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ACTA 2017/01
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de gener de dos mil disset. Essent les vint-i-una
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió
pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Dolors Bargalló Vidal
Rosalia Carnicé Farré
Xavier Roure Greoles
Mònica Segues Llombart
Joan Ramon Domingo Colla
Immaculada Casamella Miró
Bernat Diaz Faya
Griselda Soteras Bergadà
Engelbert Montalà Pla
Montse Garcia Miralles
Narcís Romà Monfà
Teresa Ginestà Riera
Alonso Soria Cano
Joan Simeón Morera
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Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01. INFORME DE L’ALCALDIA
L’alcalde Sr. Marc Solsona inicia l’informe d’Alcaldia recordant el Sr. Ramon Sopena Borrell,
que va traspassar el passat dia 5 de desembre i que va ser regidor d’aquesta Corporació
durant el període 1995-1999.
El dia 2 de desembre, la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, que feia 20 anys des de la seva
inauguració, va fer una activitat de recaptació d’aliments i va poder donar al Banc d’Aliments
1.500 quilos de producte.
El dia 2 de desembre, el regidor de Benestar Social va participar en l’acte de celebració del
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es va organitzar per primer cop per
Siloé, Llar Terres de Ponent i ACUDAM a la plaça de l’Ajuntament.
El dia 10 de desembre, 20è Mercat de Santa Llúcia, amb una vintena de parades.
El mateix dia presentació de la Guia Sardanista 2017 al Teatre de l’Amistat, dintre dels actes
de la Capital de la Sardana. L’últim dels actes del 2016 més important d’aquesta capitalitat
de la Sardana.
El dia 15 de desembre a la plaça de l’Ajuntament, conjuntament amb altres regidors i
regidores va tenir lloc la lectura del Manifest amb suport a la Presidenta del Parlament de
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Catalunya, la Sra. Carme Forcadell, davant el fet d’estar citada a declarar del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
El dia 16 de desembre, dinar de Nadal del Casal d’Avis dins les Festes de Nadal.
El dia 17 de desembre celebració de la 51a Edició del Concurs Nacional de Vestits de Paper
que enguany va tenir 72 vestits participants, 40 en l’apartat d’actualitat, 15 en fantasia i 17
en època.
El dia 18 de desembre es va realitzar la Marató de TV3, organitzada i coordinada per
l’Associació A2MIC. Porta quatre edicions en aquest format i va recaptar 4.416€.
El 19 de desembre va sortir, en el grup xarxa i comunicació, un estudi elaborat per l’Institut
d’Estadística de Catalunya que situa Mollerussa en el segon lloc, per darrera de Lleida
capital, com a municipi amb el PIB per habitant més elevat de les capitals de les comarques
de la demarcació de Lleida. Una altra dada del 2016 deia que Mollerussa tenia la taxa d’atur
més baixa.
El dia 22 de desembre es va fer el sorteig de la Grossa de Nadal, van tocar 2 milions d’euros
a Mollerussa. Des d’aquí felicitar a tots els afortunats.
El dia 23 de desembre es va obrir el trànsit al carrer Prat de la Riba, un cop acabades les
obres del pas soterrat que afectaven a la via. Ara s’està pendent de l’inici de les obres a
l’estació d’autobusos.
El 23 de desembre, es va homenatjar a dos treballadors de la casa que es van jubilar aquest
any 2016, la Sra. Montserrat Parramon i el Sr. Joan Blanch. Queda pendent fer el present al
Sr. J. Blanch que per un tema de salut no va poder assistir.
El 26 de desembre, 34a. edició de la Cursa de l’Indiot, inauguració del Parc de Nadal. Prop
de 9.000 persones l’han visitat, amb un increment del 4,5%.
Dia 28 de desembre, entrega de les claus a l’Agrupació Sardanista del local del Centre
Sociocultural dels Germans Freixes Badia, a la seva presidenta, a la Sra. Mercè París.
El 4 de gener, adjudicació de les obres del gimnàs de l’Escola Ignasi Peraire.
El dia 3 de gener, sessió informativa amb els grups per explicar com aniria la consulta del Pla
de Barris amb l’empresa Porta Cabot.
El dia 5 de gener, arribada dels Reis com cada any. L’alcalde felicita la Colla dels 50 de l’any
66, per l’èxit d’aquesta celebració i també, als responsables de l’Àrea de Festes.
El dia 13 de gener va tenir lloc una reunió de seguretat amb els Mossos d’Esquadra per
explicar el seguiment de les incidències vers l’any anterior d’aquí de la ciutat.
El 15 de gener es va fer la Marxa de la Boira, la tercera que es feia, amb més de 700
participants, per fomentar, promocionar el turisme, més de proximitat.
El dia 17 de gener es va presentar públicament els termes de la consulta popular que es
faran del 20 al 26 de febrer, a la sala de Plens de l’Ajuntament.
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El dia 20 de gener, amb la regidora d’Ensenyament, va tenir lloc una reunió amb els Serveis
Territorials d’Ensenyament per encarar el curs proper i altres temes de secundària. Una altra
reunió va ser amb el Director de l’Agència d’Habitatge, el Sr. Jaume Font, per parlar d’un
tema del Grup Sant Isidori.
El dia 20 de gener, va tenir lloc un acte solemne, l’acte d’Unicef, amb la companyia dels
regidors i la directora de Catalunya, la Sra. Anna Folch. Aquest acte revalida el segell de
Ciutat Amiga de la Infància i dóna el segell d’excel·lència.
El dia 21 de gener, signatura a Barcelona per a l’Adhesió del Dia Europeu de la Mediació en
el qual amb el Conseller de Justícia i la Consellera d’Ensenyament i Benestar Social, El Sr.
Lavin va representar l’Ajuntament de Mollerussa.
El dia 24 de gener l’alcalde va assistir al Plenari del Consell Social Municipal, acompanyat
dels responsables de la Regidoria. S’hi van treballar dos àmbits: el voluntariat i la
convivència.
Aquest matí, hi ha hagut una reunió amb el Carles Guerrero, el regidor Josep Simó, amb el
director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’INCASOL per tal de posar fil a l’agulla
amb un desencadenant que ha de passar en els propers mesos. Més endavant s’anirà
informant.
02.- DONAR COMPTRE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 008/2017
RELATIU A LA CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PERQUÈ ELS MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES EXPRESSIN LA SEVA POSICIÓ
RESPECTE ELS TRES AVANTPROJECTES FINALISTES DEL CONCURS D’IDEES AMB
INTERVENCIÓ DE JURAT PER A L’ESTABLIMENT D’UNS CRITERIS URBANÍSTICS I
ESTÈTICS PER A LA REFORMA DELS CARRERS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA.
De conformitat amb allò previst a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars
no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, es dona compte al Ple del Decret
de l’Alcaldia 008/2017, de 16 de gener, relatiu a la convocatòria d’un procés participatiu.
Aquest Decret, el qual incorpora en Annex les REGLES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, és del tenor literal següent:
DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 008/2017
Assumpte: Convocatòria d'un Procés de Participació Ciutadana perquè els Mollerussencs i
Mollerussenques expressin la seva posició respecte els tres avantprojectes finalistes del
concurs d’idees amb intervenció de jurat per a l’establiment d’uns criteris urbanístics i
estètics per a la reforma dels carrers del projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup
Sant Isidori de Mollerussa.
Antecedents de Fet
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa, en sessió de 19 de novembre de 2015, va acordar
aprovar l’expedient i autoritzar la convocatòria de la licitació del CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ
DE JURAT PER A L’ESTABLIMENT D’UNS CRITERIS URBANÍSTICS I ESTÈTICS PER A LA REFORMA DELS
CARRERS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE
MOLLERUSSA.
Els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, aprovats en la mateixa sessió, estableixen
en la Clàusula 6a, que el procediment es dividirà en dues fases: una Primera Fase, de concurs, en la
qual els candidats presentaran les seves propostes tècniques en la forma establerta en aquest Plec; una

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

vegada rebudes les propostes, el Jurat procedirà a l’obertura i examen de les mateixes i seleccionarà
TRES (3) projectes finalistes; i una Segona
Fase, de Participació Ciutadana, en la qual els tres projectes finalistes seran sotmesos a un procés de
participació ciutadana per acabar decidint el guanyador final del concurs.
En la clàusula 19 indica que la resolució del procés participatiu establirà el guanyador definitiu del
concurs. Aquest procés, implicarà, tal i com ho expressa la clàusula esmentada, que l’òrgan convocant i
de contractació de l’Ajuntament de Mollerussa, ha d’acceptar la resolució del procés i concedirà el premi
previst en la clàusula 12.2, que determina el premi per al guanyador final; això significa que, una
vegada completat el procés de participació ciutadana, el projecte guanyador rebrà un premi addicional
de CINC MIL EUROS (5.000,00 €) en concepte de guanyador final del concurs d’idees. Aquesta
quantitat inclou tots els impostos i a la que també es practicaran les retencions que procedeixin segons
la normativa que regula l’IRPF.
Per acord de la Junta de Govern local de data 30 de juny de 2016, es van aprovar el veredicte del Jurat i
es va declarar com a finalistes del CONCURS D’IDEES, les següents propostes seleccionades:
-

PRIMER FINALISTA: AGRUPACIÓ DE LICITADORS REPRESENTADA PER CRISTINA CLOTET
TORRES I COMPOSADA AMB ESTHER GATNAU TORRES (lema Mollerussa + que mai).

-

SEGON FINALISTA: AGRUPACIÓ DE LICITADORS REPRESENTADA PER ESTANISLAU ROCA
CALAF I COMPOSADA AMB JOAN FLORIT FEMENIAS, AITOR ESTÉVEZ OLAIZOLA I YOLANDA
OLMO ALONSO (lema Connecta’t).

-

TERCER FINALISTA: ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ (lema Tapiz).

Tanmateix, per acord de la Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2016, es concedia als tres
concursants finalistes els premis corresponents, en els termes previstos a la clàusula 12.1, i s’acordava
iniciar el Procés de participació ciutadana que, tal i com s’ha indicat anteriorment, consistirà en sotmetre
els tres treballs seleccionats a exposició pública, per establir el guanyador definitiu del concurs al que se
li atorgarà el premi final d’acord amb allò que preveu la clàusula 19 del Plec de les administratives
particulars que regeixen el procediment.
Fonaments de dret
DELEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació
ciutadana.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
Atès el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment conferides,
DECRETA:
Primer. Convocar un PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA perquè els Mollerussencs i
Mollerussenques expressin la seva posició respecte els tres avantprojecte finalistes del concurs d’idees
amb intervenció de jurat per a l’establiment d’uns criteris urbanístics i estètics per a la reforma dels
carrers del projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa.
De conformitat amb allò que disposa l’article 40 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, en el procés
participatiu, s’aplicarà, anàlogament, la modalitat de consulta popular no referendària, en tot allò que
sigui adient, atès l’objecte del mateix. En tot cas, en el procés es respectaran els principis establerts en
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l’article 2 de la Llei 10/2014, relatius a la transparència, publicitat, claredat, accés a la informació,
neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no discriminació, inclusió,
protecció de les dades de caràcter personal i retiment de comptes.
Segon. Les modalitats de vot per a aquest procés participatiu seran el vot electrònic presencial i el vot
electrònic telemàtic.
Tercer. El lloc i les dates de la consulta seran del 20 al 26 de febrer de 2017, ambdós inclosos, amb el
següent horari:
Vot electrònic presencial: El vot electrònic presencial s’efectuarà a la seu de la Casa Consistorial de
l’Ajuntament de Mollerussa, els dies indicats en l’apartat anterior i l’horari serà el següent: de les 10:00
h a les 15:00 h i de les 16:00 a les 20:00h.
Vot electrònic telemàtic: El vot electrònic telemàtic es podrà emetre a partir de les 10:00 hores del dia
20 de febrer i fins les 21:00 hores del dia 26 de febrer de 2017.
Quart.- Disposar que el PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA els participants expressin una opció
respecte els tres avantprojecte finalistes del concurs d’idees indicant la seva preferència.
Es formularà una sola pregunta, en les dues llengües oficials de Catalunya, en els termes següents:
Quina és la vostra preferència, com a guanyador final dels tres avantprojectes
finalistes del concurs d’idees per a l’establiment d’uns criteris urbanístics i estètics
per a la reforma dels carrers del centre urbà de Mollerussa ?
Opció
Opció
Opció
Opció

1 Mollerussa + que mai.
2 Connecta’t.
3
Tapiz.
4 Vot Blanc

Al costat de cada una de les opcions 1, 2 i 3, hi haurà una imatge que ajudarà a identificar
l’avantprojecte. Aquestes imatges seran les mateixes que es publiquin a la pàgina web de l’ajuntament
on s’informarà dels tres finalistes.
Cinquè. Podran participar en el procés totes aquelles persones empadronades al municipi de Mollerussa
abans del 31 de desembre de 2016, que compleixen setze anys fins els mateixos dies de la consulta.
Igualment podran participar en el procés les persones físiques i jurídiques titulars d’activitats
econòmiques (llevat de les entitats bancàries i/o establiments de crèdit) que radiquin en els carrers o
vies públiques de l’àmbit del concurs d’idees i que s’indiquen en les Regles específiques.
Sisè. Aprovar les regles específiques d'aquest procés participatiu que figuren com a Annex al present
Decret.
Setè. Publicar el present Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als efectes del que disposa
l'article 12.2 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres
formes de participació ciutadana.
Vuitè. Donar compte del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que se celebri.
Novè. Disposar que el text d'aquest Decret junt amb els seus annexos es faci públic a la pàgina web
municipal als efectes de donar compliment a la normativa vigent en matèria de transparència.
Desè. Comunicar el present acord a l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEX: REGLES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR EL
PROJECTE GUANYADOR PER L’ESTABLIMENT D’UNS CRITERIS URBANÍSTICS I ESTÈTICS PER
A LA REFORMA DELS CARRERS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I
GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA
Capítol I. Objecte i naturalesa del procés de participació ciutadana
Article 1. Nom del procés de participació ciutadana
El títol del procés de participació ciutadana és el de “Procés participatiu sobre la reforma de l’espai públic
del centre urbà de Mollerussa”. Qualsevol documentació relativa a la comunicació, difusió i publicitat ha
de referir-se amb aquest títol.
Article 2. Objecte del procés de participació ciutadana
L’objecte és promoure el debat sobre els tres projectes finalistes i posar a la consideració de la
ciutadania quin és el projecte preferit per a l’establiment d’uns criteris urbanístics i estètics per a la
reforma dels carrers i places del centre urbà, delimitats segons el Projecte d’Intervenció Integral del
Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Article 3. Caràcter del procés de participació ciutadana
Conforme a la naturalesa dels processos de participació ciutadana i de les consultes populars no
referendàries, el resultat no pot ser vinculant per a l’Ajuntament. No obstant, el Govern municipal pren
el compromís d’acceptar el resultat de la consulta i obrar conseqüentment.
Article 4. Fases del procés de participació ciutadana
El procés de participació consta de dues fases:
a) Fase I. Informació ciutadana. L’Ajuntament de Mollerussa promourà sessions informatives amb els
diferents grups d’interès i ciutadania general, de presentació i deliberació que consideri adients, on
s’exposaran les tres opcions finalistes.
b) Fase II. Votació. Les persones físiques i jurídiques definides en l’apartat del cens podran exercir el seu
vot per escollir l’opció guanyadora.
Capítol II. Dret de participació i votació
Article 5. Persones legitimades a participar
1. Podran participar totes aquelles persones que en el moment de celebrar el procés de participació
tinguin complerts els 16 anys.
2. També es podrà participar en qualitat de titular d’activitat econòmica, en el termes que s’indiquen en
el Decret de convocatòria i en aquestes regles específiques.
Article 6. Sistema de votació
La votació s’efectuarà mitjançant vot electrònic amb una plataforma de vot especialitzada per a la
celebració de processos participatius i votacions electròniques. La votació electrònica es podrà efectuar
amb dues modalitats de vot:
a) Vot electrònic presencial. S’efectuarà en el punt de votació presencial de la Casa Consistorial de
l’Ajuntament de Mollerussa mitjançant pantalles tàctils.
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b) Vot electrònic telemàtic. S’efectuarà des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic on el votant
pugui accedir a través del seu correu electrònic.
Article 7. Cens de votació
1. El cens de votants estarà format per:
a) Persones empadronades al municipi de Mollerussa abans del 31 de desembre de 2016 que hagin
complert 16 anys fins els mateixos dies de la consulta (20 a 26 de febrer de 2017).
b) Persones físiques i jurídiques titulars d’activitats econòmiques (llevat de les entitats bancàries i/o
establiments de crèdit) que radiquin en els carrers o vies públiques inclosos en l’àmbit del concurs
d’idees, següents:
-

La Vila Closa
Carrer Jacint Verdaguer
Plaça Pla d’Urgell
Plaça Major
Plaça de l’Ajuntament
Plaça Manuel Bertrand
Carrer Balmes
Ciutat de Lleida
Carrer Onze de Setembre
Carrer Estrella
Carrer Santa Cristina
Carrer Fleming
Carrer Sant Roc
Avinguda Catalunya
Ronda Sant Pere
Carrer La Forestal d’Urgell [Grup La Forestal d’Urgell]

2. Les persones que desitgin votar s’hauran d’inscriure telemàticament en el registre de participació a
partir del dia 20 de gener de 2017, o bé presencialment durant els dies de la votació.
3. L’Ajuntament comprovarà mitjançant el Padró o del Cens d’Activitats el dret a vot de la persona física
o jurídica. En cas que l’Ajuntament no pugui comprovar el seu dret a vot, l’interessat podrà aportar
aquella documentació que verifiqui el seu dret a formar part del cens.
4. Totes les persones empadronades a Mollerussa que siguin registrades passaran a formar part del
fitxer de dades per a processos participatius del municipi, que podrà ser emprat per a futurs processos
participatius.
El fitxer de dades d’activitats econòmiques serà destruït posteriorment a la celebració de la votació.
Article 8. Punt de votació presencial
L’únic punt de votació presencial s’ubicarà a la Casa Consistorial (Plaça Ajuntament 2, planta 1). El punt
de votació serà gestionat pel personal municipal, que efectuarà les funcions de comprovar el dret a vot,
registre en el cens, explicació del procediment de votació i auxili del votant durant la votació, si aquest
ho requereix.
En el punt de votació s’ubicaran dues pantalles tàctils des d’on els votants podran exercir el seu dret a
vot, i dues impressores per obtenir el rebut de vot.
Es podrà exercir el vot tantes vegades com es desitgi, esmenant el vot anterior realitzat i per tant essent
comptabilitzat una única vegada com a vot exercit per part d’aquella persona.
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El punt de votació estarà obert del 20 al 26 de febrer de 2017, de les 10:00 h a les 15:00 h i de les
16:00 a les 20:00h.
Article 9. Vot telemàtic
Les persones que ho desitgin es podran inscriure en el registre de votants abans del 20 de febrer,
indicant el seu nom i cognoms, núm. de document d’identitat, adreça, data de naixement, gènere,
correu electrònic i telèfon mòbil. A tal efecte hauran d’utilitzar el formulari d’inscripció que trobaran a la
pàgina web de l’Ajuntament www.mollerussa.cat.
Podran exercir el seu dret a vot mitjançant el correu electrònic que rebran a la seva bústia de correu, on
s’inclourà l’accés a la plataforma de vot electrònic. Aquest correu és d’ús personal i intransferible. La
cessió d’ús del correu a terceres persones comptabilitzarà el vot en nom del destinatari del correu.
Es podrà exercir el vot tantes vegades com es desitgi, esmenant el vot anterior realitzat i per tant essent
comptabilitzat una única vegada com a vot exercit per part d’aquella persona.
El vot electrònic telemàtic es podrà exercir des del 20 de febrer a les 10:00 h fins el 26 de febrer a les
21:00 h, de manera ininterrompuda.
Capítol III. Garanties
Article 10. Comissió de seguiment
1. Es constitueix una comissió de seguiment del procés de participació ciutadana amb les funcions
següents:
a) Vetllar pel bon desenvolupament de les fases del procés de participació ciutadana, en especial per
l’objectivitat i imparcialitat de la campanya de difusió de l’Ajuntament, i les garanties democràtiques en
la votació.
b) Auditar el recompte de vots i aixecar acta dels resultats.
c) Resoldre queixes, consultes o incidències que es plantegin durant el procés de participació ciutadana.
2. Composaran la comissió de seguiment les persones següents:
a) L’alcalde, que n’exercirà la presidència.
b) El secretari general de l’Ajuntament, que n’exercirà les funcions de secretari.
c) Els titulars de les regidories en matèria de participació ciutadana.
d) Un representant de cada grup polític municipal.
e) Un representant de l’empresa contractada per al procés de votació.
Article 11.Grups interessats
1. Es garanteix la participació de totes les persones i grups interessats mitjançant les convocatòries
públiques a les sessions de debat i presentació, sense que en cap cas es pugui limitar l’accés i la
participació en aquestes.
2. Es reconeix el conjunt de les persones físiques i/o jurídiques titulars de les activitats en establiments
ubicats en l’àmbit indicat en la regla número 7-1.b) com a grup interessat amb dret preferent per a la
participació en el procés.
3. Totes aquelles organitzacions del municipi que ho sol·licitin podran ser declarades com a grups
d’interès a efectes d’exercir la funció d’intervenció durant el procés de votació.
Article 12. Garanties del vot electrònic
1. Els vots electrònics, tant si han estat emesos presencialment com telemàticament, seran dipositats en
una única urna electrònica que facilitarà un recompte únic.
2. La plataforma de vot garantirà l’anonimat del votant i el secret del seu vot amb l’encriptació de les
dades des de la seva emissió fins al seu emmagatzematge.
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3. La plataforma de vot evitarà la duplicitat de vot amb el registre de vots dipositats que generaran un
rebut de vot per a cada votant.
4. Els membres de la Comissió de Supervisió i les entitats acreditades com a interventores podran
supervisar el procés de vot.
5. Els membres de la Comissió de Supervisió podran auditar el funcionament de la plataforma de vot
electrònic, i accedir als resultats de la votació en el moment del tancament de la urna electrònica.
6. Qualsevol votant podrà demanar la verificació que el seu vot ha estat recollit mitjançant el rebut de
vot.
Capítol IV. Difusió institucional i debat
Article 13. Període de difusió institucional
El període de difusió institucional s’inicia amb la convocatòria del procés de participació ciutadana i
finalitza un cop celebrada la votació.
L’Ajuntament de Mollerussa durà a terme una campanya informativa de caràcter institucional, sense que
en cap cas es pugui influir sobre la participació, ni sobre l’orientació de les respostes, garantint la
transparència, la igualtat d’oportunitats i el respecte al pluralisme de les diferents opcions.
La campanya de difusió institucional emprarà els mitjans de comunicació a l’abast de l’Ajuntament:
pàgina web, televisió, premsa escrita, ràdio, material gràfic, suports de difusió a la via pública i
qualsevol altre mitjà.
Article 14. Fase d’Informació ciutadana
1. Aquesta fase s’inicia a l’endemà de la publicació del Decret de convocatòria en al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i es pot desenvolupar fins el moment de l’inici del procés de votació.
2. L’Ajuntament de Mollerussa convocarà sessions informatives i de debat, obertes a la ciutadania i
grups interessats, per difondre el contingut de les propostes i fomentar la major participació en el
procés, amb els formats que seguidament s’indica:
-

Dues sessions informatives amb els tres finalistes del concurs d’idees el divendres dia 17 de febrer.
La primera sessió es convocarà per a les 20 h i la segona per a les 21 h.
Ambdues sessions es faran a la Sala Teatre l’Amistat.

3. L’Ajuntament de Mollerussa podrà convocar les sessions informatives i de debat dirigides a grups
específics (població escolar o col·lectiu de la genet gran), amb els diferents formats que consideri
adients per fomentar la participació.
Article 15. Fase de votació
L’Ajuntament de Mollerussa informarà, mitjançant la campanya de difusió institucional, del sistema de
vot i de com exercir les diferents modalitats.
En el punt de votació presencial només podrà haver-hi informació institucional sobre el procés de
participació ciutadana i la manera d’exercir el vot.
En cas d’haver-hi interventors, aquests només podran lluir l’emblema de l’organització que representen.
Capítol V. Organització del procés de participació
Article 16. Recursos humans i materials
L’Ajuntament de Mollerussa dotarà dels mitjans personals i materials necessaris pel desenvolupament
del procés de participació ciutadana.
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Es destinaran els mitjans personals i materials perquè les diferents sessions de difusió i debat es puguin
desenvolupar amb normalitat i facilitant la màxima participació i assistència.
Es destinaran els mitjans personals i materials perquè la votació sobre els tres projectes finalistes es
pugui celebrar amb vot electrònic mitjançant una plataforma de vot electrònic, dues pantalles tàctils i
dues impressores.
De conformitat amb la memòria econòmica elaborada al respecte i conforme allò previst a l’article 12.4
de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de
participació ciutadana, les despeses de la consulta que s’estima que es generin a la institució convocant,
són les següents:
-

Contracte de serveis: EKRATOS DEMOCRACIA ELECTRONICA, SL: Consulta del projecte urbanístic
de reforma dels carrers del projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de
Mollerussa. Partida pressupostària 14 4311 2270600 de l’exercici 2017. El cost de la prestació serà
de 5.176,38 € IVA vigent inclòs.

-

Despeses de difusió institucional i anàlogues: estimades en 2.500,00 €. Partida pressupostària 14
4311 2270600, de l’exercici 2017

-

Despeses de personal: estimades en 1.500,00 €. Partida pressupostària 02 9200 1510000 de
l’exercici 2017

-

Dietes i desplaçaments estimades en 500,00; €. Partida pressupostària 02 9200 2302000, de
l’exercici 2017

Article 17.Validació de la plataforma de vot
La Comissió de Supervisió validarà la pregunta i el procés de votació abans del seu inici, el 20 de febrer.
Capítol VI. Recompte i difusió de resultats
Article 18. Recompte de vot
1. El recompte de vot es realitza automàticament per part de la plataforma de vot electrònic de forma
única per al vot telemàtic i per al vot presencial. Els resultats de la votació seran accessibles en el
moment que finalitzi el procés de votació des de la plataforma de vot electrònic.
2. Les dades hauran de poder-se desagregar segons si han estat persones físiques o activitats
econòmiques.
3. L’accés als resultats a la plataforma de vot es farà davant dels membres de la Comissió de Seguiment
que estiguin presents en el moment del tancament de la urna electrònica, i aquells interventors que ho
desitgin.
La plataforma de vot electrònic estendrà una acta de resultats perquè els membres de la Comissió la
puguin signar per a la seva validació, i on els interventors poden fer constar les seves objeccions.
4. Es cas d’empat el premi s’assignarà “ex aequo” (1/2 o 1/3 per opció).
Article 19. Acta de la sessió
1. La plataforma de vot electrònic recull en una acta resum les incidències durant el període de votació, i
es remetrà al registre de logs per auditar el detall de totes les aquestes.
2. Els membres de la Comissió podran signar l’acta de la sessió conforme han estat informats de les
possibles incidències.
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Article 20. Difusió de resultats
La Comissió de Supervisió declararà els resultats de la votació de forma provisional a l’espera de la
resolució de les impugnacions que pugui haver-hi. A tal efecte emprarà els mitjans electrònics i de
comunicació municipals que l’Ajuntament posi al seu abast.
Els resultats indicaran el nombre de persones i activitats econòmiques que han votat, el vot de
cadascuna de les opcions, inclosa l’opció en blanc, desagregats per persones i activitats econòmiques.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es fa constar, als efectes oportuns, que el Decret de l’Alcaldia 008/2017, de 16 de gener, ha
estat publicat al DOGC Núm. 7291, de 20 de gener de 2017.
El Ple se’n dóna per assabentat.
03. AUTORITZACIÓ PER A LA GRAVACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE I CONFECCIÓ
DE LES ACTES CONFORME L’ARTICLE 18 DE LA LLEI 40/2015, D’1 DE OCTUBRE, DE
RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC.
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 23 de gener de 2017, amb
el contingut següent:
“L’article 110 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DELEG
2/2002, de 28 d’abril) i els articles 109 i 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, regulen el caràcter públic de les sessions i el contingut de les actes.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de règim jurídic del sector públic
es regula la gravació de les sessions que celebri l'òrgan col·legiat i es simplifiquen els tràmits
municipals. En aquest sentit, s’actualitza l'article dedicat a les Actes i es disposa que podran
gravar-se les sessions que celebri l'òrgan col·legiat i el fitxer resultant de l'enregistrament,
juntament amb la certificació expedida pel Secretari de l'autenticitat i integritat del mateix, i
quants documents en suport electrònic s'utilitzessin com a documents de la sessió, podran
acompanyar a l'acta de les sessions. El Secretari elaborarà l'acta amb el vistiplau del
President i ho remetrà a través de mitjans electrònics, als membres de l'òrgan col·legiat;
aquests podran manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text, a
l'efecte de la seva aprovació.
L'enregistrament de les sessions celebrades i la utilització de documents en suport electrònic
és una opció i per aplicar-la es requereix l’autorització de l’òrgan municipal competent, és a
dir, el Ple de l’Ajuntament. En tot cas, si s’exerceix aquesta opció, s’ha de tenir en compte
que la utilització de documents en suport electrònic, s’hauran de conservar de manera que
es garanteixi la integritat i autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l'accés als
mateixos per part dels membres de l'òrgan col·legiat.
Atès el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Aprovar l'enregistrament en àudio de les sessions celebrades pel Ple de
l’Ajuntament, ja siguin ordinàries o extraordinàries i la utilització de documents en suport
electrònic per a la confecció de les Actes.
Segon. L'acta de la sessió recollirà les dades que exigeix el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (DELEG 2/2002, de 28 d’abril) i el Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i les meta dades dels àudios de la sessió plenària. No obstant això, no
recollirà l'expressió escrita dels resums dels debats que hi hagi durant les deliberacions dels
punts de l'ordre del dia sinó que aquest debat serà substituït per un enllaç a l’àudio de la
gravació del mateix.
Tercer. De conformitat amb allò previst a l’article 18.1 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre,
de règim jurídic del sector públic, el fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb la
certificació expedida pel Secretari de l'autenticitat i integritat del mateix, i quants documents
en suport electrònic s'utilitzessin com a documents de la sessió, s’hauran de conservar de
manera que es garanteixi la integritat i autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i
l'accés als mateixos per part dels membres de l'òrgan col·legiat.
Quart. Autoritzar que sobre la base dels enregistraments en àudio de l’arxiu intern de
Secretaria, s’efectuïn proves de les sessions 2016/10, del dia 1 de desembre, i de la present
sessió (2017/01). No obstant això, malgrat el caràcter de proves es podran considerar
l'expressió definitiva de la sessió plenària si el resultat de la gravació de la sessió és
satisfactori.
Cinquè. Publicar el present acord en el portal de Transparència, al Tauler Municipal
d'anuncis municipal i al BOP de Lleida.”
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 des del Partit Popular votarem a
favor de treure feina a Secretaria; segons ens va explicar el Sr. Secretari, comporta molta
feina transcriure les actes.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, exposa que es sumen als arguments del
Sr. Simeón però a més, és innegable que aquest pas que anem fent, la digitalització i els
avanços tecnològics tampoc ens hi podem negar. Tanmateix, pregunta si tan sols s’autoritza
àudio o també filmacions (vídeo), i en tot cas els costos que podrien representar ambdues
opcions.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que en aquest punt hi votaran a
favor; és important que la validesa d’acta també comporti que tots i cadascun dels regidors i
els Grups Municipals puguin consultar com fins ara i puguin disposar com fins ara de totes i
cadascuna dels talls en àudio que anirem fent, és molt important això en pro de la
transparència i en pro de què tot sigui correcte com fins ara ha sigut, no cal afegir gaire cosa
més. Gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta que en aquest moment només s’autoritza la validesa
d’actes en àudio; es pot fer en qualsevol suport audiovisual però, per ara només ho fem en
àudio. Com han dit tots vostès, no només es fa per minimitzar o treure feina; també es fa
per facilitar l’accés d’aquesta informació a la ciutadania i que en el portal de transparència
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sigui més fàcil poder accedir a les intervencions dels diferents Grups Municipals; ara estarem
fent proves i ja decidirem, mentrestant es continua fent l’acta normal i corrent com estem
fent fins ara; simplement és aquest canvi legal perquè tinguin validesa en el cas que ho
vulguem implantar.
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per
unanimitat dels membres presents.
El Sr. Alcalde manifesta que si no hi inconvenient per part dels Grups Municipals, es faria un
únic debat per les propostes contingudes en els punts 04 i 05, si bé les votacions seran
separades. Els Srs./Sra. Portaveus dels Grups expressen la seva conformitat.
04. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL AL PARC DE LA SERRA.
APROVACIÓ PROVISIONAL.
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 23 de gener de 2017, amb
el contingut següent:
“Antecedents:
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 29 d’octubre de 2015 va aprovar
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL AL PARC DE LA SERRA. La
modificació té per objecte el desenvolupament del Parc de la Serra amb l’ordenació de les
activitats existents i facilitant la ubicació de nous usos que complementen el caire educatiu i
esportiu de l’àmbit, mantenint l’espai com a un reserva natural del municipi.
El POUM vigent delimita un àmbit de Pla Director per tal d’ordenar i regular aquesta zona,
determinant una ordenació orientativa de sòl destinat a equipament i a Parc territorial en el
que s’estableix que, entretant no es desenvolupi aquest darrer, no es podrà edificar en
aquest tipus de sòl. En conseqüència i, per tal de possibilitar la ubicació de nous usos i
equipaments en aquest àmbit, la modificació proposa un canvi de classificació d’aquest sòl
com a sistema d’equipaments generals en sòl no urbanitzable, i la definició de la figura del
Pla especial per al seu desenvolupament. Així mateix, s’estableix que el sòl classificat com a
equipament tindrà la consideració de sistema urbanístic general o local de caràcter vinculant,
possibilitant la construcció dels equipaments d’interès públic que es considerin necessaris.
II. L’expedient va estar sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant Edictes inserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 217 del dia 11.11.2015,
al diari “El Segre” de Lleida, del dia 10.11.2015, a la pàgina web municipal
www.mollerussa.cat des del dia 23.11.2015 fins a la data i al taulell d’anuncis municipal des
del dia 11.11.15 al dia 11.12.15, ambdós inclosos. Durant el termini d'informació pública no
ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat inicialment.
III. D’acord amb allò establert l’article 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit
d’informació pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica
relatius a la modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal
que emetessin el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes o el que estableixi la
legislació sectorial, i es va concedir audiència als ajuntaments que el terme municipal del
qual confinen amb l’àmbit de la modificació.
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IV. Respecte el tràmit d’audiència als ajuntaments veïns, transcorregut el termini concedit no
han estat presentades al·legacions enfront al mateix.
V. Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències
sectorials, s’han rebut els següents informes:
- Informe favorable del Consell Català de l’Esport de data 18.11.2015 (Registre electrònic de
data 23.11.2015), en el es conclou que és favorable.
- Informe favorable del Departament de Cultura de data 01.12.2015 (Registre electrònic de
data 18.12.2015).
- Informe favorable amb condicions de l’Agència catalana de l’aigua de data 03.12.2015
(Registre electrònic de data 07.01.2016).
- Informe del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de data 10.12.2015 (Registre
electrònic de data 18.12.2015)”.
- Informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data
07.01.2016 (Registre electrònic de data 12.01.2016).
- Informe de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida de data 23.02.2016
(Registre electrònic 15.03.2016).
- Informe urbanístic de la Diputació de Lleida de data 24.11.2015 (NRE 2015/10039, de
14.12.2015).
VI. D’acord amb allò establert a l’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, el dia 28 de juny de 2016 es va elaborar el “Document ambiental estratègic” i es
va sol·licitar a l’oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental l’inici de l’avaluació ambiental
estratègica simplificada.
VII. En la data 03 d’octubre de 2016 va tenir entrada la Resolució TES/2016, de 9 d’agost,
per la qual s’emet l’Informe ambiental estratègic en el sentit de que la Modificació puntual
del Pla d’ordenació urbanística de Mollerussa per a la delimitació d’un àmbit del Pla especial
al Parc de la Serra -expedient: U15/152-OTAALL2015112-, no s’ha de sotmetre a l’avaluació
ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient.
Així mateix, la Resolució estableix que d’acord amb allò establert a l’article 31 de
l’esmentada Llei 21/2013, de 9 de desembre, l’informe ambiental estratègic perdrà la seva
vigència i deixarà de produir els efectes que li son propis si, una vegada publicat al DOGC, no
s’ha aprovat la Modificació del pla en el termini màxim de quatre anys des de la publicació.
VIII. En la data 20 de gener de 2017 ha tingut entrada el document tècnic relatiu a
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA.
DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL AL PARC DE LA SERRA, redactat pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, en el que s’hi
han introduït les consideracions oportunes en relació a les condicions establertes en els
informes emesos per l’Agència catalana de l’aigua (Ref. Exp. UDPH2015004150 de
03.12.2015) i l’Institut cartogràfic i geològic (Ref. Exp. ICGC-PG-04977/2015 de data
10.12.2015).
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En virtut dels antecedents exposats i atès el que disposa el DLEG 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL AL
PARC DE LA SERRA, en els termes establerts en la documentació tècnica en la qual han estat
introduïdes les consideracions oportunes en relació a les condicions establertes en els
informes emesos per l’Agència catalana de l’aigua (Ref. Exp.UDPH2015004150 de
03.12.2015) i l’Institut cartogràfic i geològic (Ref. Exp. ICGC-PG-04977/2015 de data
10.12.2015).
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.”
Finalitzada la lectura de la proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, afirma que seguiran en consonància amb allò
plantejat inicialment per poder donar sortida a aquesta problemàtica que ve arrossegant-se
des de fa molt de temps i així facilitaran la sortida. No repetiran els arguments que ja es van
plantejar inicialment, però recorda que aquest no és el seu model. Segurament –diu- ells ho
haguessin fet d’una altra manera. Tot i això no plantejaran cap mena de problema i
s’abstindran.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta que són dos assumptes del quals ja se n’havia parlat.
Les dues modificacions provenen d’una anterior que era conjunta amb el tema de l’ampliació
de NUFRI. Es van separar per donar-hi tràmit fins que no s’executés l’altra i no s’endarrerís.
És un tema més administratiu que en aquest cas, de solució ni política ni tècnica i al final el
que es fa és tramitar-ho, es fa la consulta, si encaixa amb el POUM i es tira endavant.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres.
Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
05. 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.
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 23 de gener de 2017, amb
el contingut següent:
“Antecedents:
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 6 de juliol de 2016, va aprovar
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
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MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES TERRENYS
D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS LLIURES.
La proposta de modificació puntual té per objecte la transformació de sòl qualificat com a
d’equipament urbanístic, en sòl susceptible d’aprofitament privat amb les qualificacions
urbanístiques pròpies dels sectors d’activitat del qual prové i que són els terrenys
d’equipament procedents del desenvolupament del Pla parcial del sector industrial B-17 Torre
Pintó. Per tal de compensar la pèrdua d’aquest equipament, l’Ajuntament obtindria la
titularitat d’uns terrenys a la Serra, dins de l’àmbit del Parc territorial definit pel POUM
vigent, amb l’objecte d’augmentar la propietat pública dels terrenys d’aquest àmbit que
actualment, ja és de més del 90% dels 613.969 m2 de la seva superfície, en una part del
terme municipal on es concentren gran nombre d’equipaments públics.
II. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida núm. 154, del dia 11.08.2016, al diari “El Segre”
de Lleida, del dia 12.08.2016, a la pàgina web municipal www.mollerussa.cat des del dia
10.08.2016 fins a la data, i al e-tauler municipal, des del dia 16.08.2016 al 20.09.2016,
ambdós inclosos. Durant el termini d'informació pública no ha estat presentada cap al·legació
enfront a l’expedient aprovat inicialment.
III. En la data 23.09.2016 va tenir entrada per l’EACAT, l’Informe favorable emès per
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida (exp.: U16/075 –
OTAALL20160087), al considerar que “la proposta no té una incidència significativa en les
característiques i la funcionalitat del sòl urbanitzable afectat, doncs únicament altera la
titularitat del sòl sense canviar-ne la qualificació urbanística ni els usos admesos”.
IV. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius a la
modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin
el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes, i es va concedir audiència als
ajuntaments que el terme municipal del qual confinen amb l’àmbit de la modificació.
- En la data 10.10.2016 (NRE 2016/7563), va tenir entrada l’informe favorable emès per
part de la Direcció General de Comerç de data 29.09.2016, en el que s’estableixen
determinades prescripcions que s’han de recollir en l’aprovació definitiva de la modificació
puntual.
- En la data 14.10.2016 (NRE 2016/7647), ha tingut entrada l’informe favorable emès per
l’arquitecte i l’arqueòleg dels SSTT de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida
(Exp. 104/16), de data 9 de setembre de 2016.
- En la data 19.10.2016 (NRE 2016/7788), ha tingut entrada l’informe emès en la data 6
d’octubre de 2016 per part del Departament d’Agricultura, Ramadareia, Pesca i
Alimentació(Exp. 1623DARP), en el que es conclou que la modificació proposada no afecta
les competències del Departament.
- Pel que fa als municipis adjacents, no han presentat cap escrit dins del període establert
per aquesta finalitat.
IV. En la data 23 de gener de 2017, ha tingut entrada el document tècnic relatiu a la
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA.
CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES TERRENYS D’EQUIPAMENTS
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I D’ESPAIS LLIURES, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de tècnics municipals, en el que s’hi han introduït les consideracions oportunes en
relació a les prescripcions establertes en l’informe emès per la Direcció General de Comerç
de data 29.09.2016 (Ref. Exp.U-79/16 (LI/U-12).
En virtut dels antecedents exposats i atès el que disposa el DLEG 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment la 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, en els termes
establerts en la documentació tècnica en la qual han estat introduïdes les consideracions
oportunes en relació a les prescripcions establertes en l’informe emès per la Direcció General
de Comerç de data 29.09.2016 (Ref. Exp.U-79/16 (LI/U-12).
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.”
Es donen per reproduïdes les intervencions efectuades en el punt anterior en allò que afecti a
la proposta.
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep
Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mónica Segués,
Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras, Teresa Ginestà,
Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert
Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
06. EXPEDIENT
MOLLERUSSA.

DE

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS,

01/2017.

AJUNTAMENT

DE

El Regidor Sr. Roure dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de gener
de 2017, amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient
Corporació; vistos els
raons de necessitat i
vigents, es proposa al

tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals
Ple de la Corporació, el següent ACORD:

Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 01/2017, per una quantia total de 39.211,37
€ el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
03.1300.6230008
04.2310.6320015
05.3432.6230009

39.211,37

CONCEPTE
Alarmes
Espais serveis socials
Arranjament calderes Col·legi I. Peraire

IMPORT
7.654,58
3.571,09
6.805,61
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12.3420.6230010
12.3420.6230011
13.9341.3590000

Enllumenat pista atletisme
Salinitzador piscines cobertes
Despeses bancàries

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

2.376,75
17.803,34
1.000,00
39.211,37

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:
PARTIDA
05.3230.2120000
13.9290.5000000
13.0110.3100000

39.211,37
CONCEPTE
Manteniment centres escolars
Fons de contingència
Interessos curt termini

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
6.805,61
31.405,76
1.000,00

39.211,37

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que votaran a favor però fa un petit
incís en el cas de la salinitzadora de la piscina. Són màquines que tenen una durada
específica, potser sí que s’hagués pogut preveure que estava a punt per canviar.
Senzillament vol que no s’inclogui en l’apartat de la jardineria, ni que aquesta se’n vegi
afectada.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, afirma que votaran a favor d’aquestes
modificacions però adverteix que s’acaben d’aprovar uns pressupostos i que ja hi ha
imprevistos, com les alarmes o els arranjaments de les calderes. Demana que siguin curosos
amb coses que es podien haver previst com per exemple, l’enllumenat provisional d’una
instal·lació que no té llum. Aquestes coses es poden preveure i queda una mica desencaixat
que un mes abans s’aprovin uns pressupostos i ja hi hagi modificacions per coses que podien
preveure.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que si no hi hagués hagut la salinitzadora, segurament
no hi hagués hagut la modificació. No afecta a la partida de jardineria perquè el que és dóna
de baixa per finançar-ho és el fons de contingència. L’alcalde vol destacar que es passarà de
tenir les alarmes a 23 equipaments municipals, al Niu, Les Arrels, Cal Duch, Escola d’Adults,
Ignasi Peraire, Pompeu Fabra, al xalet del parvulari del Pompeu, al Siloe, l’Escola de Música,
La Quitxalla, el Para-sol, a les oficines de Benestar, a la Biblioteca, al Pavelló Poliesportiu, al
Pavelló Firal, al Teatre, al Museu, a les oficines de l’Amistat, a l’oficina Jove, a les oficines de
la Fira, al Casal d’Avís, a la Piscina, a la Banqueta, i tot això amb un format nou per poder-ne
fer el seguiment per poder evitar incidències. El Sr. Solsona diu que no es cap problema
modificar els pressupostos quan calgui, sempre que hi hagi el finançament per poder-ho fer.
En el cas de la salinitzadora en principi no s’havia posar com a prioritària, però hi ha hagut
un imprevist.
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 220/2016. LIDs1618000167 i 1617000170.
ACUDAM
El Regidor Sr. Roure dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de gener
de 2017, amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid
(ACUDAM) de bonificació de la llicència d’obres 220/2015.
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25%
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies
socials, culturals o històric artístiques.
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple.
Vistes les liquidacions 1618000167 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 177,58 € i 1617000170 de taxa per llicència urbanística, per import de 88,79 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient; atès que la finalitat de les obres és la reforma de la
recepció de la seu social d’ACUDAM, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Declarar l’obra com a interès social.
Segon.- Atorgar una bonificació per import total de 164,26 € d’acord amb el següent
desglossament:

Base imposable (BI):

ICIO (2,00 %) s/ BI
Taxa (1,00 %) s/ BI
Placa d'obres

8.879,00
LIDs
177,58
88,79
0,00
88,79
266,37

Bonificació
80 % ICIO
25 % Taxa

142,06

Nova LID
35,52

22,20
0,00
22,20

66,59
0,00
66,59

164,26

102,11

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08. MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de dues Mocions, que
són les següents:
1.- MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL
CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA, presentada pel Grup Municipal CiU
2.- MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA, presentada pel Grup Municipal
CiU
08.1.- MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE
RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA
Seguidament el Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció, en els termes següents:
“Marc Solsona Aixalà en representació del Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) a
l’Ajuntament de Mollerussa presenta al ple de la corporació la següent moció:
PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT
NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA

LA

En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La
Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és
necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que
el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que
conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es
transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa
amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en
l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui
incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al
camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener.
Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi
adequadament al benestar de la societat catalana.
•
Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
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b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que
la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la
societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment.
Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que
la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la
normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el
coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la
convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del
medi.
•

Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana
de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de
Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana,
en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior
als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat
polítiques i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de
Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia professional a les
institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es
manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i
altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de
Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de
participació socioeconòmica de determinades administracions locals.
•
Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política
Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les
nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de
determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat
en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i
materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda
en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç,
consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que
regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a
presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de
Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de
productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que
assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per
assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.
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•
Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 %
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes
prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura
i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i
desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i,
mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució
del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les reprogramacions
imprescindibles per assegurar-ho.
•
Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més
a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els
recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els
espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i
habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les
zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures
excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels
llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan
queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics,
per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic
i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la
població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests
s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península
Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia
extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de
la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el
marc actual.
•
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de
les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions
imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint
un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants
que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o
d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius,
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
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desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus
plans de gestió.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa aprova:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista
logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter
voluntari.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA
Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA

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 del PPafirma que votaran a favor de la Moció com no
podria ser d’una altra manera. Però, també fa una esmena a favor dels pagesos, ja que fan
tot el que i les seves demandes estan ben fonamentades però també cal tenir en compte que
s’agreugen les coses perquè la Conselleria d’Agricultura ha retallat substantivament el
pressupost. També s’agreugen les coses quan es diu que amb una hipotètica Catalunya
independent que sortiria de la Unió Europea es perdrien les PAC i aquestes representen un
30% de la renda agrària amb cereals i farratges per als pagesos i sense diners no es pot
actuar.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC se suma al suport com no pot ser d’altra
manera. S’adreça a l’alcalde en qualitat de diputat al Parlament per demanar-li que no
només s’aprovin mocions sinó que facin possible atendre el que reivindica el sector de la
pagesia.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup d’ERC diu que aquesta moció posa de manifest
diversos temes pendents de resoldre en el món de la pagesia. El sector agropecuari forestal
és estratègic i creu que cal anar més enllà en la dignificació i el reconeixement que el sector
de la pagesia aporta a la societat, no només en el sentit estrictament d’abastament dels
aliments sinó també pel seu paper rellevant amb el medi i el manteniment del paisatge i
especialment, un tema de primera línia com és l’ocupació equilibrada del territori per tant
mereix una atenció i rellevància claus. És cert que, en el projecte que des de ERC es
visualitza, contempla la república catalana com a marc de referència i àmbit de treball.
Aquesta premissa no és gratuïta ja que sense anar més lluny, el sector agrari ha patit la
recentralització per part del Govern de l’Estat Espanyol del PDR 2014-2020 amb una
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retallada de més de 132 milions d’euros ja que s’imposen els criteris del PDR Nacional per
tant, cal posar més èmfasi en fer una política agrària pròpia catalana.
El Sr. Montalà troba a faltar en aquesta Moció que no es parli dels reptes del propi sector de
cara a una organització millor i de les oportunitats de fer-se valdre més a la cadena de valor
o de millorar els models de negoci per aconseguir més valor afegit en les produccions.
Només amb subvencions i amb missatges negatius, no és la millor manera per projectar el
sector al futur i afavorir que els joves hi vulguin apostar. No es posicionaran perquè en el
sector hi ha més d’un sindicat i ERC vol treballar pel benefici del conjunt de tot el sector.
Per acabar, comentar que tot el que es planteja en aquest manifest ja són les polítiques que
és duen a terme des del Govern català, s’està complint i desenvolupant tot el que s’hi diu en
la mesura de les competències i dels recursos que com a país es disposa. En aquest sentit, la
consellera d’Agricultura feia balanç del primer any de Govern i destacava l’increment de
recursos en suport de la competitivitat del sector agrari. Cal recordar que si es llegeix la
Moció estan dient que des del Govern hi ha una manca de respecte a la voluntat democràtica
de la pagesia, al Departament d’Agricultura, de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’Agència de
Residus de Catalunya i de determinades administracions locals i això, no acaba d’encaixar del
tot. La decisió d’ERC és d’abstenció.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona manifesta que presenta aquesta Moció perquè Mollerussa i Unió
de Pagesos en aquest sentit han caminat junts i hi ha molt bona relació a la Fira de Sant
Josep. Tenen una seu a l’edifici Sant Jordi. S’han fet accions conjuntes ja sigui pel foment de
la fruita dolça, per diferents campanyes que s’han realitzat, temes d’intercanvis, temes
laborals. L’alcalde diu si una marxa pagesa de reivindicació, de dignificació del sector agrari
passa per Mollerussa, se l’acull i es comparteixen a grans trets la necessitat de poder un cop
d’impuls amb aquestes polítiques. En el cas d’aquest sindicat en concret hi donen suport com
una moció en suport del món del sector agrari, agroalimentari, agropecuari i de Catalunya
amb aquest càrrec presentat per la primera força del sindicat agrari com és Unió de Pagesos.
L’alcalde diu que no entraran en un debat agrari de si el pressupost d’agricultura ha baixat o
ha pujat, en qualsevol cas, el que és clar és que no ha recuperat més d’un 13,6% vers l’any
anterior al pressupost i per tant, les polítiques del departament se’n poden veure
beneficiades. El tema de la PAC i la renda agrària és el tema estrella de sempre quan es
parla del que hauria de ser una futura Catalunya independent. Des del sector català no s’està
d’acord amb el repartiment dels ajuts de la PAC, ja no se n’estava en l’anterior PAC, no
s’estava amb l’actual i en qualsevol cas, no representa de manera igualitària el fet de poder
competir amb igualtat de condicions els pagesos catalans amb pagesos de d’altres llocs de
l’Estat. En qualsevol cas, com que el debat no és sobre la PAC, sinó sobre donar suport amb
aquesta mobilització que ha passat per Mollerussa i que avui s’ha rebut amb el regidor Sr.
Domingo, a partir d’aquí donar suport a qualsevol activitat sabent que al mes de març, per
Sant Josep, Mollerussa tornarà a ser l’epicentre del món agrari. Potser hi hagi altres
reivindicacions o manifestacions pel fet que Mollerussa estigui oberta, doni suport i faci
d’altaveu a la reivindicació del sector agrari. L’alcalde entén que encaixen amb el que ha de
ser, més enllà del que seria l’estricta literalitat del manifest com a si.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, diu que és important recalcar que quan es presenta una
Moció és fonamental captar tot el sentit de la mateixa i llegir-la i entendre el que diu, perquè
moltes vegades s’aprova o no s’aprova en funció de la literalitat d’aquesta. De vegades
s’agafen diversos punts només i potser caldria asseure’s a la taula i segurament s’haguessin
trobat punts d’acord per definir allò que diu la Moció com ara que el Departament
d’Agricultura té una manca de respecte i de voluntat democràtica, és literal i que aquesta
manca de respecte i voluntat democràtica la manté en taules sectorials com l’Agència
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Catalana de Residus, l’Agència Catalana de l’Aigua, clar i determinades administracions
locals. El Sr. Montalà diu que aquí el que es vota és la literalitat i que com a membre del
Parlament del grup parlamentari de Junts pel Sí i del grup parlamentari que està a Govern, hi
ha certes literarietats que li haurien de caure una mica i no passa res. El Sr. Montalà està
segur que s’hagués pogut trobar un punt en comú per poder millorar-la o treure alguns
punts però s’abstindran i ja està.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que ell no és el Govern, sinó un diputat d’un grup
parlamentari i a més de diputat és alcalde de Mollerussa i representa un grup municipal que
atén una Moció. Altres grups assumeixen mocions que venen donades per entitats i moltes
vegades la justificació per assumir-les va més enllà de l’estricta literalitat, en qualsevol cas,
el que es fa és donar suport a aquesta marxa pagesa i què significa tot plegat, sense entrar
amb detalls i tant de bo hi hagi el mateix criteri a l’hora d’exercir les centralitats de les
mocions amb tots els departaments del Govern i no només amb aquells que puguin tenir
certs colors polítics. L’alcalde manifesta que, com que no hi haurà vots en contra, Mollerussa
dona suport a la dignificació del món agrari.
Finalitzada les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres.
Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
08.2.- MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA
Seguidament la Regidora del Grup CiU, Sra. Rosalia Carnicé, dóna lectura a la Moció, en els
termes següents:
“Marc Solsona Aixalà en representació del Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) a
l’Ajuntament de Mollerussa presenta al ple de la corporació la següent moció:
MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i
l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del
sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la
necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de
la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció
empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència
de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els
problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments
educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i
en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels
quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que
representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment
present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una
hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és
habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser
tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà.
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Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos,
dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària,
impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les
organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son.
En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització
del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol
comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i
productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la
Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que
estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models
adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules
d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no
determinats exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari
hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir
un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i
econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després determinades
situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre
determinades situacions personals o de determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és
l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma
interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos
per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris
propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del
coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les
desigualtats.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic
dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que
abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les
organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones).
Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per
transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova
realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre
els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius,
els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els
puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de Mollerussa es pronunciï a
favor de la reforma horària.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
Primer. L’Ajuntament de Mollerussa aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport
a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un
moment concret en el temps.
Segon. Notificar l’aprovació d’aquesta Resolució a la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara
és l’hora, com a plataforma interlocutora, a l’adreça E –mail info@reformahoraria.cat
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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 s’abstindran perquè no té
contrastada aquesta informació. Només té informació en una pàgina web de la plataforma
que ho impulsa i que diu: “Segons l’informe que compta amb el suport de 39 ajuntaments i
27 empreses, Catalunya es troba a la cua de la productivitat Europea”. El Sr. Simeón diu que
no tenia constància que Catalunya estigués a la cua de la productivitat Europea, sempre
s’havia pensat que no era a la cua, per tant no pot votar a favor d’aquesta Moció perquè ha
de contrastar la informació.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista diu que com a persona, com a regidora,
com a dona, celebra d’un temps cap aquí la societat ja s’ha fet seu el debat de la reforma
horària, ja era hora. Amb tots els anys que porta a la política i amb els fills ja grans, la lluita
ja era aquesta quan eren petits. Trobava una certa discriminació en conciliació laboral i
familiar per culpa d’uns horaris molt distorsionats que hi ha al nostre país. Per tant, hi està a
favor. Cada vegada es van impulsant més aquestes mesures i creu que des del Parlament
s’hauria de fer reformes acurades, adequades, per anar caminant en aquest aspecte. No li
deixa de sorprendre que les televisions públiques, començant per TV3, programin sèries com
Merlí o les Polseres vermelles, adreçades a adolescents, en uns horaris intempestius que és
impossible que al dia següent aquests alumnes vagin a classe desvetllats. Es pregunta com
és possible que una televisió pública, que està regida pels polítics i amb pressupostos
públics, no tinguin en compte això, quan tothom veu articles i informes mèdics i de psicòlegs
que informen sobre com són de perjudicials aquests horaris pel rendiment escolar, per la
salut escolar, per l’alimentació, etc. La Sra. Ginestà celebra que es presenti aquesta Moció,
s’hi sumen i demana que tothom faci alguna cosa més per canviar el que es pot canviar. No
necessàriament esperant aplicar mesures que de segur que seran complicades perquè no
tots els sectors, no tot el món laboral podrà fer uns horaris adequats però que, han de
contribuir a un canvi de concepte de cultura amb les persones. Per tant, reitera la seva suma
en aquesta Moció.
El regidor Sr. Narcís Romà del grup ERC expressa que també se sumarem a la Moció i se
n’alegren molt que s’hagi presentat perquè creuen que és un tema que és important per al
país i per a la ciutat. Si es parla de productivitat és perquè es refereix a la capacitat de
produir de manera més eficient, amb el mínim de temps fer més, i això va molt lligat a
canviar horaris, hàbits, maneres de fer, a dotar la societat d’un nou model que permeti
compactar el temps de treball per poder tenir temps per a altres coses, que pot ser formació
per poder competir millor. Per tant, també pensen que és una oportunitat no només per
aprovar-la avui sinó per treballar-la. L’equip de regidors i de Govern encara tenen uns anys
per treballar i creu que aquest és un dels temes en què es poden fer moltes coses. Dins
l’àmbit local es poden canviar moltes coses i podem impulsar moltes millores i que
participant tots es pot afrontar.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona assegura que feia temps que tenien en cartera presentar aquesta
Moció. S’ha agafat com una estratègia de país la reforma horària. També hi ha un model
d’autoavaluació com administració, de com s’està ara, que es fa i cap on es va. Moltes
activitats s’avancen i no es fan tant al vespre. S’intentarà agafar el compromís perquè es
pugui fer i que no només sigui una Moció, sinó que sigui realment voluntariosa. Cal començar
a caminar i cal que seguir una estratègia conjunta de tota la corporació, conjunta de ciutat, i
aquí hi ha molts agents que no aniran caminant amb la mateixa intensitat però amb allò que
sigui públic, que depengui de l’Ajuntament, posar de mica en mica aquesta voluntat
d’adaptar i de conciliar millor.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Quan al tema de productivitat és el que comenta el Sr. Romà, que és el lloc on es treballa
més hores i la gràfica del rendiment de la productivitat d’aquestes hores que es treballen
potser no és la més eficient, simplement deu voler dir això. L’alcalde manifesta les ganes
d’aprovar aquesta Moció, de comprometre’s a intentar canviar de mica en mica. Fa poc –diuhi va haver una pregunta del grup ERC de canviar l’horari del Ple, de les nou de fer-lo a les
vuit, això va pel cartipàs i podria ser una de les mesures a plantejar de cara al futur. Són
temes que s’han d’anar treballant però sembla que vagin d’acord amb una estratègia
comuna i no que sembli que vagi d’acord només a nosaltres. Es tracta de buscar un marc
mental on treballar i que totes les propostes que es facin encaixin en aquest concepte.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per setze (16) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Teresa Ginestà, Alonso Soria, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i l’abstenció
dels Regidor, Sr. Joan Simeón.

09. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local,
55,2,a), del DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, i 42 de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets
de l’alcaldia dictats entre els dies 28 de novembre de 2016 i 16 de gener de 2017, i que es
corresponent als números 492/2016 a 546/2016, i 001/2017 a 008/2017, següents:
ANY 2016
Decret Núm. 492/2016, 28 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 493/2016, 28 de novembre.
Assumpte: EMC-009/2016
Decret Núm. 493BIS/2016, 29 de novembre.
Assumpte: Subvenció ACUDAM 2016
Decret Núm. 494/2016, 29 de novembre.
Assumpte: Aprovació nòmina mes de novembre.
Decret Núm. 495/2016, 29 de novembre.
Assumpte: Devolució consignació Master Moll,S.L.
Decret Núm. 496/2016, 29 de novembre.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Josep Tolsa Sanahuja.
Decret Núm. 497/2016, 29 de novembre.
Assumpte: Nomenament Tresorera Accidental, durant la baixa de la titular.
Decret Núm. 498/2016, 30 de novembre.
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. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
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Decret Núm. 499/2016, 30 de novembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de novembre de 2016.
Decret Núm. 500/2016, 5 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 501/2016, 5 de desembre.
Assumpte: Expedient de contractació del projecte bàsic i d’execució de gimnàs annex a l’Escola Mestre
Ignasi Peraire de Mollerussa. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació.
Decret Núm. 502/2016, 7 de desembre.
Assumpte: Llicència d’obres.
Decret Núm. 503/2016, 7 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 504/2016, 10 de desembre.
Assumpte: EMC-009/2016
Decret Núm. 505/2016, 12 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 506/2016, 12 de desembre.
Assumpte: Subvenció Club Basquet Mollerussa 2016.
Decret Núm. 507/2016, 12 de desembre.
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Rodríguez Aguilar, Noèlia, a la condició de Funcionària Interina
de l’Ajuntament de Mollerussa, com a Auxiliar Administrativa (RLT 124), nomenada per Decret de
l’Alcaldia Núm. 064/2010, del dia 22 de febrer.
Decret Núm. 508/2016, 12 de desembre.
Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local (01.11.2016 a 30.11.2016)
Decret Núm. 509/2016, 12 de desembre.
Assumpte: Aprovació de serveis extraordinaris Personal (01.11.2016 a 30.11.2016).
Decret Núm. 510/2016, 13 de desembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 28/2016 –transferències de crèdit.
Decret Núm. 511/2016, 14 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 512/2016, 14 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat (Guarda-roba “Concurs Nacional de Vestits de Paper 2016”).
Decret Núm. 513/2016, 14 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat (Auxiliars protocol “Concurs Nacional de Vestits de Paper 2016”).
Decret Núm. 514/2016, 14 de desembre.
Assumpte: Acceptació de la subvenció pel desplegament del projecte “Treball als barris” (Resolució
TSF/1694/2016, de 7 de juliol), Programa D (Accions D1 i D2): Expedient LTB-086/16
Decret Núm. 515/2016, 14 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud JARC, en què demana autorització per utilitzar la sala annex del Teatre l’Amistat el
dia 15 de desembre de 2016.
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Decret Núm. 516/2016, 14 de desembre.
Assumpte: Estat de conservació de l’habitatge ubicat al Grup Sant Isidori, 17 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 517/2016, 14 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador per a la provisió de diversos llocs de treball de
monitors/res per a l’activitat Aventura de Nadal 2016-2017 de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 518/2016, 15 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat (Auxiliars protocol) “Concurs Nacional de Vestits de Paper 2016”).
Decret Núm. 519/2016, 19 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 520/2016, 19 de desembre.
Assumpte: Desplegament de les accions: Pla Estratègic en matèria de Ciutadania i Migracions i del I Pla
Local de Ciutadania i Migracions de Mollerussa, 2016-2019. Elaboració, execució, seguiment i avaluació
del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Mollerussa 2016-2019. Contractació d’un lloc de
treball de tècnic/a en polítiques migratòries a l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància de
l’Ajuntament de Mollerussa (Sra. Muray Duran, Xenia).
Decret Núm. 521/2016, 19 de desembre.
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes de desembre. Liquidacions 2016/12/1 i 2016/12/3
Decret Núm. 522/2016, 21 de desembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: Activitats
diverses. Projecte treball als Barris 2016. Programa de programes d’experimentació laboral. Acció
projecte: DX-03. “Desplegament de Polítiques d’Igualtat. Fase I” Número d’expedient: LTB-086/16.
Decret Núm. 523/2016, 21 de desembre.
Assumpte: Contractació de Personal col3laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats diverses. Exposició
“Mollerussa Surrealista”: Auxiliar protocol.
Decret Núm. 524/2016, 22 de desembre.
Assumpte: Procés selectiu per cobrir quatre llocs de treball inclosos a l’oferta pública d’ocupació 2011ampliació, d’agent de la Policia Local a l’Ajuntament de Mollerussa. Nomenament funcionari de carrera.
(Sr. Megías Vargas, José Javier).
Decret Núm. 525/2016, 22 de desembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 526/2016, 23 de desembre.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.
Decret Núm. 527/2016, 23 de desembre.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.
Decret Núm. 528/2016, 23 de desembre.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat, 2017.
Decret Núm. 529/2016, 23 de desembre.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.
Decret Núm. 530/2016, 27 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 531/2016, 27 de desembre.
Assumpte: Resolució del Director Provisional de l’INNSS de declaració de no afectació d’incapacitat
permanent per a la professió de conserge. Represa de relació laboral amb el Sr. Gavaldà Lorente, Albert.
Decret Núm. 532/2016, 29 de desembre.
Assumpte: Deures legals, d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C. Acadèmica, 6 de 25230 Mollerussa. Mesures Provisionals.
Decret Núm. 533/2016, 29 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 534/2016, 29 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 535/2016, 29 de desembre.
Assumpte: Subvenció ALBADA – Assoc. De Dones Pla d’Urgell.
Decret Núm. 536/2016, 29 de desembre.
Assumpte: Subvenció Caritas Alberg 2015 i 2016.
Decret Núm. 537/2016, 29 de desembre.
Assumpte: Subvenció CARITAS APORTACIÓ ANUAL 2015 i 2016
Decret Núm. 538/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 539/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Aprovació relació de factures 46/16
Decret Núm. 540/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Aprovació definitiva nòmina mes de desembre.
Decret Núm. 541/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de desembre de 2016.
Decret Núm. 542/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Incorporació d’addendes al Decret de l’Alcaldia núm. 520/2016, en allò referent a les accions
que s’integren en la Fitxa 7, “Migracions i ciutadania” i al contracte de la Sra. MURAY DURAN, Xenia.
Decret Núm. 543/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Subvenció Creu Roja 2016
Decret Núm. 544/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 29/2016 – Transferències de crèdit.
Decret Núm. 545/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 30/2016 – Transferències de crèdit.
Decret Núm. 546/2016, 30 de desembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 31/2016 – Transferències de crèdit.
ANY 2017
Decret Núm. 001/2017, 04 de gener.
Assumpte: Contractació de Personal col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats diverses. Exposició
“Mollerussa Surrealista”: Auxiliar protocol.
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Decret Núm. 002/2017, 05 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 003/2017, 10 de gener.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 004/2017, 11 de gener.
Assumpte: Estat de conservació de l’habitatge ubicat al Grup Sant Isidori, 17 de 25230 Mollerussa.
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 005/2017, 11 de gener.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació dels habitatges ubicats al
Grup Sant Isidori, 24 i 34 a de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 006/2017, 11 de gener.
Assumpte: EMC-010/2016.
Decret Núm. 007/2017, 13 de gener.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 008/2017, 16 de gener.
Assumpte: Convocatòria d’un Procés de Participació Ciutadana perquè als Mollerussencs i
Mollerussenques expressin l seva posició respecte els tres avantprojectes finalistes del concurs d’idees
amb intervenció de jurat per a l’establiment d’uns criteris urbanístics i estètics per a la reforma dels
carrers del projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa.
---------------------

El Ple se’n dóna per assabentat.
10. PRECS I PREGUNTES
PRECS
La regidora Sra. Montse Garcia, del grup ERC, planteja els següent prec:
•

Fa uns dies que veuen persones que circulen o travessen per passos no habilitats
correctament i fa patir que algú prengui mal. Van parlar amb el Sr. Lavin i va dir que
intentaven millorar-ho, el lloc és a la Urbanització de Ronda de Ponent i el pas natural
del carrer Tarragona, al carrer del nou vial de la carretera de Miralcamp. A la Ronda de
Ponent, els alumnes que surten de Torre Pintó o d’aquella zona i van cap als instituts
per la vorera del costat de Torre Pintó,on hi ha Paprinsa, hi ha un moment que es
queden sense vorera i van pel vial i per l’altre costat. Quan arriben a la rotonda no hi ha
cap pas de zebra per a poder travessar si van pel costat de Paprinsa. Que es tingui en
compte i es pugui millorar. Al carrer Tarragona, la gent i els alumnes que venen del
carrer Tarragona cap a l’Escola Mestre Ignasi Peraire travessen tots pel mig de la
carretera. Saben que hi ha un semàfor bastant abans, però els que venen del carrer
Tarragona tenen facilitat per travessar i per continuar caminant, no van a trobar el
semàfor i travessa molta canalla per allí. Pensa que qualsevol dia hi pot haver un
accident.

El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC planteja els següents precs:
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•

Demanaria, si pot ser abans de la inauguració de la Fira, que intentin fer un repàs en els
equipaments que s’utilitzaran com per exemple, el Centre Cultural, on diversa gent s’ha
queixat que hi ha a les butaques en mal estat.

•

Agrairien amb urgència la definició dels usos per a la ciutadania del nou centre esportiu
de Mollerussa, de la pista d’atletisme. És un tema que han comentat alguna vegada i que
caldria definir el Reglament d’usos d’aquest nou equipament i veure com la ciutadania
pot o no accedir-hi. Demana que els ho comuniquin.

Als precs plantejats, l’alcalde respon:
•

Que en referència a la urbanització de la Ronda de Ponent, quan s’ampliï Paprinsa,
s’urbanitzaran els enllaços de la rotonda, la unió amb el carril lateral i els passos de
vianants que hi manquen. Ara per ara, no serveix de res pintar passos perquè no ho són,
però en qualsevol cases tindrà en cartera.

•

Quan al tema de la carretera de Miralcamp amb l’Ignasi Peraire, és un problema. És
carretera i no carrer, per tant això una dificultat al’hora de regular-lo. Es va aconseguir
la instal·lació d’un semàfor, però caldrà fer la consulta. L’alcalde es compromet a fer la
consulta a Carreteres.

•

Pel que fa a les cadires, s’estan repassant, s’estan canviant les fundes de les butaques.
En aquest moment se n’han fet la meitat.

•

En referència a la definició dels usos, els usos de la pista són usos de pista d’atletisme.
Ja està feta la proposta d’ordenança per la qual s’ha de regular l’Ordenança amb tots els
preus públics i passarà al proper Ple. També s’està fent el model de gestió d’aquesta
instal·lació.

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

Per què es fa una maniobra de posada en escena i excloure una part del Consistori? Es
vol fer una política autonòmica? El Sr. Simeón explica que sempre ha donat suport i ha
ajudat a trobar les millors solucions per Mollerussa, sense fer soroll. El passat Ple va
demostrar el total suport i ganes, ganes amb majúscula, de col·laborar en tot el procés i
actuacions que es duran a terme el proper any i mig a Mollerussa. Sempre el seu partit
ha estat al costat de tot el que es fa a Mollerussa i voldria posar dos exemples: al
passeig La Salle, van signar tots els grups la passada legislatura, van donar un marge
d’error amb l’intent de licitació de la jardineria. Sempre s’ha fet política de poble, de cara
al poble, el dia que van arribar els avals de Madrid i es van poder pagar 5.000 factures.
Procedien d’un govern de Madrid del Partit Popular i no se’n va fer ús de res perquè prou
malament estava el Consistori. No es va fer més safareig. El Sr. Simeón diu que el seu
partit vol ser bandera de transparència i diu que l’alcalde i el portaveu d’ERC consensuen
i trien la composició d’una oficina tècnica que planificarà els diferents projectes i així ho
varen explicar a la premsa. El Sr. Simeón es planteja si la resta de partits només hi són
per les coses no tan bones i recalca que quan es va iniciar el Pla de barris, el PP no tenia
regidor al consistori, però de ser-hi haguessin estat al costat i col·laborat. Però si hi eren
els regidors i l’alcaldessa del PSC que varen ser impulsors del Pla de Barris. Que el grup
d’ERC està amb tot el seu dret, no faltaria més, de fer públic qualsevol comunicat, però,
que l’alcalde exclogui els altres grups, no ho troba correcte.
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•

També planteja una altra pregunta i és per què se sega sobre segat la gespa quan s’està
pagant 500 euros i escaig cada dia a la brigada d’ASPROS que són molt treballadors i ho
fan molt bé. El Sr. Simeón creu que falta coordinació. No diu que el regidor no ho faci bé,
al contrari, senzillament que falta coordinació. Potser caldria algun coordinador que els
ho digués. Més bona voluntat que hi posen aquesta gent no la trobaran però, potser se’ls
ha de coordinar millor.

La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista, formula la pregunta següent:
•

Quin és el motiu per a la creació d’aquesta oficina tècnica amb la participació de regidors
polítics i que només sigui la participació d’un sol grup?. La Sra. Ginestà no pot més que
celebrar que s’hagin fet tan seu el Pla de Barris. Aquest és un projecte de ciutat, fruit de
diversos consistoris i per tant era l’ocasió de gestionar-lo entre tots els representants
dels ciutadans i ciutadanes de Mollerussa, a més del volum econòmic, pel volum dels
projectes i la urgència d’execució. Cal gestionar-lo amb total transparència, però no
deixa de ser còmic o potser forma part de l’actual panorama polític, que sembla que tot
està una mica al revés, i que al final en quedi al marge d’aquesta gestió el grup que ho
va fer possible, i que la gestioni el grup que en aquell o en el seu moment o va creure
més en el barri de les piscines que en aquesta zona central i ni tan sols el Grup d’ERC va
voler-hi participar ja que més aviat en feia una mica de burla dient que aquest Pla de
barris no serviria per a res i ni tant sols va voler fer en el seu moment aportacions. La
Sra. Ginestà ho deixa aquí, intentant trobar-li la part una mica còmica o potser cínica,en
què es decideix que només hi formi part un grup.

El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup d’ERC formula les preguntes següents:
•

Voldria que es clarifiqués la indemnització que s’aprova en Junta de Govern, en el punt
14 del dia 12 de gener referent a la decisió de la Sentència 377/2015 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida amb data 30/11/2016. Tenir més informació
sobre aquest tema.

•

També demana clarificació sobre l’acord de la Junta de Govern (acta 5 de gener, punt 3)
en referència a l’adquisició d’un terreny.

•

Demana poder-se trobar algun dia per saber com ha funcionat la campanya de promoció
dels locals buits. Voldrien que els responsables de l’àrea els expliquessin una mica els
percentils i els números de tot plegat, tant si ha funcionat bé com no.

•

Una altra qüestió és saber com estan els tempos pel que fa l’autorització de la parcel·la
de l’avinguda de Catalunya per part dels ciutadans, aquella parcel·la que l’Ajuntament
assumeix l’IBI. Ja sabran de quina parcel·la parla.

•

Saber quin resultat han tingut les obres realitzades perquè no s’inundi la pista d’hoquei,
en tant que eren una idea provisional.

•

També voldrien que s’actualitzés l’estat provisional d’aquell tema que porten dies i
preguntes fent, que és la construcció provisional a l’avinguda del Canal. Saber si encara
és allà i si han arribat a alguna mena d’acord.

•

Per acabar, demana poder-se trobar per pregunta a les regidores de participació en quin
punt es troba el Reglament de participació i si els el poden clarificar.
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A les preguntes plantejades, l’alcalde respon:
•

En primer lloc el Sr. Solsona exposa que voldria que es creguessin el que ha de dir i
parla també en nom d’ERC. En aquest acord no hi ha en cap moment cap voluntat
d’excloure a ningú i per tant, és un error de fórmula, de base, interpretar que el que és
fa és una oficina tècnica amb participació de regidors polítics, és absolutament al
contrari, és arribar amb un acord per definir, sabent que hi haurà un volum de feina
important, ingent, que s’ha de treballar amb molt pocs mesos i hi ha d’haver molta feina,
això requerirà doncs alguna contractació externa, algun responsable de la Diputació,
algun tècnic més, l’ampliació del contracte del Consell Comarcal, la implicació de l’equip
redactor que guanyi. Ordenar tot un sistema tècnic requereix un consens perquè això
funcioni tècnicament, no políticament. Fruit d’aquest acord, en el qual no hi ha cap
regidor d’ERC que tingui més presència en els estadis polítics que tindrà el grup Popular,
el grup dels socialistes i el grup de l’equip de Govern perquè es defineixen dos estadis i
això està molt ben escrit en l’acord, en què es defineixen dos estadis, un de tècnic i un
de polític. En el tècnic, es defineixen el professionals per dur a terme aquesta feina i
després es farà el seguiment de tot el consistori donat que tothom va votar de manera
unànime en aquest sentit. El que no farà –diu l’alcalde- és rebutjar actituds actives, amb
ganes de sumar, que puguin tenir un efecte multiplicador i si el primer grup del
consistori, de l’oposició, demana poder fer aquest treball conjunt, la resposta és sí. Com
que hi havia una proposta concreta amb ganes de participar i no excloïa la participació
política dels altres regidors, es va entendre que es podia arribar a un acord, però –
repeteix - sense excloure cap grup. Amb això l’alcalde manifesta que no hi ha cap motiu
restrictiu, ni és una situació còmica, ni cínica. No hi cap connotació, és posar-ho en la
seva justa mesura. Amb això l’alcalde vol dir que està tot motivat, ara bé, també entén
que tot és interpretable. Per tant, si l’equip de Govern i el primer grup de l’oposició
arriben a un acord, és lògic que es vulgui fer algun tipus de visualització.

•

Pel que fa a segar sobre segat, l’alcalde comenta que ara per ara s’estan elaborant els
plecs i manifesta que desitja tenir tots els protocols elaborats per poder fer un seguiment
real. L’alcalde diu que és un tema que desconeix i no pot donar explicacions sobre un
assumpte no hi entén gaire.

•

Quan a la indemnització de 474€ a una ciutadana, és una tema de responsabilitat
patrimonial, com tants altres. Segurament per alguna ensopegada al carrer, una roda
d’un vehicle, en definitiva temes ordinaris que són a l’expedient.

•

En referència a l’adquisició d’un terreny, és un tema que es va portar directament amb el
Sr. Culleré. Quan es va fer el vial Nord, on hi ha el Parc de Bombers, les mides dels
terrenys on havia d’anar el vial al final no van ser exactes, hi havia un desfasament en
l’amidament. Un cop feta la recepció de l’obra, calia solucionar aquest desfasament. La
millor solució que es va trobar per esmenar l’error en l’acotació va ser adquirir aquesta
part. Amb el seu fill Santi Culleré es va tancar l’expedient.

•

Pel que fa als locals buits, l’última experiència de locals buits que es va fer oberta del Pla
de Barris no va anar gaire bé, de fet va anar malament perquè en l’última jornada de
portes obertes de locals buits, no hi va assistir ningú. L’alcalde també informa que pel
que fa a l’acord amb Global Lleida és a la partida pressupostària del 2017.

•

Quan al tema de l’autorització del pàrquing del costat de Cal Castelló, ja s’ha arreglat i
s’ha anivellat. Ara es vol tirar una capa d’asfalt a tots els solars habilitats per aparcament
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a canvi de l’IBI, així es podran pintar i senyalitzar. En aquest cas, com que està tancat,
permetrà que s’hi pugui fer una prova. Es vol identificar molt bé les zones d’aparcament
existents.
•

En referència a les obres la pista d’Hoquei, han anat molt bé. El 20% del parquet estava
danyat i es va decidir fer un últim esforç amb l’asseguradora. Es va fer una rasa pel tema
dels desguàs, unes proteccions perquè l’aigua no acabi passant i de moment funciona, no
hi ha incidències. El fet de tenir dues pistes amb parquet amb bones condicions és un
valor, per tant poder preservar aquest valor és important i tot amb cost zero perquè ho
cobria l’assegurança. Només hi van haver les mesures que van passar per Junta de
Govern.

•

Pel que fa al “quiosquet” de l’avinguda del Canal, es va dir que per Sant Josep s’havia de
moure tot, que era el punt d’inflexió. Per Sant Josep es traurà, caldrà veure si torna.

•

En referència al Reglament de participació, està fet, és extens. És a Secretaria perquè
se’l mirin. Com que no és impediment tenir el Reglament aprovat per poder fer la
consulta doncs ja tenim un document de treball i quan és pugui ja es veurà si s’eleva al
Ple, caldrà veure tots els condicionants.

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

