembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 470/2016, 3 de novembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 471/2016, 3 de novembre.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.
Decret Núm. 472/2016, 3 de novembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’octubre de 2016.
Decret Núm. 473/2016, 4 de novembre.
Assumpte: Aplanament Recurs Contenciós Administratiu [abreujat] Núm. 2015/377 Secció D.
Decret Núm. 474/2016, 7 de novembre.
Assumpte: Expedient de Pressupost General 2017.
Decret Núm. 475/2016, 7 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 476/2016, 7 de novembre.
Assumpte: Subvenció Associació Atlètica Xafatolls.
Decret Núm. 477/2016, 7 de novembre.
Assumpte: Contractació professor Escola Municipal de Música, Curs 2016/2017. Sr. Guardiola Portolés.
Eduard.
Decret Núm. 478/2016, 8 de novembre.
Assumpte: Modificació dedicació Monitor/Socorrista de Natació. Personal laboral indefinit No Fix. Piscina
Municipal Coberta temporada 2016-2017.
Decret Núm. 479/2016, 9 de novembre.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 480/2016, 10 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Associació BigBen Country, en què demana material divers per als dies 11, 12 i 13
de novembre de 2016.
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Decret Núm. 481/2016, 11 de novembre.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 482/2016, 14 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 483/2016, 15 de novembre.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. GRAUS LLORET, Gerard, al Contracte Laboral autoritzat per
Decret de l’Alcaldia Núm. 129/2016, de 10 març, modificat per Decret de l’Alcaldia 320/2016, de 22 de
juny.
Decret Núm. 484/2016, 16 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Unió de Pagesos, en què demana autorització per utilitzar la sala del 2n pis de
l’Edifici Sant Jordi el dia 17 de novembre de 2016
Decret Núm. 485/2016, 16 de novembre.
Assumpte: Comunicació cessament de relació laboral per incapacitat permanent total per a la professió
de Conserge.
Decret Núm. 486/2016, 18 de novembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses. Biblioteca
Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca (Interinitat).
Decret Núm. 487/2016, 21 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 488/2016, 21 de novembre.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Joel Felip
Benavent.
Decret Núm. 489/2016, 22 de novembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis.
Àrea de serveis municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 490/2016, 24 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 491/2016, 24 de novembre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 27/2016.

--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.

22. PRECS I PREGUNTES
PRECS
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup popular, planteja el següent prec:
•

Caldria organitzar actuacions de festa per a la gent jove tal s’està fent a l’Amistat
amb la gent gran. No diu que sigui periòdicament. Creu que d’aquesta manera es
revitalitzaria més el sector. Es podria fer als pavellons i segurament seria
econòmicament viable. S’hauria de fer alguna cosa ràpidament.
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El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC planteja els següents precs:
•

En primer lloc comenta que es valori la possibilitat d’adaptar els horaris d’hivern a la
convocatòria de plens ordinaris i si s’escau en els extraordinaris. Creu que és una
bona opció. Es podria fer com al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i passar l’ horari
d’hivern de les nou a les vuit per optimitzar el temps dels regidors.

•

Un segon prec seria emplaçar a l’alcalde a ser diligent i escurçar els tempos per
poder estudiar i valorar l’informe jurídic de la Moció que no s’ha votat avui per tal de
visualitzar el posicionament dels membres de l’equip de Govern.

•

I un tercer prec, emplaçar-los a considerar l’opció descrita en els arguments dels
pressupostos per part del Grup d’ERC i buscar una fórmula on anualment,
trimestralment o per l’opció que es consideri oportuna, els regidors de l’oposició
puguin preguntar i ser contestats pels regidors responsables de cadascuna de les
àrees de Govern, per a les quals cobren un sou públic, i així poder establir en tot el
rigor possible, nexes de comunicació específica per tal de fer un seguiment acurat de
cadascuna de les seves regidories. Moltes gràcies.

PREGUNTES
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup popular, formula la següent pregunta:
•

Amb quina assiduïtat es té contractat els servei de neteja de voreres amb aigua a
pressió i saber si s’està fent. Potser caldria ampliar-lo.

El regidor Sr. Alonso Soria, del Grup Socialista formula les següents preguntes:
•

Estan reben queixes dels ciutadans pel mal estat dels passos de vianants dels carrers
de Mollerussa com el del Mestre Capell, el que està situat a la sortida del pàrquing
del supermercat Plusfrec i d’altres, a més s’ha constatat que la definició informativa
del carril bici paral·lel al canal és pràcticament inexistent i hi ha manca manteniment.
Atenent la importància que suposa per a la seguretat dels nostres vianants i
conductors, no s’entén com s’ha deixat d’emprendre unes actuacions tan
necessàries. La pregunta que planteja és quina previsió té l’Ajuntament sobre el
manteniment d’aquest tipus de senyalització viària en els carrers.

•

En l’acta del Ple 2016/09 va quedar reflectit que per part de l’alcalde és
proporcionaria els tres pressupostos de l’estand exterior prefabricat. En el seu dia
aquest regidor, en el Consell Directiu de la Fira, va posar de manifest que hi havia un
augment del pressupost del 30% i la portaveu en el Ple esmentat, la Sra. Teresa
Ginestà, va fer la petició d’informació corresponent en què –repeteix- l’alcalde hi va
accedir. La pregunta que planteja és si aquest incompliment del compromís és a
causa simplement de manca de memòria o, com el grup del PSC entén, es deu a una
falta de transparència i el Sr. Solsona pensa proporcionar per fi la informació
demanada.

•

I per últim, parlant de transparència, voldria, tal i com vam fer al Ple del setembre,
tornar a preguntar sobre el cost total del trasllat del monument de l’Orfeó
Renaixença i si proporcionarà les dades de l’informe jurídic sobre la legalitat de
l’acord corresponent.
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La pregunta és si facilitarà aquesta informació o ho haurà de demanar per instància
registrada.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC formula les següents preguntes:
•

Pregunta si es pot disposar de les dades d’ús de la Piscina Coberta.

•

Agrair-los la diligència i la rapidesa en què s’han canviat els senyals que estaven
sense reflectant en el lateral de l’autovia d’entrada a Mollerussa. Avisar-los també
que en el carrer on s’ha ubicat el nou centre comercial encara no hi ha cartells sense
reflectant. Demana si en poden prendre nota. Demana disculpes perquè això sembla
més un prec que una pregunta.

•

Voldria saber quin ha estat el pressupost de l’Ajuntament per a la Colla del 66 pels
diferents actes que s’han realitzat. És una demanda merament informativa.

•

Reiterar a l’alcalde perquè no saben si s’ha avançat o no el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal pel que fa a l’espai on s’ubica el Centre de
Distribució d’Aliments. Si aquesta solució serà definitiva o si hi haurà algun tipus
d’acord entre els dos ens. Dona les gràcies.

Als precs plantejats, l’alcalde respon:
•

Accions de festa per a la gent jove no resulta fàcil. Ja se’n fan algunes a L’Amistat
com l’Aixopluc. Al ser municipal requereixen de monitors i uns temes
complementaris. No només és posar un radio casset sinó que hi ha d’haver
acompanyament a la festa i per això s’està mirant el tema de la llicència d’activitats
dels pavellons perquè hi ha peticions d’algunes empreses que volen llogar-lo per fer
activitats de lleure i d’oci. Ara bé, promoure directament espais de festa municipal,
fora de les festes populars no pot ser. Si que es pot facilitar que en els espais
municipals es pugui generar activitat per gent jove, més a nivell normatiu que no pas
de promoció.

•

Quan al tema dels horaris dels plens d’estiu i d’hivern, caldrà modificar el cartipàs de
les sessions plenàries. L’alcalde explica que ell també té una agenda programada en
base als horaris previstos de plens i en aquest no hagués pogut venir, i la Griselda
tampoc, perquè treballa. És a dir, la majoria s’han organitzat en funció dels horaris
que es determinen primerament. No és que no es vulgui venir abans, sinó que ja hi
ha coses previstes. El que es pot plantejar en altres mandats és que, si convé, es
puguin fer al matí o buscar alguna altra fórmula. Els extraordinaris, per exemple, es
podrien mirar de fer al migdia. L’alcalde diu que ara per ara no pot dir si es pot dur a
terme el prec, però es pot mirar de trobar solucions.
Pel que fa a valorar més ràpidament la Moció presentada, respon que ho tindrà en
compte. Té una valoració personal avançada sobre el tema, però, en qualsevol cas,
en tornaran a parlar, sobretot amb el grup que ha estat promotor de la Moció.

•

•

En referència a buscar una fórmula perquè puguin preguntar als regidors, l’alcalde
creu que el que es demana és una sessió de control com a sol·licitud de control al
Govern. L’alcalde manifesta que, als regidors, se’ls pot preguntar sempre que es
vulgui. Diu que si el que es pretén és oficialitzar la pregunta, tal com es fa en un
Ple, l’Alcalde és qui parla en nom de l’equip de Govern. Si hi ha alguna pregunta
directa que es vulgui fer es pot fer també als regidors. Mirarà de veure en quin
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format es pot articular aquesta accessibilitat -que sembla que no existeixi- perquè es
puguin fer les preguntes.
A les preguntes formulades, l’alcalde respon:
•

Quan al servei de neteja amb aigua a pressió, en quina assiduïtat o en quina
freqüència es fa, assegura que ho miraran als contractes. Pel que fa a encàrrecs
extraordinaris, s’han hagut de fer serveis extraordinaris.

•

L’alcalde pregunta al Sr. Sòria de quines queixes es tracta: senyalització viària,
vertical, horitzontal, de pintura... L’alcalde respon que aquest 2017 està previst de
repintar el carril bici, pintar dels passos de vianants,cosa que com se sap, no es fa
mai a l’hivern.

•

Quan al tema de l’estand exterior prefabricat, si és manca de memòria o falta de
transparència. L’alcalde diu que es falta de trobar el to a la pregunta, perquè quan va
acabar la pregunta la Sra. Ginestà,es va dir que ho podien consultar a intervenció.

•

Pel que fa al cost total de l’Orfeó, l’alcalde presenta les factures del treball de
l’excavadora, la factura pel desmuntatge i del formigó. Tot va sumar 3.800€.
L’alcalde diu que les tenia preparades perquè ja li ho havien preguntat una altra
vegada. Diu que després ho poden mirar. Només recalca que ha dit allò del
to,adreçant-se al Sr. Sòria, perquè dir que és per falta de transparència un tema que
s’ha parlat al Consell Directiu, que s’han vist els informes, vol dir que queda molt
camí per recórrer.

•

En referència a les dades de la piscina coberta. Acabaran la memòria d’aquest any i
la podran veure, tant pel que fa a usuaris, cursetistes... En aquest moment hi ha la
de setembre a juny del 2015-2016.

•

Quant als cartells reflectants en la zona del Mercadona, ho miraran i passaran nota al
responsable.

•

Pel que fa al pressupost de la Colla del 66, no hi ha un pressupost específic. En el seu
moment es va dir que quant al tema de la festa, buscaven publicitat. Però els ha
anat tant bé que han pogut fer una aportació per una altra activitat. No hi ha hagut
més cost que els dels altres anys. Després -diu l’alcalde- en poden parlar.

•

En referència al Conveni de distribució d’aliments, hi havia el Conveni de posada en
marxa durant els primers sis mesos. Ara s’està amb el tràmit del tema de costos i
així s’ha fet saber al Consell d’Alcaldes i s’espera que estigui elaborat definitivament
amb les aportacions del pobles. Fins que això no estigui tancat no es farà el conveni,
per no fer-ne dos. Però el Conveni amb el Consell serà amb vocació de permanència.
Tota la inversió que es va fer en el centre de distribució d’aliments és perquè sigui
centre de distribució d’aliments frescos. Si algun dia deixa de ser-ho és perquè ja
estarà resolt el tema dels aliments i, per tant, la voluntat és que tingui aquest
caràcter de permanència i acabar de formalitzar els serrells del nou conveni un cop hi
hagi l’adhesió dels diferents pobles de la comarca. Però en qualsevol cas,
l’Ajuntament de Mollerussa, de manera directa ha assumit directament els costos
perquè allò funcioni, independentment que els pobles de la comarca vulguin adherirs’hi o no.
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I sense altres assumpte a tractar, essent les zero hores i vint-i-cinc minuts del dia 2 de
desembre de 2016, 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.

