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ACTA 2017/05 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia u de juny 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,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra. Dolors Bargalló Vidal   (Grup CiU) 
Sra.  Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sr. Xavier Roure Greoles   (Grup CiU) 
Sra.  Mònica Segues Llombart  (Grup CiU) 
Sr. Joan Ramon Domingo Colla  (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró   (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (Grup CIU) 
Sra.  Griselda Soteras Bergadà  (Grup CIU) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla   (Grup ERC) 
Sra. Montse Garcia Miralles   (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà   (Grup ERC) 
Sra. Teresa Ginestà Riera   (Grup Socialista) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup Socialista) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
Assisteix a la sessió el Vicesecretari, Sr. Manuel Civís Llovera i l’Interventor de Fons, Sr. 
Jesús Luño i Garcia. 
 
Prèviament a l’inici de la sessió, el Sr. Alcalde dona la benvinguda al nou Secretari, al Sr. 
Antoni Garcia, al qual li desitgem molta sort, molts encerts i molta dedicació i responsabilitat 
en aquest nou lloc; i també, a la vegada fer un agraïment públic al Sr. Manuel Civís, 
Secretari fins ara de l’Ajuntament de Mollerussa, que no ens deixa, i que complementaran un 
equip. Agrair, doncs, públicament la seva tasca i que penso que de manera sentida per part 
de tota la Corporació Municipal i que així consti en acta.  
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 01 DE DESEMBRE DE 2016 (10/2016). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
10/2016 celebrada el dia 1 de desembre de 2016. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense 
introduir-hi cap esmena. 
 
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2017 (01/2017). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 



 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
01/2017 celebrada el dia 26 de gener de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada 
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense 
introduir-hi cap esmena. 
 
03.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 01 DE MARÇ DE 2017 (02/2017). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
02/2017 celebrada el dia 01 de març de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, 
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi 
cap esmena. 
 
04.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2017 (03/2017). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
03/2017 celebrada el dia 30 de març de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, 
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi 
cap esmena. 
 
05.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE 2017 (04/2017). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
04/2017 celebrada el dia 28 d’abril de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, 
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi 
cap esmena. 
 
06.- INFORME  DE L’ALCALDIA. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona deixa constància en aquest informe del traspàs del Sr. Miquel Polo 
i Silvestre el dia 12 de maig de 2017 per retre-li un sentit record. El Sr. Miquel Polo va 
dedicar tota la seva vida a la recerca, a la crònica i a la història de Mollerussa i de la seva 
gent i per això, el Ple municipal va nomenar-lo cronista oficial de la ciutat el dia 27 de març 
de 2014. Vol fer extensiu aquest record,donar el condol a la família i també a la ciutat, entén 
que en aquest record s’hi pot sumar tota la Corporació. 
 
Inicia l’informe d’Alcaldia dient que el dia 3 d’abril es va presentar l’estratègia com a 
laboratori de proves dins la Jornada de Catalonia Smart Lab,impulsada per la Generalitat, per 
donar a conèixer aquesta incitava amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de 
projectes d’smartcity que solucionin necessitats i reptes municipals arreu del territori. La 
jornada va comptar amb la presència del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Puigneró. 
 



 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

El dia 4 d’abril es va adjudicar a M y J Gruas el contracte que té per objecte la substitució de 
la coberta de fibrociment de l’edifici de l’antiga Discoteca Musicland. Les obres tenen un 
termini d’execució de dos mesos i un pressupost de 68.000€.Com que és la substitució de la 
coberta de fibrociment, s’han hagut de demanar tots els permisos pertinents per poder-ho 
fer. Hi ha uns 40 dies per autoritzar, a hores d’ara han començat només els treballs de 
retirada i en breu començarà també el treball del canvi de coberta.  Aquesta actuació suma a 
la ja executada que va fer l’empresa Enderrocs Civil de Juneda, l’enderroc de l’interior de 
l’edifici del Musicland. 
 
El dia 4 d’abril es acollir també la presentació del Casalet de Setmana Santa que promouen 
les quatre AMPA de la ciutat de Mollerussa. 
 
El dia 6 d’abril es va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física en què més de 400 persones 
van participar de la caminada saludable que organitza la Regidoria d’Esports. Aquesta 
caminada va sortir del parc municipal i va comptar amb alumnes de 4t a 6è dels centres de 
primària de la ciutat i també de 1r d’ESO dels instituts de Mollerussa. 
 
El 6 d’abril es va fer públic el balanç del 37è Saló de l’Automòbil de Mollerussa que es va 
celebrar dins del marc de la Fira de Sant Josep. Es va assolir un nou rècord pel que fa al 
volum de negoci fins a arribar a 7,6 milions d’euros, xifra que suposa el millor registre des 
que Fira de Mollerussa disposa d’aquestes dades. Amb números relatius es van vendre 284 
vehicles i aquesta dada també esdevé una de les més altes i que no s’aconseguia des de 
l’any 2007. 
 
El dia 6 d’abril l’alcalde es va reunir al Parlament de Catalunya, amb la consellera de 
Treballs, Afers Socials i Famílies, Sra. Dolors Bassa, per tractar la possibilitat d’obertura 
d’una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya ala ciutat. 
 
El dia 7 d’abril va tenir lloc la reunió al Departament de Territori i Sostenibilitat de Lleida 
juntament amb l’alcalde de Golmés per trobar solucions a les males olors que,de vegades, fa 
l’empresa Puleva - El Castillo. 
 
El mateix 7 d’abril el conseller Jordi Baiget va inaugurar la Fira Autotrac, de vehicles de 
maquinària d’ocasió, amb una assistència de 18.000 visitants. L’import de negoci va ser d’ 
1,9 milions d’euros; l’any passat, d’1,6.Es van vendre 153 vehicles i representen 8,8 milions 
entre Sant Josep i Autotrac. L’alcalde espera poder superar el 10 milions d’euros. 
 
El dia 10 d’abril va tenir lloc la reunió de seguiment amb els membres de la Policia Local per 
tractar els temes d’interès del cos. 
 
El dia 12, reunió amb els Germans Ignasi i Ramon Culleré per tirar endavant la sessió dels 
terrenys per a la construcció de la futura caserna ABP Pla d’Urgell - Garrigues. 
 
El dia 18 d’abril, inicid e les Festes de Sant Isidori amb el pregó a càrrec del músic i 
compositor Josep Capell i Vergé dins del marc de les Festes de Sant Isidori i també destacar, 
a part de la tradicional Diada dels Avís, el Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa que va 
tenir com a guanyadora l’escriptora d’Almoster Rosa Pagès. També es va fer el 
reconeixement a l’Agrupació Sardanista, va tenir lloc la Trobada de Puntaires i també el 
concert de l’Orfeó Renaixença on van presentar el seu CD. 
 
El dia 19 d’abril es va recollir el segell InfoParticipa de qualitat i transparència de la 
comunicació pública local. És un guardó que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona a 
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partir d’unes avaluacions d’indicadors que realitza a través del Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per la Ciutadania Plural de les webs locals. Es va arribar a l’indicador del 92% 
només superat en les terres de Lleida per l’Ajuntament de Lleida amb el 98%. Darrera 
Mollerussa, les Borges Blanques, Bell-lloc i també una menció a Guissona. 
 
El dia 20 d’abril va tenir lloc una reunió, amb audiència pública, amb el Consell de 
Participació Adolescent de Mollerussa per escoltar-ne les propostes. Hi van assistir el regidor 
Sr. Josep Lavin i també l’educador social i coordinador de l’àrea l’Òscar Gallinat. 
 
El dia 21 d’abril,Comissió paritària habitual amb els treballadors de l’Ajuntament per tractar 
diferents temes del conveni laboral. 
 
El dia 23 d’abril,acollida al Camp de Futbol Cruyff Court de la prova puntuable per al 
Campionat de Catalunya d’Agility, amb la participació de més de 150 gossos. 
 
El dia 24 d’abril juntament amb el Sr. Domingo i l’inspector en cap de Policia Local, 
celebració del Dia de les Esquadres a la Seu Vella de Lleida. 
 
El dia 25 d’abril l’alcalde va mantenir una reunió a Barcelona una reunió amb el Sr. Pere 
Condom, director del programa Catalunya Emprèn que pertany a la Conselleria d’Empresa i 
Coneixement, per tractar el tema d’implantació del viver d’empreses en trama urbana a 
Mollerussa i les línies de subvenció. 
 
El dia 25 d’abril, adjudicació a través de la Junta de Govern de les obres de condicionament i 
pavimentació de quatre zones d’aparcament municipal amb la finalitat d’endreçar-les, 
anivellar-les i tirar-hi una capa d’asfalt. També s’ha demanat pressupost pel pàrquing de 
Ferrer i Busquets, al costat de la botiga Rodellar. És un pàrquing que s’utilitza molt i cal fer 
una actuació al més aviat possible. 
 
El dia 26 d’abril, l’alcalde va reunir-se amb la consellera d’Ensenyament, la consellera 
Meritxell Ruiz, per tractar diferents temes dels centres d’ensenyament de Mollerussa i en 
aquesta reunió hi va assistir el director dels Serveis Territorials  Sr. Miquel Àngel Cullerés. 
 
El 27 d’abril, tradicional ofrena de la Mare de Déu de Montserrat que tots els anys organitza 
l’Agrupació Sardanista. 
 
El dia 2 de maig va arrancar el 33è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya a 
Mollerussa, sota el lema “Visca la revolució”, com a eix temàtic i va comptar amb la 
presència a la inauguració del diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Llach. El balanç va ser 
molt positiu i s’han assolit les mateixes xifres que l’any anterior, amb visites concertades i 
visites familiars de cap de setmana, cosa que indica un compromís per part de les famílies. 
Expoclàssic va comptar amb la Trobada de Motos Clàssiques i amb una setantena de 
participants. 
 
El dia 15 de maig comencen les obres de les tres noves portes d’emergència al Pavelló Pla 
d’Urgell amb l’objectiu de poder incrementar l’aforament fins a 3.000 persones i seguir el Pla 
d’autoprotecció per a aquest equipament. Les millores ja van ser operatives per la Festa 
Major. 
 
El dia 15 de maig va tenir lloc una reunió amb l’inspector de l’ABP Pla d’Urgell – Garrigues, el 
Sr. Benedicte Castilla, cap de la Comissaria de Mossos de Mollerussa,  i el Sr. Marc Boldú per 
fer el seguiment semestral de les diferents incidències i indicadors de seguretat de la ciutat.  
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El dia 16 de maig, l’alcalde i la regidora d’Ensenyament, Sra. Mònica Segués, van assistir a la 
1a. Nit de la Formació Professional a Lleida, on van destacar la presencia dels respectius 
projectes de l’INS Mollerussa i també del Col·legi La Salle. 
 
El dia 18 de maig comencen els actes de Festa Major, i a diferència de l’any passat, s’han 
previst mesures com les portes d’emergència, el plantejament i la previsió del bany lliure a 
l’activitat de jocs aquàtics que s’han valorat positivament. 
 
El dia 22 de maig s’inicià el període de preinscripció dels Tallers d’Estiu amb descomptes 
previstos fins al 16 de juny. 
 
El dia 23 de maig es va començar un tractament més o menys eficaç als arbres de totes les 
zones verdes de la ciutat amb l’objectiu d’evitar els efectes del pugó. 
 
El 23 de maig es fa públic el programa “Coneixent-nos grans i petits” promogut pel Casal de 
la Gent Gran en col·laboració dels centres escolars de la ciutat i de l’Espai Jove Intercultural 
per potenciar la relació entre les persones grans del Casal d’avis i els nois dels centres 
escolars. Aquesta activitat ha estat inclosa dins del Banc de Bones Pràctiques dels Governs 
Locals de Catalunya que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles 
Pi Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. 
 
El dia 23 de maig, recepció de les obres del nou gimnàs de l’escola Mestre Ignasi Peraire. 
 
El dia 24 de maig es va començar el moviment formal més executiu de les obres de la futura 
estació d’autobusos. 
 
El dia 26 de maig, presentació del Campionat de Hoquei de categoria benjamí de Catalunya. 
Van participar dotze equips classificats. 
 
El dia 29 es presenta una altra agenda important d’activitat esportives com són el Campionat 
d’Espanya d’Autocros que es fa aquest cap de setmana al Circuit de LaSerra, i el Campionat 
de Catalunya Infantil de Bàsquet que també acull el Club Bàsquet Mollerussa a través de la 
Federació i també el Torneig Solidari Memorial d’Àngel Pujol de Futbol que també es farà 
aquest cap de setmana. 
 
Avui s’ha fet a Barcelona la presentació de la 7a. Campanya de dinamització comercial de 
“Barris antics, molt per descobrir i molt per oferir” en què l’Ajuntament de Mollerussa 
participa en els últims anys. 
 
L’alcalde convida tothom a la Marató de donació de Sang que es farà tot el dissabte al Teatre 
l’Amistat a partir de les 10h del matí i aquest any com a novetat es farà recollida de plasma. 
 
Doncs sense cap més tema a tractar a l’Informe d’Alcaldia, dona pas als altres punts. 
 
07.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’EXPEDIENT DE COMISSIÓ DE SERVEIS DEL SR. 
ANTONI GARCIA JIMÉNEZ PER A OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI 
GENERAL (RLT 001).  
 
El Sr. Alcalde dona compte al Ple que s’ha tramitat l’expedient de comissió de serveis del Sr. 
Antoni Garcia Jiménez per a ocupar el lloc de treball de Secretari General de l’Ajuntament de 
Mollerussa (RLT 001). L’expedient ha estat autoritzat per Resolució de la Direcció General 
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d'Administració Local, de 26 de maig de 2017, la qual,en els termes essencials, disposa el 
següent: 
 

RESOLUCIÓ de concessió d'una comissió de serveis al senyor Antoni Garcia Jiménez 
Gómez per ocupar el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Mollerussa. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa, en data 12 de desembre de 2016, amb registre 
d’entrada número E 9000/0086998/2017, ha sol·licitat a la Direcció General 
d’Administració Local una comissió de serveis en favor del senyor Antoni Garcia 
Jiménez per ocupar el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Mollerussa. A la 
sol·licitud s’acompanya la conformitat del funcionari interessat i la conformitat de 
l’Ajuntament de Montblanc.  
 
El senyor Antoni Garcia Jiménez, funcionari d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, de la Subescala de secretaria, categoria d’entrada, ocupa, en virtut 
d’un nomenament definitiu, el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de 
Montblanc.  
 
L'article 32 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, estableix que els òrgans competents de les comunitats autònomes podran 
conferir comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 
destinats al seu territori, per prestar serveis en aquest mateix, quan no hagi estat 
possible efectuar un nomenament provisional, impossibilitat que ha de quedar 
acreditada a l’expedient, amb la sol·licitud prèvia de l'Administració interessada i 
amb la conformitat de l'entitat on el funcionari o la funcionària presti els seus 
serveis.  
 
Així mateix, l’article 64.3 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova 
el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració general de 
l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils 
de l’Administració general de l’Estat, disposa que les comissions de serveis tindran 
una durada màxima d’un any prorrogable per un any més en cas de no haver-se 
cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 92 bis.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, correspon a la comunitat autònoma efectuar 
les comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional destinats 
al seu territori per prestar serveis en el mateix territori.  
 
El lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Mollerussa actualment no es troba 
ocupat per cap funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
Així mateix, consultades les bases de dades d’aquesta Direcció General, resulta que, 
en aquest moment, no existeix cap sol·licitud de personal funcionari amb habilitació 
de caràcter nacional interessat en proveir, en virtut d’un nomenament provisional, el 
lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Mollerussa.  
 
Vista la documentació que figura en l’expedient i d’acord amb l'informe del Servei de 
Règim Local de la Direcció General d'Administració Local; Resolc:  
 
1.- Concedir al senyor Antoni Garcia Jiménez una comissió de serveis per ocupar el 
lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Mollerussa per un període màxim d’un 
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any prorrogable, prèvia sol·licitud, per un any més en cas de no haver-se cobert el 
lloc de treball amb caràcter definitiu.  
 
2.- El cessament i presa de possessió s’haurà de produir en el termini de 3 dies 
hàbils si la comissió de serveis no comporta canvi de residència o, en cas contrari, de 
8 dies hàbils, des de la notificació d’aquesta resolució a la persona interessada. 
Caldrà que ens trameteu una còpia de l’acta de cessament i posterior presa de 
possessió del senyor Antoni Garcia Jiménez a la Direcció General d’Administració 
Local, dintre dels tres dies hàbils següents al dia que es produeixin.  
En el cas que no es trameti a la Direcció General d’Administració Local la presa de 
possessió dintre dels tres dies hàbils següents al dia que es produeixi, la Resolució 
quedarà automàticament sense efectes i no s’inscriurà al Registre de funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional del Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública.  
.../... 

 
Informa, tanmateix el Sr. Alcalde, que en data d’avui, 1 de juny de 2017, el Sr. Antoni 
Garcia Jiménez ha pres possessió del càrrec en els termes legals establerts, formalitzant-se 
la corresponent Acta i que s’han acomplert els tràmits preceptius.    
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que s’ha tramès a tots els Regidors i Regidores una còpia 
de la Resolució esmentada. 
 
El Ple se’n dona per assabentat.  
 
08.- REVISIÓ RETRIBUCIONS DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA GENERAL 
(RLT 001).  
 
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 29 de maig de 2017, amb 
el contingut següent:  
 
“Atès que el dia 01 de juny de 2017, s’incorpora en el Lloc de Treball 001 de la relació [RLT], 
un Funcionari d’habilitació de caràcter estatal, categoria entrada, que assumirà les 
responsabilitats pròpies de Secretaria General. La incorporació és conseqüència de la 
Comissió de Serveis autoritzada per la Direcció General d’Administració Local en Resolució 
del 29 de maig de 2017.  
 
La incorporació esmentada implica la regularització dels Llocs de Treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de Secretaria General en coherència amb la 
conseqüent assumpció de les funcions inherents. Aquest fet suposa, per tant, que es 
procedeixi a l’adequació retributiva singular, atenent els continguts del respectiu lloc de 
treball; aquesta facultat s’empara en allò que s’estableix a l’article 19, apartat set, de la 
vigent Llei de Pressupostos de l’Estat (Llei 48/2015, de 29 d’octubre, prorrogada 
automàticament per a l’exercici 2017).  
 
Aquesta adequació suposa assignar al RLT 001, Secretaria General, un Complement Específic 
índex 36 i  autoritzar un complement retributiu per assumpció de les tasques corresponent a 
l’OAM Fira de Mollerussa (Patronat Fires de Mollerussa), equivalent al 20% de les 
Retribucions Bàsiques (sobre un sostre del 40%), exclosos triennis, que s’imputarà al 
Pressupost del l’OAM, a la partida 9200.1210300. En tot cas, aquest complement retributiu, 
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també es farà extensible al Lloc de Treball d’Intervenció (RLT 003) a aquest pressupost i 
idèntica partida. 
 
En virtut de quant s’ha exposat, i atesos els antecedents posats de manifest, es sotmet a 
consideració plenària els següents ACORDS: 
 
Primer.  Autoritzar l’adequació retributiva, singular, del Lloc de Treball de Secretaria General 
(RLT 001), en allò que afecta el Complement Específic, assignant a aquest lloc l’Índex 36 
amb el component retributiu que figura en el Pressupost General de l’Ajuntament, per a 
2017, aprovat pel Ple en sessió del dia 01 de desembre de 2016. 
 
Segon. Autoritzar al RLT 001, Secretaria General, un complement retributiu per assumpció 
de les tasques corresponent a la Secretaria de l’OAM Fira de Mollerussa (Patronat Fires de 
Mollerussa), equivalent al 20% de les Retribucions Bàsiques en còmput anual i exclosos 
triennis, que s’imputarà al Pressupost del l’OAM, a la partida 9200.1210300. Aquest 
complement retributiu, i en idèntic percentatge, es reconeix a favor del RLT 003, Interventor 
General.  
 
Tercer. Els efectes econòmics de l’adequació retributiva en els Llocs de Treball esmentats, 
iniciaran el dia 1 de juny de 2017.”  
 
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, dona la benvinguda al Sr. Antoni Garcia i li 
desitjar-li que estigui a gust aquí amb nosaltres a Mollerussa. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta el desitg que existeixi una 
bona relació, com no pot ser d’altra manera, i  que aquesta activitat complementària que 
tenen Secretaria i els Regidors que entre tots la fem possible pel millor per a la ciutat, com 
així ha estat amb el Sr. Civís; expressa que no tenen cap dubte que serà amb el Sr. Antoni 
Garcia també hi serà. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, expressa que des del nostre grup també ens 
sumem a la resta de grups i li donem la benvinguda a aquest Ajuntament; sumar-nos també 
a l’agraïment al Sr. Manuel Civís, i desitjar-li [al nou Secretari Gral.] com és normal, molts 
encerts i molta sort en aquest nou repte. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna també la benvinguda al Sr. Antoni Garcia, i manifesta que 
atès el contingut de les intervencions, podem aprovar el punt com ja vam fer en la Comissió. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
09.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE L’ÀREA CENTRAL (PE-
2). APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde la regidora Sra. Dolors Bargalló dona compte al Ple de la proposta 
de Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 29 de maig de 2017, amb el contingut següent:  
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“Antecedents:  
 
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 1 de març de 2017 va aprovar 
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE L’ÀREA CENTRAL (PE-2).La modificació té 
per objecte deixar sense efectes la prescripció del POUM referent a la redacció del Pla 
especial de l’àrea central (PE-2), que abasta una àmplia extensió del nucli urbà que inclou el 
conjunt urbà històric i els teixits urbans adjacents, amb la finalitat d’integrar-lo amb la resta 
de la població i potenciar les característiques de centralitat i activitat cívica, a l’efecte que els 
vials permetin la convivència de vianants i vehicles. La justificació de la modificació ve 
donada pel fet de que l’Ajuntament de Mollerussa ha iniciat diferents actuacions 
administratives, socials i tècniques que permetran assolir els mateixos objectius definits en el 
Pla especial sense necessitat de desenvolupar-lo. 
 
II. L’expedient va estar sotmès a la preceptiva informació pública pelterminid’un mes, 
mitjançantEdictesinserits al tauler municipal, al BOP de Lleida núm. 50 del dia13.03.2017, al 
diari “El Segre” de Lleida del dia10.03.2017, a la pàgina web municipal des del dia 
08.03.2017 fins a la data, i al taulell d’anuncis municipal des del dia07.03.2017 al 
13.04.2017 ambdós inclosos, a l’e-tauler des del dia 13.03.2017 al 13.04.2017, 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 meso el que estableixi la 
legislació sectorial, i es va concedir audiència als ajuntaments que el terme municipal del 
qual confinenamb l’àmbit de la modificació.  
 
Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències sectorials, 
s’ha rebut  el següent informe: 
 
- Informe favorable de la Direcció General de Patrimoni Cultural de data 03 d’abril de 2017 
(Registre electrònic de data 28.04.2017). 
 
Respecte el tràmit d’audiència als ajuntaments veïns, transcorregut el termini concedit no 
han estat presentades al·legacions enfront al mateix. 
 
V. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, simultàniament al 
tràmit d’informació pública es va sol·licitar a l’òrgan ambiental competent per a què realitzés 
la decisió prèvia d’avaluació ambiental. En la data 10 de maig de 2017 (rebut per EACAT el 
dia 27/05/2017), es va emetre l’informe favorable per part del tècnic de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental en el que es conclou que “la proposta no és cap dels supòsits 
d’avaluació ambiental estratègica, ni comporta variacions dels efectes ambientals previstos 
pel planejament vigent ni tampoc en la zona d’influència”. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats. Vist 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 
16/2015, de 21 de juliol, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següentsACORDS: 
 
Primer.Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE L’ÀREA 
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CENTRAL (PE-2),en els termes i abast establerts en la documentació tècnica redactada pels 
Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals. 
 
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 la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels 17 membres presents.  
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que l’acord s’ha adoptat per majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació, en els termes previstos a l’article 114.3, apartat k) del 
DELEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós d ela Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
10.- APROVACIÓ DEL 2n. PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde la regidora Sra. Rosalia Carnicé dona compte al Ple de la proposta 
de Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 29 de maig de 2017, amb el contingut següent:  
 
“L’Ajuntament de Mollerussa, amb el 2n Pla intern preveu el desplegament de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que en l’article 6 del capítol II,  
Competències i organització administrativa,assigna les funcions dels ens local de Catalunya i 
alhora es preveu que les administracions locals han d’adaptar els seu plans a la normativa 
vigent o bé elaborar el primer pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal.  
 
Per aquests motius, a la Junta de Govern a data 15 de desembre de 2016 es va acordar 
[punt 52], l’aprovació de l’elaboració, execució, seguiment i avaluació del II Pla d’Igualtat 
d’Oportunitatsde l’Ajuntament de Mollerussa per al període 2016-2019 per tal de poder 
donar continuïtat als Plans, accions i acomplir amb la normativa vigent. 
 
A la vista dels antecedents exposats i atès l’interès i la conveniència apreciats, es proposa 
al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el 2n Pla intern d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de 
Mollerussa (2016-2019) elaborat en compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes  i de la Disposició Addicional 7a DEL RDLEG 5/2015, 
de 30 d’octubre, per qual s¡’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(TREBEP). 
 
Segon. Informar que, segons consta en el Pla, es constituirà la Comissió 
paritàriadeseguiment del Pla intern d’igualtat assumint les funcions establertes en les 
Normes de funcionament de la Comissió paritària de seguiment del Pla intern 
d’igualtat. 
 
Tercer.Facultar la Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester per fer efectius 
aquests acords i dur a terme les accions previstes per al seu desenvolupament.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta laPresidència pregunta si hi ha alguna intervenció 
al respecte, produint-se les següents: 
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El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular manifesta sumar-se a aquesta proposta i 
espera que sigui una igualtat real com ha de ser.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, diu que ho faran possible. En la 
Comissió Informativa es van explicar els apartats i les directrius d’aquest Pla i per part del 
seu grup es van fer unes petites aportacions, no sap si han estat contemplades perquè no 
l’han vist complet. Es va dir que es faria arribar, però no el tenen. Dona un vot de confiança, 
però vol afegir una aportació. Diu que aquests Plans d’Igualtat provenen en part d’una Llei, 
la Llei 3/2007, que donava un marc legal que va marcar el Pla d’Igualtat que es va aprovar 
en aquest Ajuntament. La Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva entre homes i dones obligava, no 
als Ajuntaments a tenir aprovat o actualitzar aquests plans d’igualtat, ja que si l’Ajuntament 
no compleix, no podrà rebre l’import per exemple del contracte programa i, per tant, 
considera que el que s’ha fet es portar l’aprovació d’aquest segon Pla. Els hauria agradat que 
per voluntat política no haguessin interromput el desplegament i les actuacions que ja es 
portaven a terme en aquest Ajuntament, fruit del primer Pla, en el qual es van engegar 
moltes iniciatives, coordinat per la tècnica en aquell moment la Sra. Mireia Aldabó quan el 
PSC era al Govern. Dit això, la Sra. Ginestà felicita l’equip de govern, celebra l’aprovació 
d’aquest Pla i se suma a tot el que faci falta i li sigui permès. Considera per experiència i 
convicció que les polítiques d’igualtat han d’estar vives, en cas contrari, és molt fàcil deixar 
d’avançar en la igualtat d’oportunitats i el que es pitjor de perdre tots els avanços 
aconseguits, dit això i no havent tingut més temps per revisar-lo a fons, vol fer esment a 
algunes aportacions o consideracions que ja van fer arribar oralment en la reunió 
informativa: primer per la importància que té de treballar-lo, de fer un treball transversal en 
totes les àrees, això vol dir en totes les decisions o projectes municipals i molt especialment 
en les àrees de Contractació, Urbanisme, Emprenedoria, etc. Quant a la contractació, s’han 
de tenir en compte tots els aspectes però sobretot en els plecs de clàusules vetllant i 
prioritzant el compliment de la paritat i la visió de gènere per part de les mateixes empreses 
que opten al concurs. Cal fer programes de formació, difusió i seguiment del teixit 
empresarial de la ciutat. Pel que fa a  Urbanisme, cal tenir present la perspectiva de gènere, 
la mirada femenina del disseny de tots els projectes urbanístics sobretot els que impliquin 
disseny de la ciutat. Està demostrat que la visió femenina és més sensible alhora de 
dissenyar una ciutat més segura i sense barreres, il·luminació, rutes segures, etc. Tothom 
sap que majoritàriament i històricament les dones que, a més de ser més febles físicament 
parlant, som les que fan de cuidadores, de nens, de gent gran o de persones amb mobilitat 
reduïda, a més també es desplacen molt més sovint a peu o amb transport públic i en moltes 
ocasions empenyen carrets de compra, de nens, de persones dependents i sovint 
acompanyen aquestes persones als equipaments públics com centres educatius, centres 
sanitaris, parcs, etc., creu que és imprescindible que en qualsevol programa o actuació que 
impliqui el disseny de la ciutat es tinguin en compte la paritat, aquesta mirada de dona i 
tenir un clar exemple en un projecte important en aquest moment com és el Pla de Barris 
que ha de configurar el futur disseny d’aquest centre històric de la nostra ciutat. Per tant, 
pregunta si aquestes aportacions s’han contemplat. El vot per la seva part no pot ser d’altre 
que afirmatiu i favorable en l’aprovació d’aquest segon Pla d’Igualtat. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, diu que com no podria ser de cap altra 
manera se sumaran al vot positiu. Agraeix la tasca de la regidora i de la regidoria i se suma 
també a les consideracions que han fet els diversos grups i afirma que tot el que sigui 
treballar pel bé de la paritat, la trobaran sempre. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dona les gràcies i comenta que el dia 22 de maig, com ja s’ha 
dit, es va presentar en comissió aquest Pla d’igualtat amb el professional que l’ha dut a 
terme i es va enviar tal com es va quedar. L’alcalde manifesta que l’ha rebut i demana que 
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revisin el correu, si no, es torna a enviar. Diu que s’aprova el Pla intern d’igualtat, que és allò 
que competeix després de l’avaluació, les enquestes als diferents treballadors de la casa i 
també després d’avaluar els diferents indicadors percentuals, tot el que competeix tant en 
l’àmbit intern com pel que fa a l’Ajuntament. Una de les accions, la 6, és l’elaboració del Pla 
Local d’Igualtat 2018, que és el que té aquesta projecció més externa i en les quals fa les 
aportacions la Sra. Ginestà són aquelles que establiran la relació amb les diferents empreses, 
proveïdors i els diferents plans que es puguin  articular; tot i això, l’alcalde manifesta que en 
el Pla un dels principals objectius és fer tranversal la perspectiva de gènere en els processos 
i les accions de l’Ajuntament, així com en la gestió de recursos humans, la formació i la 
prevenció en riscos laborals per tant, garantir també l’equitat de gènere, les retribucions dels 
treballadors i treballadores municipals, vetllar per disminuir la segregació horitzontal i 
vertical en les diferents àrees i departaments, integrar la conciliació de la vida i la persona 
laboral en la cultura organitzativa i també garantir un entorn segur, saludable i eliminar i 
disminuir riscos en perspectiva de gènere, s’han de fer incís en eixos estratègics en el Pla i 
s’han generat 22 indicadors. Es pretén que el Pla pugui ser avaluable i sigui fàcil el seu 
compliment i que per tant es pugui dir per exemple que l’acció 1 en l’indicador 12, està 
assolida o no. No s’ha d’entrar a generalitzar sinó a acotar accions completes. Aquí –explica 
l’alcalde- s’han desenvolupat 22 actuacions a emprendre que totes elles han de ser 
avaluables i permetran fer el seguiment i la Comissió haurà de vetllar perquè així sigui per 
tant, diguem-n’hi que tot està articulat perquè aquest treball no només hi és perquè la 
norma obligui a tenir-lo sinó perquè hi ha una voluntat ferma perquè sigui avaluable i se’n 
faci el seguiment. Que sigui útil i pràctic de respondre l’objectiu pel qual ha estat creat. 
L’alcalde està convençut que si se segueix l’estratègia que marca el Pla, l’any que ve es 
podrà aprovat el Pla local extern i quan això passi serà el primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
que no es dirà igualtat, sinó que es dirà igualtat d’oportunitats. 
Exposa que no s’ha interromput la dinàmica de la regidoria; ha anat funcionant sempre viva, 
ha anat molt subjecta als contractes programes i als diferents contractes programa que 
permetien poder desenvolupar les accions que marcades. Gràcies a aquells treballs que 
s’havien realitzat, avui es pot tenir una bona base per articular aquest nou Pla. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà expressa que avui no és dia de polèmica, però dir que no 
s’ha interromput quan no hi ha hagut mai més una tècnica de polítiques d’igualtat, vol dir 
que hi ha hagut interrupcions. Però diu que és igual, es comença de nou per l’intern i un dia 
s’arribarà a l’extern i espera que sigui així. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona demana posar el punt a votació i es trameten les diferents 
polítiques dels diferents contractes programes que, com molt bé ha dit la Sra. Ginestà, tenen 
un caràcter transversal que fa que sigui independent o no que hi hagi una tècnica específica 
per al compliment i que, a més, forma part del dia a dia de la Regidoria tant d’Igualtat com 
d’Acció Social. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
11.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 09/2017. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde el regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 29 de maig de 2017, amb el contingut següent:  
 
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació. 
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Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de crèdits núm. 09/2017, per una quantia total de 
2.182.199,00 € el següent resum:  
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI:     2.168.620,00 
 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  
07.1330.2120000 MANTENIMET ASCENSORS AUTOBUSOS  2.556,00 
12.3420.2080000 LEASING GESPA ARTIFICIAL  10.000,00 
13.9341.3520005 INTERESSOS DEMORA   300,00 
03.1350.4800012 CONVENI PROTECCIÓ CIVIL  2.000,00 
11.3340.4800014 SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA  2.000,00 
12.3420.6230008 CONTROL ACCESOS PISTA ATLETISME  15.005,00 
12.3420.6230009 FILTES PISCINES COBERTES  25.060,00 
12.3420.6320002 LAVABOS CAMP FUTBOL  15.000,00 
12.3420.6230001 TORN ACCESOS PISCINES  9.500,00 
03.1300.6260001 CÀMARES SEGURETAT  12.000,00 
11.3321.6230010 MÀQUINARIA CALEFACCIÓ BIBLIOTECA  25.000,00 
11.3370.6340001 PLATAFORMES CARROSSES REIS  7.000,00 
05.3231.6320017 ADEQUACIÓ CAL DUCH-EMM  1.000,00 
03.1300.6230012 CÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS  12.000,00 
06.1710.6250001 JOCS INFANTILS - MOBILIARI URBÀ  20.000,00 
11.3321.6250000 MOBILIARI BIBLIOTECA COMARCAL  4.350,00 
10.1533.6190015 VIANALITZACIÓ VILA CLOSA FASE 1  158.875,00 
10.1533.6190014 REFORMA PLAÇA MAJOR  85.000,00 
10.1533.6190012 VIANALITZACIÓ C/ CIUTAT DE LLEIDA  111.375,00 
10.1533.6190011 RU/SM C/ ONZE DE SETEMBRE  278.437,50 
10.1533.6190010 RU C/ESTRELLA  i C/SANTA CRISTINA  241.312,50 
10.1533.6190009 RU AVINGUDA CATALUNYA  889.243,00 
10.1533.6190008 REFORMA C/ ACADEMIA  120.000,00 
10.1533.6190009 Reforma CARRER PONENT  115.757,00 
12.3420.6250002 EQUIPAMENT ESPORTIU I. PERAIRE  5.849,00 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS  13.579,00 

 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  
02.9200.2060000 LEASING INFORMÀTIC 1.500,00 
02.9200.6260000 EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ 934,00 
12.3420.2200001 MATERIAL ESPORTIU  2.000,00 
12.3420.2211000 PRODUCTES DE NETJA - ESPORT 4.145,00 
12.3420.2120000 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES 5.000,00 
 
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES  2.182.199,00        
 
FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS  182.199,00 
 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  
04.2310.2020002 LEASING 4.990,00 
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11.3321.2260902 SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL 4.350,00 
12.3420.2269905 GESPA CAMP FUTBOL 15.000,00 
13.0110.3100000 INTERESSOS CURT TERMINI 300,00 
11.3340.4800001 SUBVENCIONS ENTITATS 4.000,00 
10.1533.6110000 INVERSIONS PLA DE BARRIS 110.000,00 
10.1510.6290000 ALTRES INVERSIONS 37.710,00 
05.3230.6220006 GIMNÀS IGNASI PERAIRE 5.849,00 
 
CRÈDIT A LLARG TERMINI   2.000.000,00 
 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  
91300 PRÈSTEC PLA DE BARRIS 2.000.000,00 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT   2.182.199,00 
 

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, exposa que el nostre vot serà favorable; això 
no obstant, manifesta que, al seu parer, els propers pressupostos han de ser una mica més 
previsors o bastant més previsors amb el que es la maquinària; tenim maquinària molt vella 
com per exemple, les Piscines o els Pavellons i ens hi hem trobat dues vegades aquest any 
haver de fer més despesa de la prevista inicialment. Aquesta vegada els filtres pujaran 
25.000 € i ja en vam pagar més de 20.000 €.  Reitera la necessitat de ser més previsors i 
estalviar-nos haver de modificar crèdits per aquest aspecte.  
En el mateix sentit de manca de previsió es refereix al cas dels productes de neteja destinats 
a l’àrea d’esport que són 4.145€. Exposa que no sap quina previsió teníem, però, 4.000€ en 
productes de neteja em semblen bastants.  
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que d’aquesta modificació, 
que té un import global de 2.171.000 €, 2.000.000 € correspon a les inversions vinculades al 
Pla de Barris; per tant, li avanço que el nostre vot serà favorable perquè respecte la gran 
majoria de la modificació ja sap que hi estem totalment a favor; tot i així, sabem que en una 
modificació de crèdits hi ha partides previsibles i n’hi ha d’imprevisibles i sobretot els que 
algun dia hem estat governant sabem que hi ha partides imprescindibles que és impossible 
planificar-les i que són coses nouvingudes o sobrevingudes que s’han d’assumir, però, tot i 
així en el passat Ple del mes de març, ja fèiem un incís també en el que ara deia el Sr. 
Simeón, no es de rebut que a començament d’any tinguem partides continuades com els 
filtres de les Piscines Cobertes, etc., que pertanyen a la partida de manteniment dels 
equipaments, això ens demostra una vegada més doncs que, alhora de fer el pressupost és 
fa amb una manca de planificació total i ho veiem en l’estat de la ciutat en la manca que hi 
ha del manteniment dels nostres equipaments. Quan un elabora el pressupost el lògic és 
agafar tots els departaments, els responsables de cada departament i veure les necessitats 
que hi haurà per aquell any; els canvis de filtres se sap que s’han d’assumir al cap d’un 
temps, i se sap com està l’estat de la maquinària, etc.. Que vostès ens presentessin 
aquestes modificacions a partir de l’agost o del setembre, ho veuríem correcte ja que  
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sempre hi pot haver un excés de despesa que no la preveies; però que al mes de febrer, al 
març i ara al mes de maig se’n presentin,  no és de rebut. Contínuament estem 
suplementant les partides de manteniments. Dit això, com he dit abans, la nostra posició 
serà favorable pel conjunt de la modificació. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que, com molt bé s’ha dit, és una modificació de 
2.182.000 € dels quals 2.000.000 € són per incorporar el crèdit que vam signar en el BBVA i 
per tant, a la modificació els hem d’incorporar i posem en els mateixos conceptes i 
paràmetres que vam acordar en l’aprovació de les obres plurianuals del Pla d’Inversió 2017-
2018. En aquesta modificació també hi ha  els 110.000 € que en l’anterior modificació es van 
utilitzar per poder fer tots els encàrrecs dels projectes del Pla de Barris; ja varem dir que un 
cop tinguéssim la disposició ho tornaríem a revertir al pressupost. 
Respecte les qüestions plantejades en manteniment d’instal·lacions, podia haver estat una 
partida genèrica amb altres inversions com havia estat en el principi o es podria anar 
desglossant amb inversions concretes. Quan es fa un pressupost, i vostès ho han dit, s’han 
de fer les previsions i precisament amb el tema dels filtres de la Piscina és va fer una 
previsió per canviar-ne uns i és el que estava pressupostat i hi ha hagut més necessitats; 
nosaltres no ho atribuïm a una manca de planificació, ho considerem mala sort o fatalitat, ja 
què no només hem hagut de canviar els que teníem previstos sinó que també hem hagut de 
canviar-ne uns altres; per tant, si que hi havia previsió i la voluntat d’anar incorporant i anar 
restaurant els diferents equipaments que, com molt bé ha dit el Sr. Simeón s’han fet vells. 
 
Dir que la partida de productes de neteja a esports és un tema del cloro de la piscina. Es un 
concepte que abans estava englobat en una partida més genèrica i que ara, al tornar a 
passar la partida aquí, ens permet fer el desglossament més acurat  del que ja anem 
executant i que ja anàvem fent; per tant, no vol dir que no hi hagués previsió, volia dir que 
hi havia una partida oberta i a mesura que anem concretant durant l’any anem modificant i 
incorporant els diferents epígrafs pressupostaris. 
 
Per tant, estaríem parlant que al final de tot plegat, es tracta d’una modificació de 
2.182.000€ i si li restéssim els 2.110.000€ estaríem parlant d’una modificació molt tècnica 
de 72.000€. Això no obstant, no deixen de ser modificacions que ordenen o reinterpreten 
partides ja existents en el pressupost. Com ja varem explicar, si per exemple teníem una 
baixa en les obres del gimnàs de Centre Ignasi Peraire la convertim en un equipament 
esportiu de l’Ignasi Peraire pel mateix import; si teníem un concepte genèric de subvencions 
a entitats el que fem és posar-hi els Convenis de subvencions més específics; si teníem 
diferents baixes del Saló del Llibre, ho canviem per mobiliari de la Biblioteca Comarcal. Per 
tant, no estem fent res més que i donar sortida a les partides que ja tenim aprovades en el 
seu moment. A efectes pràctics es una modificació molt ordinària i rutinària que s’ha de fer.  
Nosaltres sempre hem dit que no ens fa por modificar el pressupost; si podem modificar i 
podem fer les baixes sense que aquestes tinguin repercussió, entenem que és correcte. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
12.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 02/2017. PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA. 

Per Ordre del Sr. Alcalde el regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 29 de maig de 2017, amb el contingut següent:  
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“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació. 
 
Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de 
necessitat i urgència, plenament justificades,id'acord amb els preceptes legals vigents, es 
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de crèdits núm. 02/2017, per una quantia total de 300,00 € 
amb el següent resum: 
 
DESPESES 
 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  
9200.2269902    Interessos AEAT 225,00 € 
0110.3100002    Interessos PTMO. BBVA Nº 1504324             75,00 € 
 
FINANÇAMENT 
 
NOUS INGRESSOS 300,00  
 
PARTIDA     CONCEPTE IMPORT  
39300 Interessos de demora AEAT                          300,00 € 
 
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT              300,00 € 
 
Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169 
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
13.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, TAXA COMPLEX PISCIONES I 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 
Per Ordre del Sr. Alcalde el regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de 
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió 
celebrada el dia 29 de maig de 2017, amb el contingut següent:  
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa pel complex 
piscines i instal·lacions esportives. 
 
Vista la proposta de l’Àrea d’Esports de modificació de l’ordenança per introduir un nou 
epígraf referent a la pista d’atletisme. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Afegir un nou epígraf a l’article 6 (quota tributària): 
 
PISTA ATLETISME MUNICIPAL: 
 
1) Entrades: 
 
    General:         2,50 
 
2) Abonaments: 
 
    Individual mensual:       10,50 
    Individual trimestral:      30,00 
    Individual anual:     105,00 
 
    Individual trimestral entitat esportiva local:    10,00 
    Individual anual entitat esportiva local:    32,00 
 
    - Els abonats a la piscina coberta gaudiran d’un 25% de descompte en el abonament 
      Individual de la pista d’atletisme. 
 
    - Per accedir a la instal·lació és necessari disposar de la polsera amb xip que té un preu 
      De 2,50 € / unitat. Aquest dispositiu és personal i intransferible. 
 
3) Lloguer: 
       €/hora 
     Lloguer 1 carrer:        22,00 
     Lloguer pista sencera sense llum:     66,00 
     Lloguer pista sencera amb llum:      88,00 
 
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, 
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província.Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present 
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.Durant el 
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis 
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes.D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini 
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament 
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar 
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
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El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que el seu vot serà a favor tot i 
pensant que potser no és el moment encara, sinó que és una mica aviat per fer això perquè 
la manca de serveis encara hi és. Voler cobrar unes taxes, faltant serveis... potser calia 
esperar a tenir les pistes més ben equipades però, afirma que el vot del seu partit serà a 
favor ja que creu que realment l’Ajuntament ha de cobrar per algun tipus d’activitat com 
aquesta. Dona les gràcies. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que hi veuen una certa 
precipitació en l’aprovació d’aquestes taxes; i ho diu perquè aquest equipament encara no 
està acabat i no es pot donar als usuaris els serveis bàsics i complementaris com serien 
dutxes, vestidors, infermeria... Quant al posicionament, per a la ubicació, ja n’han parlat 
repetidament i ja sé sap quina és la seva opinió però a més, creu que hi ha precipitació 
perquè no hi ha damunt de la taula un pla econòmic d’aquesta instal·lació, ni de quins són 
els costos o quins poden ser, quin cost tindrà la persona que faci el control de la instal·lació, 
tampoc se sap si hi ha un pla de seguretat i salut d’aquesta instal·lació. La Sra. Ginestà es 
pregunta què passaria si ara s’apliquen unes taxes i després sorgís algun imprevist, què 
caldria fer per atendre la instal·lació, quina responsabilitat s’assumeix en el moment en què 
apliquem les taxes... Per això la regidora torna a preguntar-se si hi ha un pla de seguretat i 
de salut en la instal·lació. Per tot això demana que es retiri aquest punt, que s’ajorni la seva 
aplicació, que es faci un pla de construcció,de desenvolupament i se sàpiga en quin termini 
estarà acabat. 
També voldria fer unes preguntes aprofitant aquest tema perquè l’altre dia es va celebrar tot 
just aquí a Mollerussa l’última Comissió o la penúltima Comissió Provincial d’Urbanisme de 
Lleida, en què justament passaven dos punts. Un era el la modificació del Pla urbanístic i la 
compensació de la qualificació dels terrenys, i un altre la delimitació del Pla especial 
urbanístic. Els dos van ser informats desfavorablement per la mateixa Comissió d’Urbanisme 
i l’altre, tombat perquè els mateixos assistents es van mostrar sorpresos que una instal·lació 
que fa un any que funciona encara no estigui legalitzada tal com ha d’estar per tant, la Sra. 
Ginestà vol saber en quina situació es troben aquests expedients. I com és possible doncs 
que els expedients no estiguin complets alhora de portar-los a la Comissió Provincial 
d’Urbanisme. 
 
El regidor, Sr. Narcís Romà, del Grup ERC, explica que ja porten gairebé dos anys i la seva 
posició respecte la pista és bastant coneguda. Tot i això, també voldrien aprofitar per passar 
pàgina. És a dir, han discrepat de la ubicació durant molt temps però també els feliciten que 
avui es tingui un equipament esportiu més a la ciutat per promoure l’esport i això sí que és 
positiu i per tant, durant els darrers mesos demanen conèixer el Pla d’usos, quin pla hi ha 
d’explotació, que hi ha al darrera, perquè, ja que hi ha l’oportunitat de tenir aquest 
equipament, com es donen sortida, com es posen en valor. Ells parlaven del Pla d’usos 
perquè el que importa és com es comprova l’esport i no què es cobra perquè la gent faci 
esport. Llavors, sembla que preocupa més conèixer quan es cobrarà que quina cosa es farà 
per incentivar. Si hi haurà campanyes de comunicació preparades, si hi ha plans per atreure 
competicions, si hi ha previst que hi hagi algun campus a l’estiu... si interessa primer saber 
què és vol fer i després què es vol cobrar. Per tot això, s’abstindran. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona respon que és una evidència que la instal·lació està inacabada. En 
el seu moment es va fer un pla, un projecte bàsic i la Secretaria General de l’Esport va 
autoritzar que el projecte bàsic es pogués executar per fases a nivell executiu. És va fer la 
primera fase: la pista, els drenatges, i tot el que seria el mínim imprescindible per poder 
practicar l’esport de l’atletisme. En aquest període han vingut els diferents professionals de 
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la Secretaria General de l’Esport i de la Federació d’Atletisme per homologar la pista, és 
homologable per fer-hi  competicions. Per tant, alhora de competir i de poder-hi realitzar 
activitats, no hi han trobat cap inconvenient perquè no estigués acabada. El que és 
imprescindible és que estigui homologada. 
 
A partir d’aquí, l’alcalde presenta aquesta ordenança perquè han tingut consultes de gent 
que han demanat saber quan poden anar a practicar l’esport d’atletisme i entén que si està 
en ple funcionament pels diferents clubs de la ciutat i donat que la pista dóna perquè pugui 
ser compatible en la pràctica de clubs i en la pràctica individual,s’entén que calia posar una 
taxa i que aquesta pot ser modificable, tal com ja havia dit en una Comissió d’Urbanisme. 
Tot aniria en funció de la pressió que tingui l’equipament pel que fa a usuaris individuals. La 
Regidoria d’Esports ha fet consultes i ha fet barem de preus individuals. Però l’objectiu de la 
taxa no és cobrir el servei que es presta sinó que es tingui un accés i es pugui practicar 
l’esport d’una manera ordenada. Seria la venda d’entrada individual de dos euros i mig amb 
els diferents abonaments mensuals, trimestrals i anuals i que això pugui donar sortida a 
aquella gent que vulgui practicar l’esport d’atletisme i que no quedi com una instal·lació 
100% només de club. L’alcalde manifesta que no hi ha una precipitació sinó que des del 
setembre de l’any passat ja s’ha posat en solfa, entén que si ara s’aprova l’Ordenança, passa 
el període d’exposició pública al setembre es poden organitzar i planificar les activitats de 
pista i es pot oferir un paquet perquè l’usuari sàpiga quin és el temps que es va marcant per 
anar definint el pla d’usos de funcionament de la pista. No és incompatible ni és precipitat fer 
aquesta aprovació sinó que entén que calia donar resposta a qui volgués practicar l’esport 
d’atletisme. Pel que fa als usuaris, la majoria són de clubs o estan federats, per tant tenen 
les seves assegurances,l’Ajuntament també les té, no hi ha risc ni perill, en aquest sentit. 
 
La Comissió d’Urbanisme va fer uns requeriments a l’Ajuntament per poder-ho aprovar. 
L’Ajuntament va seguir els passos de presentació tal com estava planificat. En cap moment 
es va creure incompatible executar l’obra pendent que la modificació estigués acabada o 
aprovada per Urbanisme. No hi ha cap acotació en aquest sentit, afirma l’alcalde; només que 
es justifiqui millor el Pla director i tècnicament és el que cal fer. Cal que els responsables 
tècnics la facin perquè es pugui aprovar. L’alcalde detalla que el fet que se suspengui no vol 
dir que es tiri endarrere, que s’hagi de començar de nou o que s’invalidi. Per tant és una 
cosa tècnica, i a més es té la tranquil·litat que s’ha anat fent el que s’ha demanat des 
d’Urbanisme. En aquest sentit, es tracta de complementar l’aportació de la no conveniència 
d’un pla especial, millor justificació, complementar els plànols que demanen i a partir d’aquí 
tornar-ho a passar i que es pugui aprovar a la Comissió. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà recalca que en un dels expedients, són els assistents a la 
mateixa Comissió els que van decidir tirar-ho endarrere però en l’altre expedient no. En 
l’altre expedient ja s’informa desfavorablement a la mateixa Comissió d’Urbanisme. Si hi 
hagués hagut el degut diàleg ja s’hauria aportat la documentació abans que ells diguessin 
que suspenen l’aprovació, però no allà, sinó que l’informe suspèn l’aprovació. La Sra. Ginestà 
diu que li sorprèn que no s’haguessin complert els requisits ja que quan una cosa es porta a 
aprovació, s’ha d’anar al segur. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona respon que la mateixa observació que la regidora fa és 
possiblement també la que fan ells. Manté que no hi ha cap manca de diàleg, que s’ha fet tot 
el que s’ha demanat; l’Ajuntament mai no ha tirat pel dret amb aquest tema. Abans d’iniciar 
qualsevol modificació, es parla directament amb Urbanisme per encarar les coses, si és 
preceptiu o no, a partir d’aquí, una cosa són els antecedents i l’altra, el que val. Entén que 
tot és un tema de tràmit i que també veu que hagués estat millor que no hagués passat, 
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però que un cop es requereix, s’aporta el que es demana tècnicament perquè es pugui 
aprovar. 
 
El regidor, Sr. Narcís Romà, comenta que per a ells no és rellevant que es cobri taxa o no. El 
que vol és que un dia es pugui dir que la pista d’atletisme està plena i el problema sigui la 
regulació de les hores perquè està plena. Si cal subvencionar perquè estigui plena, per fer 
esport, s’ho mereix. Amb això diu que no busca el retorn econòmic sinó el retorn favorable 
per a la població. 
 
L’alcalde Sr. Marc Solsona vol agrair aquesta voluntat de passar pàgina i que ja que és té cal 
posar-ho en valor, que surti bé i sigui una bona instal·lació i amb rendiment. Que 
complementi tot el complex del complex esportiu i educatiu del Parc de La Serra i a partir 
d’aquí, amb aquesta voluntat no fer pagar per fer esport estrictament com a concepte, sinó 
que l’accés a les instal·lacions tingui una regulació. La intenció de l’Ajuntament és que en 
aquells equipaments municipals esportius es pugui anar unificant tot el control d’accessos i 
per tant, amb la polsera de la piscina d’estiu es pugui entrar i donar d’alta els usuaris amb el 
xip, tant federats com individuals, a la pista d’atletisme, poder dissenyar de cara al setembre 
una graella d’horaris i a partir d’aquí saber el cost real del que suposa aquesta pista. A l’any, 
ja es podran tenir números reals per articular qualsevol tipus d’estratègia. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per catorze (12) 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 
i Joan Simeón, i cinc (5) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse 
Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginestà i Alonso Soria. 
 
14.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE SERVEI AL MÈRIT PROFESSIONAL, AL SR. 
Bruno José CALERO ESTADELLA, CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL). 
 
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de la Junta de Govern, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 29 de maig 
de 2017, amb el contingut següent:  
 
“El Reglament Intern de la Policia Local de Mollerussa,aprovat amb caràcter definitiu pel Ple 
de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2001, en el Títol V, Capítol V, 
articles 125 i 126) regula l’atorgament de distincions i recompenses als membres de la 
Policia Local per la realització d’actes destacables durant el servei.  
 
Tanmateix, l’article126 remet a l’Annex I del Reglament el desplegament de l’atorgament de 
les distincions i les recompenses. Així, en el l’article 6 de l’Annex esmentat, dedicat a la 
concessió de medalles de servei estableix que, segons la naturalesa dels fets originadors de 
la concessió, les medalles de servei poden ser dels següents tipus: 

 
a) De Permanència. 
b) Al Mèrit Professional. 
c) Per lesions rebudes en compliment del Deure. 

 
En el cas concret de la medalla de serveis al Mèrit Professional, en l’article 8 de l’Annex 
s’indica que aquesta medalla de serveis s’atorga a les persones que, en el compliment de les 
seves tasques professionals, hagin destacat per l’interès i l’eficàcia, tenint un caràcter 
rellevant i donant prestigi al cos. 
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El procediment de concessió es troba regulat en els articles 14 a 18 del l’Annex meritat, 
essent òrgan competent per a l’atorgament de les medalles de serveis, en qualsevol 
categoria,  el Ple de l’Ajuntament. 
 
Resultant que el Sr. Regidor de Seguretat Ciutadana i el Sr. Inspector en Cap de la Policia 
Local de Mollerussa, han lliurat expedient fonamentat [Ref. 248, de 25/04/2017], en el qual 
s’acredita que el Sr. Bruno José CALERO ESTADELLA, Caporal de la Policia Local d’aquest 
Ajuntament, en el compliment de les seves tasques professionals, ha realitat actuacions 
destacades, d’eficàcia molt significativa i de caràcter rellevant, donant prestigi al cos. 
 
Atès el que s’estableix en els articles 14, 15, 16 i 17 de l’annex I esmentat, respecte el 
procediment de concessió de les distincions i recompenses, a proposta de la Junta de 
Govern, es sotmet a consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Atorgament al Sr. Bruno José CALERO ESTADELLA, Caporal de la Policia Local 
de Mollerussa, la distinció següent: 
 

MEDALLA DE SERVEIS AL MÈRIT PROFESSIONAL, per la seva destacada 
actuació en el compliment de les seves tasques professionals, d’eficàcia molt 
significativa i de caràcter rellevant, donant prestigi al cos. En concret, es destaquen 
les actuacions següents: 
 

• Intervenció decisiva, juntament amb una altre membre de la Policia Local, a salvar la 
vida d’una persona el proppassat 12 d ’abril de 2017.  
 

• Col·laboració decisiva, juntament amb altres membres de la Policia Local i del cos de 
Mossos d’Esquadra, en la detenció d’un delinqüent armat, que es trobava en ordre 
judicial de recerca per distints actes delictius, posant-lo a disposició judicial, amb 
posterior ingrés a un centre penitenciari. Els fets van succeir el proppassat 22 d’abril 
de 2017, a les dependències de la prefectura de la Policia Local de Mollerussa. 
 

Segon.- L’atorgament de la distinció al Sr. Bruno José CALERO ESTADELLA se sotmetrà a 
les formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, proposant-se les següents: 
 

Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha de 
fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient que 
s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les 13:30 
hores.  

 
Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de 
concessió (Certificat de l’acord adoptat). 

 
Custòdia: La secretaria general de la corporació custodiarà, amb la numeració 
correlativa, un registre de medalles de servei concedides. 
 

Tercer.- Conforme allò que disposa l’article 10 de l’Annex I del Reglament Intern de la 
Policia Local de Mollerussa la concessió de la  medalla de serveis s’anotarà en l’expedient 
personal del condecorat i es considerarà com un mèrit especial que quedarà reflectit en el 
barem dels concursos o oposicions convocats per la corporació municipal. 
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Quart.-  Notificar el present acord a la persona beneficiària, als efectes oportuns, fent 
constar els extrems següents: 
 

• Els condecorats poden exhibir la medalla en actes oficials o solemnes. En qualsevol 
altre classe d’actes, si vesteixen de paisà, poden ostentar en la solapa una roseta 
amb el color o colors de la cinta corresponent a la condecoració respectiva.  

• Quan els guardonats amb la medalla de servei vesteixin d’uniforme, poden, d’acord 
amb les normes reglamentàries, ostentar un passador format per una tireta de color 
platejat de 5mm per 30mm, a l’interior del qual apareguin els colors corresponent a 
la classe i categoria de la condecoració respectiva. 

• En el cas concret que algun condecorat amb la medalla de servis cometi algun acte 
contrari a la dignitat individual o social, se’l privarà de la respectiva condecoració, 
després de donar-ne part. L’acord definitiu l’adoptarà el Ple  de l’Ajuntament i 
comporta la supressió del nom del condecorat en el llibre registre referit 
anteriorment. 

 
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, expressa l’agraïment al Sr. Bruno Calero per la 
seva actuació que, com va dir el Sr. Alcalde l’altre dia i en la què crec que tots estem 
d’acord, va fer una actuació en la què es va jugar la vida. Tots sabem que Mollerussa és una 
ciutat gran, amb totes les seves virtuts i defectes, i la seguretat és importantíssima. Fer 
arribar també el reconeixement a tot el cos de la Policia Local que prou s’ho mereix i donar-
los les gràcies. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, expressa que el seu grup es suma, com 
no pot ser d’altra manera, a aquest reconeixement al mèrit i a l’actuació del Sr. Bruno Calero 
i sense dubte de moltes actuacions que té el cos de la Policia Local i que a vegades no es 
veuen però que ens ajuden molt a tots a mantenir l’estabilitat, la convivència i la 
tranquil·litat de la nostra ciutat. Exposa que l’altre dia li deia a vostè a la Comissió, que anys 
endarrere es celebrava una vegada a l’any el dia dels Cossos Policials i considera que potser 
caldria tronar-ho a recuperar, perquè és on es feien aquells reconeixements de les 
actuacions destacades que hi havien hagut durant l’any. Avui toca felicitar als agents que ara 
reconeixem i ens hi sumem totalment. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, expressa que el grup es suma a aquest acte i 
agraeixen  al cos de la Policia Local la tasca que fa a la nostra ciutat: exposa que els hem de 
cuidar i aquesta és una de les maneres que tenim per agrair-los el què fan. Moltes gràcies. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, agraeix les intervencions i manifesta que demà podrem també 
fer aquest reconeixement en l’acte públic. Es veritat que el reconeixement del cos de la 
Policia Local, abans es manifestava en la Diada de la Policia que és feia, si no recordo 
malament, el dissabte de Sant Isidori i que per diferents motius es va deixar de fer; ja ho 
varem comentar en la Comissió què possiblement durant aquest any ens plantegem fer 
alguna actuació de reconeixement al cos en general per poder deixar-ne  constància. Exposa 
que per veure la presència que tenim en el carrer, moltes vegades ho és la Policia, i això té 
diferents interpretacions: a vegades té sensacions agredolces en la ciutadania però en 
qualsevol cas, el que els indicadors objectius ens donen es què tenim un bon cos i que  
s’està actuant bé, a nivell municipal i d’Equip de Govern. S’ha recuperat la relació molt fluida 
a través de les Comissions Paritàries que fem amb el cos de la Policia.  
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A partir d’aquí, doncs fer aquest reconeixement públic i entenem que és de rebut fer-ho i 
sabem que en el futur, per aquestes mateixes accions, també tindran diferents 
reconeixements arreu. 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
15.- MEDALLA SERVEI PERMANÈNCIA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE SERVEI DE 
PERMANÈNCIA, AL SR. PÉREZ CEBRIAN, Juan José, AGENT DE LA POLICIA LOCAL. 
 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de la Junta de Govern, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 29 de maig 
de 2017, amb el contingut següent:  
 
“El Reglament Intern de la Policia Local de Mollerussa, aprovat amb caràcter definitiu pel Ple 
de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2001, en l’ANNEX I, que regula les 
distincions i les recompenses, en el Capítol dedicat a la concessió de medalles de servei 
estableix el següent: 
 
Article 6. Segons la naturalesa dels fets originadors de la concessió, les medalles de servei 
poden ser dels següents tipus: 
 
a.- De Permanència. 
b.- De Mèrit Professional. 
c.- Per lesions rebudes en Compliment del Deure. 
 
Article 7. La medalla de serveis per permanència s’atindrà a allò que es contempli, si és el 
cas, en els acords reguladors de les condicions de treball per al personal de l’Ajuntament de 
Mollerussa, o en el seu cas quan es porti 25 anys efectius de servei i no hagi estat sancionat 
per una falta greu o molt greu 

 
Resultant que el Sr. PÉREZ CEBRIAN, Juan José, Agent de la Policia Local de Mollerussa, 
acredita 25 anys efectius de servei al Cos, i no consta que hagi estat sancionat per cap falta 
greu o molt greu. 
 
Atès el que s’estableix en els articles 14, 15 i 16 de l’annex I esmentat, respecte el 
procediment de concessió de les distincions i recompenses, a proposta de la Junta de 
Govern, es sotmet a consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Atorgar al Sr. PÉREZ CEBRIAN, Juan José, Agent de la Policia Local de 
Mollerussa, la distinció següent: 
 

MEDALLA DE SERVEIS PER PERMANÈNCIA, amb distintiu blau, per quan acredita 
25 anys efectius de servei al Cos. 

 
Segon.- L’atorgament de la distinció al Sr. PÉREZ CEBRIAN, Juan José, es sotmetrà a les 
formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, següents: 
 

Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha de 
fer amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient que 
s’efectuï a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les 13:30 
hores.  
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Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de 
concessió (Certificat de l’acord adoptat). 

 
Custòdia: La secretaria general de la corporació custodiarà, amb la numeració 
correlativa, un registre de medalles de servei concedides. 

 
Tercer.- Conforme allò que disposa l’article 10 de l’Annex I del Reglament Intern de la 
Policia Local de Mollerussa la concessió de la  medalla de serveis s’anotarà en l’expedient 
personal del condecorat i es considerarà com un mèrit especial que quedarà reflectit en el 
barem dels concursos o oposicions convocats per la corporació municipal. 

 
Quart.-  Notificar aquest acord a la persona beneficiària, als efectes oportuns, fent constar 
els extrems següents: 

 
� Els condecorats poden exhibir la medalla en actes oficials o solemnes. En qualsevol 

altre classe d’actes, si vesteixen de paisà, poden ostentar en la solapa una roseta 
amb el color o colors de la cinta corresponent a la condecoració respectiva.  

� Quan els guardonats amb la medalla de servei vesteixin uniforme, poden, d’acord 
amb les normes reglamentàries, ostentar un passador format per una tireta de color 
platejat de 5mm per 30mm, a l’interior del qual apareguin els colors corresponent a 
la classe i categoria de la condecoració respectiva. 

� En el cas concret que algun condecorat amb la medalla de servis cometi algun acte 
contrari a la dignitat individual o social, se’l privarà de la respectiva condecoració, 
després de donar-ne part. L’acord definitiu l’adoptarà el Ple  de l’Ajuntament i 
comporta la supressió del nom del condecorat en el llibre registre referit 
anteriorment. 

 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN D’ATORGAMENT DE 
DISTINCIONS [FELICITACIONS PÚBLIQUES] ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE 
MOLLERUSSA, Sra. PUIG MARTÍNEZ, Isabel, Sr. RIVAS DELGADO, Francisco, Sr. 
CARRASCAL CARRETERO, Carles, I ALS MEMBRES DEL COS DE MOSSOS 
D’ESQUADRA, Sr. PALAU CLOTET, Ramon [CAPORAL] I Sr. GARCIA VAQUERO, Àlex 
[AGENT].  
 
El Sr. Alcalde dona compte al Ple que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 25 de 
maig de 2017, va distingir amb una felicitació pública als agents de la Policia Local de 
MOLLERUSSA, Sra. PUIG MARTÍNEZ, Isabel, Sr. RIVAS DELGADO, Francisco, Sr. CARRASCAL 
CARRETERO, Carles, i als membres del COS DE MOSSOS D’ESQUADRA – POLICIA de 
CATALUNYA, Sr. PALAU CLOTET, Ramon [CAPORAL] i Sr. GARCIA VAQUERO, Àlex [AGENT], 
amb motiu d’haver participat en serveis d’importància professional i social, següents: 
 
• A la Sra. PUIG MARTÍNEZ [Agent de la Policia Local de Mollerussa], una FELICITACIÓ 

PÚBLICA amb motiu d’un servei d’importància professional i social consistent en la 
col·laboració decisiva, juntament amb altres membres del cos, a salvar la vida d’una 
persona el proppassat 12 d ’abril de 2017. 

 
• Al Sr. RIVAS DELGADO, Francisco, al Sr. CARRASCAL CARRETERO, Carles, [Agents de la 

Policia Local de Mollerussa], i als membres del Cos de Mossos d’Esquadra, Sr. PALAU 
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CLOTET, Ramon  [Caporal] i Sr. GARCIA VAQUERO, Àlex, [Agent], una FELICITACIÓ 
PÚBLICA per la col·laboració decisiva en la detenció d’un delinqüent armat, que es 
trobava en ordre judicial de recerca per distints actes delictius, posant-lo a disposició 
judicial, amb posterior ingrés a un centre penitenciari. Els fets van succeir el proppassat 
22 d’abril de 2017, a les dependències de la prefectura de la Policia Local de Mollerussa. 

 
L’atorgament de les distincions,  se sotmetrà a les formalitats i solemnitats pròpies de l’acte, 
següents: 
 
Acta de lliurament: L’acta de lliurament o d’imposició de les condecoracions s’ha de fer 
amb la rellevància pública i adequada. En aquest sentit, es considera adient que s’efectuï a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, el divendres dia 2 de juny a les 13:30 hores.  
 
Diploma: Es lliurarà un diploma o testimoni en què consti el corresponent acord de 
concessió (Certificat de l’acord adoptat). 
 
A l’Acte de lliurament es convidarà, expressament, als superiors i/o comandaments dels 
Policies Locals i dels Mossos d’Esquadra –Policia de Catalunya de la Comissària de pertinença 
de les persones distingides. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que dels Acords de Felicitacions se’n ha donat compte a 
la Comissió Informativa General del proppassat 29 de maig de 2017. 
 
El Ple se’n dona per assabentat i conforme.  
 
17.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 
 
El Sr. Alcalde informa que, d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de 
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.  
 
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han 
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2017, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 
següent: 
 

a) Execució del pressupost de despeses corrent 
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent 
c) Moviments i situació de la tresoreria. 

 
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar 
al Ple de la Corporació la informació següent: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i 
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 31 de març de 
2017. 
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Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la 
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a 
tots els efectes legals. 
 

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 
 

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials         12.597.000,00€ 
Modificacions de crèdit         591.527,63€ 
Crèdits definitius         13.188.527,63€ 
Despeses compromeses 8.023.577,82€ 
Grau execució compromisos                      60,84% 
Obligacions reconegudes netes         3.113.658,90€ 
Grau execució d’obligacions     38,81% 
Pagaments realitzats         2.432.204,35€ 
Grau d’execució dels pagaments    78,11% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials          12.597.000,00€ 
Modificacions de crèdit 591.527,63€ 
Previsions definitives         13.188.527,63€ 
Drets reconeguts nets        6.044.170,86€ 
Grau execució drets   45,83% 
Recaptació neta         2.933.675,65€ 
Grau execució recaptació             48,53% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/17     686.936,25€ 
Ingressos         9.033.780,98€ 

- Moviments interns de tresoreria 3.546.786,08€ 
Pagaments         8.780.993,92€ 

- Moviments interns de tresoreria 3.546.786,08€ 
Saldo a 31/03/17     939.723,31€ 
 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials              743.500,00€ 
Modificacions de crèdit                 0,00€ 
Crèdits definitius              743.500,00€ 
Despeses compromeses             319.594,01€ 
Grau execució compromisos           42,98% 
Obligacions reconegudes netes             305.617,50€ 
Grau execució d’obligacions            95,63% 
Pagaments realitzats     91.115,94€ 
Grau d’execució dels pagaments   29,81% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials     743.500,00€ 
Modificacions de crèdit        0,00€ 
Previsions definitives     743.500,00€ 
Drets reconeguts nets    497.772,74€ 
Grau execució drets  66,95% 
Recaptació neta     266.182,43€ 
Grau execució recaptació   53,47% 
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1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/17  13.088,41€ 
Ingressos 401.814,41€ 

- Moviments interns de tresoreria 30.575,31€ 
Pagaments       235.709,94€ 

- Moviments interns de tresoreria 30.575,31€ 
Saldo a 31/03/17        179.192,88€ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
18.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 
 
El Sr. Alcalde informa que en compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, a data 31 de març de 
2017, l’import de les obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del 
RDLEG. 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) és el següent: 
 
• Ajuntament de Mollerussa:  60.860,02 €, que corresponen a 50 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:       82.394,51 €, que corresponen a 28 factures. 
 
En data 24-04-2017 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament i del 
Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
19.- DONAR COMPTE AL PLE. TRAMESA INFORMACIÓ ART. 16 ORDRE 
MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST. PRIMER TRIMESTRE 
DE 2017. 
 
En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es 
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de 
la tramesa d’informació corresponent al primer trimestre de 2017. 
 
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
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Data de la comunicació: 29 d’abril de 2016. 
 
Formularis:  
 

F.1.1.1   Resum classificació econòmica 
F.1.1.2   Desglossament Ingressos corrents 
F.1.1.3   Desglossament Ingressos de capital i financers 
F.1.1.4   Desglossament Despeses corrents 
F.1.1.5   Desglossament Despeses de capital i financeres 
F.1.1.9   Calendari i pressupost de tresoreria 
F.1.1.8   Romanent de Tresoreria 
F.1.1.13  Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre 
F.1.1.14  Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 
F.1.1.12  Dotació de plantilles i retribucions 
F.1.1.B1  Ajustos SEC 
I.A1  Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses) 
I.A4  Avals de l’entitat 
I.A5  Fluxos interns 
I.B1  Vendes d’accions i participacions 
I.B3  Adquisició d’accions i participacions 
I.B4  Operacions atípiques 
I.B5 Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” 
F.2.1   Ajustos per operacions internes entre entitats 
F.3.0   Dades generals de l’informe d’avaluació 
F.3.2  Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla 

del gasto. 
F.3.4  Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat 
F.4.0   Tancament de l’informe d’avaluació i signatura. 

 
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes 
lliurats a la plataforma del MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
20.- DONAR COMPTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
D’AJUST. ART.10 ORDRE MINHAP/2105/2012. PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 
 
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte 
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017. 
 
Primer Trimestre 2017. 
 
• Seguiment d’ingressos i despeses: S’estan executant d’acord amb les previsions. 
• Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut 
• Seguiment de l’endeutament: No s’han contractat nous crèdits ni a curt termini, ni a llarg 

termini i les amortitzacions s’estan efectuant d’acord amb les previsions.  
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• Seguiment del deute comercial: S’han efectuat les trameses d’informació tant al MINHAP 
com a la Generalitat. 

• Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent:  No existeixen. 
• Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat. 
 
En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a 
afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
21.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT PRIMER TRIMESTRE 
DE 2017 
 
En compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es 
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, es dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al 
primer trimestre de 2017. 
 
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP). 
 
Data de la comunicació: 24 d’abril de 2017. 
 
Ràtio operacions pagades:  2,65 
Import pagaments realitzats:  666.599,09 € 
Ràtio operacions pendents:  1,44 
Import pagaments pendents:  746.225,37 € 
PMP:  +2,01 
 
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes 
lliurats a la plataforma del MINHAP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
22.- DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 
2017. 
 
Atès el que es determina en l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial 
(RD. 1690/1986, d'11 de juliol, modificat pel RD.2612/1996, de 20 de desembre), es dóna 
compte del RESUM NUMÈRIC DEL MOVIMENT DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, 
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referit a 1 de gener del 2017, les quals dades resultants, en referència a 1 de gener de 2016, 
són les següents: 
 
Població a 1 de gener de 2016: .....................  15.489 
ALTES  d'1-01-16 a 31-12-2016: .......  +      962 
BAIXES d'1-01-16 a 31-12-2016: .......  -    754 
Diferència .......................................  +     208 
 
POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2017: .............. 15.697 
 
Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2016, han estat les següents: 
 
ALTES 
Immigració ....................  623 
Naixement .....................  130 
Omissió .........................  209 
TOTAL ...........................  962 
 
BAIXES 
Emigració ......................  646 
Defunció .......................    90 
Inclusió Indeguda ..........     0 
Duplicats .......................      0 
Caducitat .......................    18 
TOTAL ...........................  754 
 
Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als 
efectes legals oportuns. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Es fa constar que del contingut la revisió del padró d’habitants, se’n ha lliurat còpia als 
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
23.- MOCIONS  
 
No se’n ha presentat cap.  
 
24.- 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, 
52.2,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 27 de març i 18 de maig de 2017, i que es corresponen als 
números 087/2017 a 157/2017, següents: 
 
Decret Núm. 087/2017, 27 de març.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 088/2017, 28 de març.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 089/2017, 28 de març.  
Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu [abreujat] Núm. 2016/169 Secció E. Indemnització a la Sra. 
Maria Rosa CasañéBallesté. 

Decret Núm. 090/2017, 28 de març.  
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra., Ros Tarrés, Montserrat, al Contracte Laboral. 

Decret Núm. 091/2017, 28 de març.  
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits núm. 3. Pressupost 2016 

Decret Núm. 092/2017, 28 de març.  
Assumpte: EMC- 003/2017. 

Decret Núm. 093/2017, 29 de març.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de joventut: Activitats diverses. Preparació Talles 
d’Estiu 2017: Auxiliar de Tècnic. 

Decret Núm. 094/2017, 29 de març.  
Assumpte: Sol·licitud Colla dels 50 Anys, en què demanen autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat 
els dies 28 i 30 de març de 2017. 

Decret Núm. 095/2017, 29 de març.  
Assumpte: Estat de conservació de l’immoble ubicat a l’Av. Catalunya, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit: 
Resolució i arxiu de l’expedient. 

Decret Núm. 096/2017, 30 de març.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una segona multa coercitiva. 

Decret Núm. 097/2017, 30 de març.  
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici plurifamiliar d’habitatges situat al C. Crist Rei, 7 de 
Mollerussa. Tràmit: sol·licitud d’ampliació del termini. 

Decret Núm. 098/2017, 31 de març.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 099/2017, 31 de març.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 100/2017, 31 de març.  
Assumpte: Sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d’una estació pública de recàrrega semiràpida per 
a vehicles elèctrics (EdRsRA). 

Decret Núm. 101/2017, 31 de març.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, instla3lació d’una parada davant del seu 
establiment “El Plaer del Beure”. N. EXP. OVP-A: 2017/004. 

Decret Núm. 102/2017, 31 de març.  
Assumpte:Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de març de 2017. 
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Decret Núm. 103/2017, 3 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 104/2017, 3 d’abril.  
Assumpte: Estudi i informe de diagnosi i estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant 
Isidori de Mollerussa. Actuacions prèvies (Art. 83.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig). 

Decret Núm. 105/2017, 4 d’abril.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Igualtat; Activitats diverses. Projecte Treball 
als Barris 2016. Programa D. Programes d’Experimentació Laboral. Acció projecte: DX-03. 
“desplegament de Polítiques d’Igualtat. Fase 1”. Número d’expedient: LTB-086/16. 

Decret Núm. 106/2017, 4 d’abril.  
Assumpte: Gratificació serveis extraordinaris. Personal col·laborador del procés participació ciutadana 
àmbit Pla de Barris 2017. 

Decret Núm. 107/2017, 4 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, instal·lació d’una parada de l’establiment “El 
Plaer del Beure”. N. Exp. OVP-A: 2017/007. 

Decret Núm. 108/2017, 4 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud Sr. Lorenzo Jose Cobo, en representació del Partit Polític “En Comú Podem”, en 
què demana autorització per muntar una taula informativa el dia 5 d’abril de 2017. 

Decret Núm. 109/2017, 6 d’abril.  
Assumpte: Convocatòria i bases reguladores per a la provisió per concurs intern d’un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu amb caràcter provisional a l’àrea de gestió tributària i recaptació. Procediment 
d’urgència. 

Decret Núm. 110/2017, 7 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 111/2017, 10 d’abril.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Martínez Boldú, Judith. Segon trimestre 
de 2017. 

Decret Núm. 112/2017, 11 d’abril.  
Assumpte: Operació de crèdit a llarg termini per import de 2.000.000€. Inversions Pla de Barris anualitat 
2017. 

Decret Núm. 113/2017, 12 d’abril.  
Assumpte: Bestretes treballadors. 

Decret Núm. 114/2017, 13 d’abril.  
Assumpte: EMC- 008/2017. 

Decret Núm. 115/2017, 18 d’abril.  
Assumpte: Gratificació serveis extraordinaris. Redacció del Pla d’Autoprotecció dels Pavellons Firals. 

Decret Núm. 116/2017, 18 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 117/2017, 19 d’abril.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 08/2017 
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Decret Núm. 118/2017, 19 d’abril.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del solar del C/Sant Roc, 
36 amb afectacions a l’edifici d’aparcaments del carrer Dr. Fleming de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 119/2017, 19 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud Demòcrates de Catalunya, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de 
l’Amistat el dia 20 d’abril de 2017. 

Decret Núm. 120/2017, 19 d’abril.  
Assumpte: Bestretes treballadors. 

Decret Núm. 121/2017, 20 d’abril.  
Assumpte: Subvenció Conveni Protecció Civil. 

Decret Núm. 122/2017, 20 d’abril.  
Assumpte: Subvenció Club Patí Mollerussa. 

Decret Núm. 123/2017, 20 d’abril.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat. 

Decret Núm. 124/2017, 20 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 125/2017, 21 d’abril.  
Assumpte: Autorització de jubilació parcial Sr. Solé Pàmpols, Josep. Contracte relleu. 

Decret Núm. 126/2017, 21 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud Francisca Castro, “+ K flors”, en què demana autorització per posar una aprada de 
venda de roses davant del seu establiment a l’Avinguda del Canal 8A, durant la Diada de Sant Jordi. 

Decret Núm. 127/2017, 21 d’abril.  
Assumpte: Sol·licitud Comissió de Serveis Ajuntament de Mollerussa. 

Decret Núm. 128/2017, 24 d’abril.  
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Nabau Mata, Jordi. 

Decret Núm. 129/2017, 24 d’abril.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 130/2017, 24 d’abril.  
Assumpte: Bestreta Club Patí Mollerussa. 

Decret Núm. 131/2017, 26 d’abril.  
Assumpte: Aprovació nòmina mes d’abril. 

Decret Núm. 132/2017, 26 d’abril.  
Assumpte: Tràmits per a la provisió per concurs intern d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu amb 
caràcter provisional a l’àrea de Gestió Tributària i Recaptació per procediment d’urgència. 

Decret Núm. 133/2017, 27 d’abril.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 

Decret Núm. 134/2017, 28 d’abril.  
Assumpte: EMC-007/2017. 
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Decret Núm. 135/2017, 28 d’abril.  
Assumpte: Conveni de col·laboració Cinema Català “Cicle Gaudí” 

Decret Núm. 136/2017, 2 de maig.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 137/2017, 2 de maig.  
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’abril de 2017. 
 
Decret Núm. 138/2017, 4 de maig.  
Assumpte: Modificació dedicació Monitora/Socorrista de Natació. Personal laboral temporal. Piscina 
Municipal Coberta temporada 2016-2017. 

Decret Núm. 139/2017, 4 de maig.  
Assumpte: Bestretes treballadors. 

Decret Núm. 140/2017, 4 de maig.  
Assumpte: Denúncia per obres no emparades en llicència urbanística. Emplaçament: Carrer Sant Jaume, 
15 de 25230Mollerussa. Tràmit: arxiu actuacions prèvies (Art. 111 del Decret 64/2014, de 13 de maig). 

Decret Núm. 141/2017, 8 de maig.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 

Decret Núm. 142/2017, 8 de maig.  
Assumpte: Liquidació per extinció contracte laboral Sra. Núria Pérez Simó. 
 
Decret Núm. 143/2017, 9 de maig.  
Assumpte:Sol·licitud Assemblea nacional Catalana – A.T. Mollerussa, en què demana autorització per 
utilitzar la plaça de l’Ajuntament i la plaça Major els dies 10 i 17 de maig de 2017 (Mercat Setmanal). 

Decret Núm. 144/2017, 10 de maig.  
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici del C/Folch i 
Torres, 12 de 25230 Mollerussa. Tràmit; Resolució i arxiu de l’expedient. 

Decret Núm. 145/2017, 10 de maig.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient. 

Decret Núm. 146/2017, 10 de maig. 
Assumpte: Donació Fons Documental Miquel Polo Silvestre. 
 
Decret Núm. 147/2017, 11 de maig.  
Assumpte: Autorització per a l’execució de les actuacions amb caràcter d’emergència, següents: 
mesures de seguretat i salubritat al bloc d’habitatges ubicat al C. Balmes, 16 de 25230 Mollerussa. 

Decret Núm. 148/2017, 12 de maig.  
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a 
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una tercera multa coercitiva. 

Decret Núm. 149/2017, 12 de maig.  
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat a l’Avinguda 
Jaume I, 9 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una tercera multa coercitiva. 

Decret Núm. 150/2017, 15 de maig.  
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
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Decret Núm. 151/2017, 15 de maig. 
Assumpte:Sol·licitud Demòcrates de Catalunya, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de 
l’Amistat el dia 15 de maig de 2017 

Decret Núm. 152/2017, 16 de maig. 
Assumpte: ampliació de la Borsa de Treball de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Decret Núm. 153/2017, 16 de maig.  
Assumpte: Estat de conservació de l’habitatge ubicat al Grup Sant Isidori, 78 de 25230 Mollerussa. 
Execució subsidiària. 

Decret Núm. 154/2017, 17 de maig.  
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea d’Esports. Personal de comeses diverses recinte 
Piscines Municipals. 

Decret Núm. 155/2017, 17 de maig.  
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea Pla de Barris: Activitats diverses. Campanya 
“Barris Antics. Molt per descobrir, molt per oferir:” Auxiliar dinamització comercial. 

Decret Núm. 156/2017, 17 de maig. 
Assumpte:Bestreta treballador. 

Decret Núm. 157/2017, 18 de maig. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 09/2017 

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

• Demana agilitar els tràmits pel concurs de licitació de la jardineria. Ja fa sis mesos de 
l’intent fallit de l’adjudicació i caldria que es fes al més aviat possible.  

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

• El primer prec fa referència a les zones d’aparcament que s’han adequat. Pregunta si 
tenen previst arranjar la que hi ha tocant als apartaments de la Fonda Jardí on, 
últimament, s’han fet clots molt considerables. 

 
• El segon prec fa referència a l’estació d’autobusos; just a sota de les marquesines hi 

havia tres o quatre bancs, en aquest moment només en queda un, en canvi a la 
plaça interior hi ha molts bancs que no s’utilitzen mai i en canvi, sota les 
marquesines són necessaris per persones grans o que van amb paquets i que 
esperen a l’autobús. Demana que se’n posin de nous o que es traslladin els altres 
que pràcticament no s’utilitzen. 
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• També demanaria, encara que no pertoca a l’Ajuntament, que les persones que fan 
la neteja dels carrers escombrin i recullin les escombraires de l’entorn de l’estació de 
RENFE. 

 
• Veient la modificació aprovada avui de 20.000€ per mobiliari urbà infantil, pregunta 

si es pensa dotar de mobiliari infantil la zona que hi ha ubicada a l’avinguda del 
Canal, tot just davant dels pavellons firals. Fa anys que es va acabar l’avinguda i no 
sap per què no hi ha cap intenció d’ubicar-hi el parc infantil que hi havia previst. 

 
• Proposar a l’Ajuntament que l’altra cara dels mupis es destini a la programació 

d’actes de la ciutat, com si es tractés d’una cartellera de cine, on tothom anava a 
veure la programació del cap de setmana. Hi ha persones d’una certa edat que no es 
connecten a les xarxes i no se n’assabenten. Creu que ajudaria a dinamitzar la 
ciutat, a optimitzar els recursos que s’esmercen en cultura i donarien un servei al 
ciutadà. Això només requereix, d’un cert ordre per part d’algun funcionari de 
l’Ajuntament que fos el responsable per retirar els vells. Caldria que es creés una 
periodicitat perquè tothom sabés que a partir de dimecres, per exemple, tothom 
pogués portar els cartells de les activitats del cap de setmana. També cal fer neteja 
en algunes vitrines com la que hi ha sota els porxos de l’Ajuntament. Està en un 
estat deplorable. La Sra. Ginestà demana que es tingui en compte aquest prec. 

 
• Fa un prec/pregunta, o potser una mica de denúncia. Es refereix a l’edifici annex a 

l’Amistat, l’últim edifici que es va construir, el de les entitats socials. Aquest edifici va 
ser construït amb la idea d’acabar el complex de l’Amistat, d’acabar de formalitzar un 
centre a l’estil d’un ateneu popular on les entitats culturals s’hi ubiquessin. Ara veu 
que s’està prenen una altra dinàmica com per exemple passar l’Agrupació Sardanista 
a la Casa Freixes. La Sra. Ginestà manifesta que assisteix a conferències, es fan 
cursos i altres activitats i l’estat de deixadesa, tant pel que fa al manteniment com a 
la neteja o pintura d’aquest edifici, és important. Només cal veure  l’estat en què 
estan tots els vidres. Als de damunt de l’entrada encara hi ha les etiquetes dels 
vidres nous i ja fa sis anys que s’ha acabat l’edifici. Tot això dona mala imatge, no 
s’ha fregat mai, ni s’hi ha instal·lat cap cortina. Un dia que hi era es van haver de 
posar draps perquè el sol entrava i no es veia la pantalla i feia una calor 
insuportable. Potser caldria acabar bé l’edifici perquè té bastant dinamisme i que es 
decideixi si es concentren allí les entitats culturals, tal com en el seu dia es va dir. 

 
• Per acabar vol fer un altre prec referent a la manca de manteniment pel que fa a la 

pintura dels equipaments públics, amb inclusió de la casa consistorial. Seria bo 
agafar unes 20-25 persones dels plans d’ocupació per treballs de pintura. La pintura 
és relativament econòmica i millora molt la imatge dels equipaments de la ciutat, la 
imatge que cal donar. Per tant  demana que s’accedeixi el màxim de plans d’ocupació 
per fer front i millorar una mica els equipaments. 

 
La regidora Sra. Montse Garcia del Grup ERC planteja dos precs, dels tres que vol formular el 
grup.  
 

• Un fa referència als mupis i elements de publicitat o de cartells d’activitats que es 
fan. Moltes vegades estan molt bruts i s’hauria de fer algun tipus de neteja (en el 
mateix sentit exposat per la Sra. Ginestà). I també els cartells d’obra de les que ja 
estan acabes; hi ha obres que ja fa un any que estan acabades o dos o tres, i encara 
hi ha el cartell de l’obra de l’empresa constructora; no sap si a la pista d’atletisme ja 
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els han tret, però per exemple, al Camp del Bojan Krkic encara hi és. Li agradaria 
que no passessin a ser elements d’arquitectura urbana. 

 
• Un altre prec que va relacionat amb allò que ha comentat la Sra. Ginestà sobre 

l’expedient de la modificació del POUM en allò relatiu al Pla d’Ordenació Urbanística 
de la pista d’atletisme. Demana que en altres actuacions que sorgeixin s’esperi a fer 
efectiva l’execució a tenir els informes favorables que siguin necessaris de tots els 
departaments i els serveis territorials, encara que els tècnics ja hagin parlat, perquè 
si hi hagués un canvi de tècnic amb opinions diferents i mantingués l’informe 
desfavorable seria un problema per a la ciutat. A banda, que els tècnics no són els 
que decideixen tirar un projecte endavant. És decisió de l’equip de govern iniciar 
l’actuació sense tenir el vistiplau dels serveis territorials i per tant és responsabilitat 
seva. Amb això la Sra. Garcia vol dir que els tècnics no decideixen, els que 
decideixen són els polítics. 

 
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC planteja un altre prec: 
 

• En primer lloc no voldria començar sense agrair la tasca de la Regidoria i sobretot de 
les diferents associacions que conformen aquest motor, la Festa Major. Hi ha moltes 
tasques a fer, hi ha moltes tasques a coordinar i moltes vegades no és fàcil. El que 
vol dir, és que la Festa Major és un mirall on ens mirem i sobretot on ens miren. Els 
agradaria una festa més oberta a tot aquell que hi vulgui participar, i això de 
vegades no acaba d’encaixar amb la festa que es fa aquí. Seria important no tancar-
se amb contractes, creu que això permetria ser més imaginatiu i respondre millor als 
anhels dels diferents sectors que conformen la Festa Major. Així no caldria anar tant 
al tallar i enganxar, que és una de les coses que més es veu en la festa del 2016 i la 
del 2017. Són gairebé calcades, només canvien diferents paràmetres i diferents 
grups en l’encapçalament dels cartells; i per no tallar i enganxar li agradaria poder 
participar i obrir diàleg amb l’equip de govern i intentar millorar-la. Diu que és 
important fer una festa més participativa i sumar totes les iniciatives que arribin a la 
Regidoria per tal d’enriquir-la. Sap que això s’ha fet i els agradaria poder participar-
hi, per tant emplaça tant la Regidora de Festes com la Regidoria de Cultura a 
comptar amb les diferents propostes que puguin venir dels altres grups, en tant que 
formen part també de tot això. El Sr. Montalà comenta que s’ofereixen a treballar i a 
millorar-la. Creu que és un aparador molt important com per no treballar-hi. Cal 
avaluar, perquè un cop avaluada hi ha moltes coses positives però també cal fixar-se 
amb els inputs negatius per millorar-la en pròximes edicions. En aquest sentit, el seu 
grup s’hi sumarà. 

 
• Per acabar, i en referència al tema que ha exposat la Sra. Teresa Ginestà sobre els 

mupis, el Sr. Montalà diu que faria un pas més enllà. Hi ha processos digitals que 
creu que poden ser més avançats per no haver de canviar cartells. Afirma que la idea 
plantejada els agrada.  

 
PREGUNTES 
 
La regidora Sra. Montse Garcia del Grup ERC formula la PREGUNTA següent: 
 

• Fa referència a l’acta de la Junta de Govern del 27 d’abril, a partir del punt número 
4, l’expedient de contractació menor de serveis per elaborar i redactar projectes del 
que serà la urbanització del centre de Mollerussa i la redacció dels estudis de 
seguretat i les coordinacions i les direccions d’obra. Hi ha una sèrie de carrers en què 
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la direcció de coordinació de seguretat és més cara que la direcció de l’obra i en 
altres, per exemple el carrer Estrella, Santa Cristina, Balmes, en la redacció de 
l’estudi de seguretat i coordinació de seguretat només hi ha un preu i en canvi, en 
una altra contractació, n’hi ha dos, el de la redacció de l’estudi i el de la coordinació 
de seguretat. La Sra. Garcia vol saber perquè s’engloba en un,  si s’engloba tot els 
dos o és un error. Al carrer ’Acadèmia, la coordinació puja 2.200€ i la direcció de 
l’obra, que és la que fa l’arquitecte o l’aparellador, puja 1.500€. Al carrer Ponent, la 
coordinació de seguretat i salut puja 2.600€ i la direcció de l’obra 2.300€. No ho 
troba lògic i demana que se li clarifiquin aquests dubtes. 

 
En referència als PRECS plantejats l’alcalde respon: 
 

• Quant al prec per al concurs de jardineria, s’adreça al Sr. Simeón i li comenta que es 
va explicar a la Junta de Portaveus. El plec de les clàusules tècniques està acabat. El 
regidor Sr. Lavin té les ordres d’Alcaldia de convocar-los per poder-los-ho ensenyar i 
donar-los còpia. Està a punt de tancar-se el plec administratiu i a partir d’aquí, s’ha 
de passar pel Ple per a la seva aprovació. Ho inclou tot, també la Moció del grup 
socialista perquè en quedi constància. Cal intentar que no provoqui dubtes 
d’interpretació de cap tipus. 

 
• Pel que fa a l’aparcament del cantó de l’Hotel Jardí i la Granja Castelló, des de dilluns 

que hi ha prevista una millora del terreny amb grava. En principi no hi ha la previsió 
d’asfaltar-los. 

 
• En referència als bancs de l’estació d’autobusos, casualment es col·locaran dissabte. 

 
• Quant a l’estació de Renfe, tal com ha dit la regidora que no toca a l’Ajuntament i no 

costaria res de fer-ho; l’alcalde respon que la solució a mig termini és que es demani 
la cessió de l’antiga estació de trens.  

 
• Pel que fa al mobiliari urbà de 20.000€, no hi previsió per a l’Avinguda del Canal. 

S’està mirant de col·locar-lo a les zones verdes davant de les guarderies de la 
Quitxalla i el Para-sol. També a la zona de Les Arrels. L’alcalde mirarà si encaixen o 
no a la proposta que fa la Sra. Ginestà. 

 
• En relació a la difusió dels actes culturals, s’ha mirat de fer moltes vegades una 

agenda conjunta no només d’activitats municipals sinó també d’altres entitats. La 
coordinació de tots perquè es puguin tenir les impressions conjuntes costa molt i 
sempre s’acaba deixant alguna cosa. Miraran la manera de poder-ho resoldre. 
Evidentment que hi ha solucions digitals però també tenen un cost diferent i de 
vegades aquest cost és a canvi d’unes explotacions, però el percentatge de minuts al 
dia d’informació és tan reduït que no surt a compte. L’alcalde assegura que cal 
reformular-ho i vol que es vagi resolent. S’està plantejant també la gestió d’aquests. 
L’alcalde expressa que li recull el prec. 

 
• Quant a la denúncia de l’edifici annex de l’Amistat, tal com es va acabar l’obra en el 

seu moment ha provocat molts problemes a la caixa d’escala. La coberta no es va fer 
al seu moment de manera prou eficient, hi ha goteres i tot plegat provoca una mala 
sensació quan s’entra pel carrer Ciutat de Lleida. L’alcalde assegura que tindrà en 
compte el prec de la Sra. Ginestà. 
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• Pel que fa a la pintura per al edificis i als plans d’ocupació, l’alcalde respon que 
intenta agafar tots els plans d’ocupació que surten, però molts van derivats al 
Consell i s’ha de repartir entre la comarca. També cal que encaixi el perfil que 
s’ofereix amb l’oferta que té l’Ajuntament, i que estiguin apuntats al SOC. No és tan 
fàcil perquè de vegades les condicions del SOC no són al 100%. S’ha de fer en funció 
del context econòmic i del capítol I. Tot i això, es mirarà de disposar-ne de més. 

 
• En relació amb el manteniment del mupis, està d’acord amb el que diuen la Sra. 

Ginestà i la Sra. Garcia. 
 

• Pel que fa als cartell de les obres acabades, l’alcalde respon que és cert. Miraran de 
treure’ls. El de Pavelló d’hoquei hi ha estat molt temps perquè fins fa poc hi ha hagut 
requeriments pel tema dels vestidors. Pel que fa al del camp “Bojan Krkic”, el farà 
treure.  
 

• Quant a la pista d’atletisme, no pretén derivar la responsabilitat als tècnics. Es 
decideix de fer-ho perquè tècnicament sens diu que es pot fer. 

 
• En referència a la Festa Major, és un mirall. Objectivament la Festa Major ha anat bé. 

Qui ha volgut fer una activitat, l’ha pogut fer. Hi ha més de 23 entitats que hi volen 
participar. S’ha pensat de tornar a crear la Comissió de Festes un cop acabada la 
Festa Major per canalitzar tota aquesta efervescència participativa. Al final cal 
entendre que tothom que hi vulgui participar ho pugui fer, per això s’ha prioritzar 
més la part popular que l’oficial. 

•  L’alcalde demana als regidors que si tenen algun input negatiu que ho facin arribar, 
encara que de moment no n’han tingut pel que fa a la programació dels actes. 
L’alcalde creu que es poden tenir opinions, però que s’ha treballat força bé. 

 

A les PREGUNTES formulades, l’alcalde respon: 
 
• Pel que fa a la Junta de Govern del 27 d’abril és un tema que competeix molt 

directament al plantejament dels diferents acords i contractes que es fan amb els 
diferents professionals que executen el Pla de Barris a través de la coordinació de la 
Oficina Tècnica. Qualsevol dubte es transmet a l’oficina perquè pugui donar-hi 
resposta el dia que es fa la reunió de la comissió de seguiment. L’alcalde diu que no 
pot contestar el  per què un pla val més que un altre; si que pot dir que qualsevol 
encàrrec s’ha fet en base a l’oferta que s’ha presentat i en base als valors dels 
percentatges dels diferents projectes inicials. A partir d’aquí s’articula l’estratègia 
perquè hi pugui treballar el màxim de gent de Mollerussa. Si hi ha alguna disfunció, 
la preguntarà ja que l’alcalde no pot respondre fil per randa les preguntes que se li 
fan. Com que hi ha una comissió de seguiment, tot dubte ha de tenir una explicació i 
així es farà de manera pertinent. Per exemple, en la relació del 27 d’abril no hi havia 
l’encàrrec de l’avinguda de Catalunya, en canvi en la Junta de Govern d’avui hi ha 
estat, perquè s’ha anat fent per seqüències de disponibilitat pressupostària i cenyint-
se amb el concepte de contracte menors per poder-ho fer d’una manera accelerada 
quant a les adjudicacions i als projectes. 

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


