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ACTA 2018/03 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-dos de març de dos mil divuit. Essent les vint-i-una 
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència accidental Sr. Josep 
Simó Ribera (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
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 Coll  (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casanella Miró   (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (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) 
 
Excussa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Griselda Soteras 
Bergadà (Grup CiU).  
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE FEBRER DE 2018 (01/2018). 
 
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 
01/2018 celebrada el dia 1 de febrer de 2018. 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. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=37.0&en
dsAt=57.0 
 

02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRER DE 2018 (02/2018). 
 
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 
02/2018 celebrada el dia 23 de febrer de 2018. L’acta, donada per llegida i trobada 
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conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense 
introduir-hi cap esmena. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=57.0&en
dsAt=73.0 
 
03.- INFORME DE L’ALCALDIA 
 

Es retira de l’ordre del dia. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=73.0&en
dsAt=98.0 
 

04.-FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 2019. 
 
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 20 de març de 2018, amb 
el contingut següent: 
 
“Atès l’escrit dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament a fi i efecte 
que determini les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, proposades per a 
l’any 2019. 
 
Ateses les facultats atribuïdes a les Corporacions Locals per l’article 37.2 de l'Estatut dels 
Treballadors (Text refós de la Llei, aprovat per RDLEG. 2/2015, de 23 d’octubre), per les 
disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya. 
  
Atès que les Festes Locals que es proposin no poden coincidir amb les oficials fixades per la 
Generalitat ni en cap dels diumenges de l’any.  
 
Considerant el respecte a la tradició existent al municipi de Mollerussa en la determinació 
com a referències per a fixar les festes locals, les següents: 
 

• Festivitat de Sant Josep (19 de març), coincident amb la celebració de la fira 
homònima,  

• La Festa Major del mes de maig, celebrada la tercera setmana del mes. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Presidència sotmet a consideració del Ple de 
l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats atribuïdes conforme l’article 46 del RD 
2001/1983, de 28 de juliol, adopti el següent ACORD: 
 
Primer. Establir i proposar com a Festes Locals retribuïdes i no recuperables, per a l'any 
2019, al municipi de Mollerussa, les següents: 
 

• Dia 19 de març de l’any 2019. 
• Dia 17 de maig de l’any 2019, Festa Major. 

 
Segon. Conforme el que determina l’article 30.7 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el calendari 
laboral anual aprovat per la Generalitat conjuntament amb les festes proposades pel 
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Consistori, tindrà efectes com a calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de 
terminis administratius a Mollerussa, el 2019. 
 
Tercer. Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat a Lleida, als efectes legals oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=98.0&en
dsAt=145.0 
 
05.-MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MOLLERUSSA. PER DECLARAR VINCULANT UN EQUIPAMENT INDICATU AL SECTOR 
SUBd-15 “EL CODÍS 1”. 
 
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 20 de març de 2018, amb 
el contingut següent: 
 
“En la data 26.02.2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar 
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En la data 29.06.2009 
l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van 
ser publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i oportunitat de la modificació 
puntual del POUM vigent, la qual té per objecte determinar que el paquet d’equipament que 
al plànol d’ordenació del POUM número 10 “Ordenació indicativa”, s’ubica a l’àmbit del SUBd-
15 amb caràcter indicatiu, passi a considerar-se com a vinculant, i que per tant s’integri dins 
dels sistemes generals definits pel POUM. 
 
L’abast concret de la modificació plantejada es troba definida en la documentació tècnica 
redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics 
municipals de l’Ajuntament de Mollerussa.  
 
En l’esmentada documentació tècnica, es posa de manifest que “d’acord amb allò que 
determina a l’article 7.2 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, entenem que la modificació de la normativa del POUM que aquí es planteja te 
poca entitat i no pot produir efectes significatius en el medi ambient, per la qual cosa no 
procedeix el tràmit d’avaluació ambiental. Per altre costat els sector afectat SUBd-15 “El 
Codís 1” ja varen ser objecte de tramitació ambiental en el procés de redacció i aprovació del 
POUM vigent.  
 
En qualsevol cas, si que s’haurà de sol·licitar a l’òrgan pertinent del Departament de TES la 
resolució motivada que declari la no subjecció de la modificació puntual a avaluació 
ambiental en el termini d’un mes a partir de la seva recepció.” 
 
Per la seva part, per informe de secretaria de data de 6 de març de 2018, s’estableix al 
respecte que “Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan 
subjectes a avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es 
constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir 
efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una 
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sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per 
tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o 
programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes 
des de la presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució d'exempció 
d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.” 
En data de 7 de març de 2018, s’ha sol·licitat al òrgan ambiental competent la declaració de 
la no subjecció de la modificació del planejament a avaluació ambiental. 
En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés 
documentació que consta en l’expedient, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS:   
 
Primer. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA PER DECLARAR VINCULANT UN EQUIPAMENT 
INDICATU AL SECTOR SUBd-15 “EL CODÍS 1”, en els termes i abast establerts en la 
documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, 
d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU així com els articles 117 i 107 i 
següents del RLU, condicionant l’eficàcia d’aquest acord als termes que resultin de la 
resolució que emeti l’òrgan ambiental competent en relació a la sol·licitud exposada en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a 
un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria, 
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web 
municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions 
i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU. 
 
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article 
85 apartats 5 i 7 del TRLU sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 
 
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert 117.3 del 
RLU, concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de 
la modificació pel termini d’un mes. 
 
Cinquè. Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions 
modifiquin el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans 
especials urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial. Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada 
definitivament la modificació puntual. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1 
del TRLU, el termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys”. 
 
Sisè: Notificar aquest acord als propietaris afectats per la modificació.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=145.0&e
ndsAt=1790.0 
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mònica 
Segues, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Teresa Ginestà, Alonso 
Soria i Joan Simeón, tres (3) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, 
Montse Garcia i Narcís Romà. 
 
06.-EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIU DE 
PREESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS “LA QUITXALLA” I EL “PARA-
SOL”. 
 
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 20 de març de 2018, amb 
el contingut següent: 
 
“1. Exposició de fets: 
 
I. En la data 26 de novembre de 2008, foren formalitzats els contractes de concessió 
administrativa per a la gestió del servei públic de les Escoles Bressol el “PARA-SOL” i “LA 
QUITXALLA”, establint-se el termini de durada de 15 anys. 
 
II. La clàusula 2a del Plec de clàusules administratives particulars que regulen els contractes 
de concessió, en relació a les estipulacions sobre el contingut del servei objecte de gestió, 
estableix el següent: 
 
...//... 
2.- INSTAL.LACIONS O ESTABLIMENTS: 
...//... 
3) HORARIS. Els horaris de la prestació del servei lectiu seran els següents: 
Dilluns a divendres:  
Matí:   de  9’00 a 13’00 
Tardes: de 16’00 a 19’00 
 
La prestació del servei s’efectuarà conforme el calendari escolar que s’elabori d’acord amb l’article 35.f) 
del REGLAMENT GENERAL DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. En tot cas el màxim obligatori anual 
no superarà els 11 mesos. 
 
4) SERVEI DE PSICOMOTRICITAT: Es prestarà el servei de psicomotricitat un total de 3 hores 
setmanals. El servei es prestarà per professional qualificat. No es requereix que sigui personal propi, 
admetent-se expressament la contractació externa del servei.   
 
5) OFERTA DE SERVEIS OPCIONALS PELS USUARIS: Es preveurà la prestació dels serveis 
opcionals, pels usuaris, següents: 
 
a) servei de menjador: Aquest servei es prestarà, a petició dels usuaris interessats o, atenent a 
necessitats socials o d’interès públic, per imperatiu de l’Ajuntament. El servei, que podrà ésser objecte 
de subcontractació, es prestarà en l’horari comprés entre les 13’00 i les 16’00. El servei de menjador 
comporta la permanència de l’usuari en l’escola bressol entre les hores indicades i la obligatorietat de 
descans al migdia. 
   
b) horari extraordinari: S’oferirà un servei de guarda en horari extraordinari, opcional pels usuaris 
interessats, següent: 
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Dilluns a divendres:  
Matí:   de 08’00 a 09’00 
Tardes: de 19’00 a 20’00 
 
La retribució que l’adjudicatari percebi per la prestació dels serveis opcionals indicats en als apartats A i 
B serà independent de la bàsica que es determina per a la gestió del servei mitjançant concessió. 
...//... 
 
III. En la data 28 de febrer de 2018, s’ha emès l’informe favorable per part de la Regidoria 
d’Ensenyament, en relació a la proposta de MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA 
PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MOLLERUSSA, atès que s’hi conclou 
que aquesta beneficiarà a les famílies econòmicament i no afectarà a les condicions 
econòmiques establertes en el contracte, donat que es mantenen les mateixes hores de 
prestació del servei. 
 
2. Fonaments de dret: 
 
I. La clàusula 7 del PCAP que regeixen el contracte estableix que l’Ajuntament de Mollerussa 
ostentarà la potestat d’ordenar, discrecionalment, les modificacions en la prestació del servei 
que l’interès públic exigeixi, fixant les compensacions (econòmiques o d’altra mena) que 
legalment corresponguin. 
 
II.  La clàusula 6.3 del PCAP que regeixen el contracte estableix que l’Ajuntament s’obliga a 
mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte ha de compensar 
econòmicament el concessionari per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei 
que incrementin les despeses o disminueixin la retribució.   
 
III. L’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, aplicable 
als efectes, compliment i extinció dels contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la Llei 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), per aplicació de la seva Disposició 
transitòria primera, estableix que una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació 
només pot introduir-hi modificacions per raons d’interès públic i per atendre causes 
imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient. Aquestes modificacions 
no poden afectar les condicions essencials del contracte. La possibilitat que el contracte sigui 
modificat i les condicions en que es pot produir la modificació s’han de recollir en els plecs i 
en el document contractual. Les modificacions del contracte s’hauran de tramitar i 
formalitzar conforme a allò que disposen els articles 195 i 140 de la mateixa llei. 

IV. L’article 258 de la Llei 30/2007 estableix, en relació als contractes de gestió de serveis 
públics, que l’Administració pot modificar per raons d’interès públic i si concorren les 
circumstàncies que preveu el títol V del llibre i les característiques del servei contractat i les 
tarifes que han d’abonar els usuaris. En el cas de que els acords que dicti l’Administració 
respecte al desenvolupament del servei no tinguin transcendència econòmica, el contractista 
no tindrà dret a indemnització per raó dels mateixos. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats; vist l’informe jurídic sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
EDUCATIU DE PREESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS “LA 
QUITXALLA” I EL “PARA-SOL”. 
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L’abast de l’expedient té per objecte la MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA per a 
les escoles bressol municipals en els termes següents: 
 
1.- Dividir l’hora de l’acollida en dues parts:  

- De 8:00 a 9:00  (23 euros mensuals) 
- De 8:30 a 9:00  (12 euros mensuals) 

 
D’aquesta manera totes les famílies que hagin de deixar als nens a l’escola entre les 8:30 i 
les 9:00 per tal d’arribar a les 9 als seus llocs de treball, podran beneficiar-se d’aquest servei 
reduït, aquells però,  que necessitin gaudir de l’hora sencera,  continuaran amb l’oferta 
existent. 
 
2.- Incloure l’hora de 15:00 a 16:00 dins l’horari lectiu.  
D’aquesta manera les famílies que tenen fills a les escoles de primària de la ciutat, poden 
deixar primer al germà a l’escola i venir amb els petits a l’escola bressol a les 15:00 sense 
pagar cap hora complementària (fins ara de 15:00 a 16:00 es considerava hora d’acollida).  
 
El fet d’incloure l’hora de 15:00 a 16:00 dins l’horari lectiu disminuiria el preu de menjador, 
d’aquesta manera també es beneficia a les famílies que fan ús del menjador per motius 
laborals, fent una disminució del preu en la quota del menjador. Fins ara eren 3 hores de 
monitoratge ( de 13:00 a 16:00) i amb la nova proposta només serien dues hores (de 13:00 
a 15:00).  
 
L’hora lectiva que augmentem de 15:00 a 16:00, la suprimiríem de  18:00 a 19:00, on totes 
tres escoles detecten que el nombre de nens que assisteixen a aquesta hora a l’escola és 
mínima. D’aquesta manera proposem l’hora de 18:00 a 19:00 com acollida de tarda amb dos 
horaris. 

- De 18:00 a 19:00 (23 euros mensuals). 
- De 18:00 a 18:30 (12 euros mensuals). 

Tant al matí com a  la tarda es pot utilitzar el servei d’acollida en dies puntuals amb un cost 
únic de 2’70 euros el dia ( ja sigui l’hora sencera o mitja hora). 
 
3.- Eliminar l’acollida de la tarda de 18:00 h a 20:00 h durant el mes de juliol. 
Durant aquest mes, les altes temperatures fan que l’estada a l’escola sigui complicada per 
als nens i nenes tant petits i on es detecta que moltes de les famílies no necessiten el servei 
ja que tenen vacances i els germans grans ja no tenen escola. 
 
Segon.  Notificar aquest acord als concessionaris, requerint-les per tal de que en el termini 
de 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació del present acord, concorrin a la 
formalització de la modificació en document administratiu, de conformitat amb allò establert 
a l’article 140 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 
 
Tercer. Facultat al senyor alcalde per a signats tots els documents necessaris per al 
desenvolupament d’aquest acord.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=1790.0&
endsAt=1791.0 
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
07.-EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC EDUCATIU DE 
PREESCOLAR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  “EL NIU”. 
 
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 20 de març de 2018, amb 
el contingut següent: 
 
“1. Exposició de fets: 

 
I. En la data 22 de gener de 2007, fou formalitzat el contracte de concessió administrativa 
per a la gestió del servei públic de l’Escola Bressol “EL NIU”, establint-se el termini de durada 
de 5 anys, prorrogable per períodes anuals i sense superar la durada màxima de 10 anys. 
 
II. La clàusula 3a del Plec de clàusules administratives particulars que regulen la concessió 
administrativa, en relació a les estipulacions sobre el contingut del servei objecte de gestió, 
estableix el següent: 
 
...//... 
3ª.- CONTINGUT DEL SERVEI OBJECTE DE GESTIÓ:  
 
El contingut del servei objecte de gestió mitjançant concessió, serà el següent: 
 
3) HORARIS. Els horaris de la prestació del servei lectiu seran els següents: 
Dilluns a divendres:  
Matí:   de  9’00 a 13’00 
Tardes: de 16’00 a 19’00 
 
La prestació del servei s’efectuarà conforme el calendari escolar que s’elabori d’acord amb l’article 35.f) 
del REGLAMENT GENERAL DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. En tot cas el màxim obligatori anual 
no superarà els 11 mesos. 
 
4) SERVEI DE PSICOMOTRICITAT: Es prestarà el servei de psicomotricitat un total de 3 hores 
setmanals. El servei es prestarà per professional qualificat. No es requereix que sigui personal propi, 
admetent-se expressament la contractació externa del servei.   
 
5) OFERTA DE SERVEIS OPCIONALS PELS USUARIS: Es preveurà la prestació dels serveis 
opcionals, pels usuaris, següents: 
 
a) servei de menjador: Aquest servei es prestarà, a petició dels usuaris interessats o, atenent a 
necessitats socials o d’interès públic, per imperatiu de l’Ajuntament. El servei, que podrà ésser objecte 
de subcontractació, es prestarà en l’horari comprés entre les 13’00 i les 16’00. El servei de menjador 
comporta la permanència de l’usuari en l’escola bressol entre les hores indicades i la obligatorietat de 
descans al migdia. 
   
b) horari extraordinari: S’oferirà un servei de guarda en horari extraordinari, opcional pels usuaris 
interessats, següent: 
 
Dilluns a divendres:  
Matí:   de 08’00 a 09’00 
Tardes: de 19’00 a 20’00 
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La retribució que l’adjudicatari percebi per la prestació dels serveis opcionals indicats en als apartats A i 
B serà independent de la bàsica que es determina per a la gestió del servei mitjançant concessió.  
...//... 

 
III. En la data 28 de febrer de 2018, s’ha emès l’informe favorable per part de la Regidoria 
d’Ensenyament, en relació a la proposta de MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA 
PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MOLLERUSSA, atès que s’hi conclou 
que aquesta beneficiarà a les famílies econòmicament i no afectarà a les condicions 
econòmiques establertes en el contracte, donat que es mantenen les mateixes hores de 
prestació del servei. 
 
2. Fonaments de dret: 
 
I. La clàusula 7 del PCAP que regeixen el contracte estableix que l’Ajuntament de Mollerussa 
ostentarà la potestat d’ordenar, discrecionalment, les modificacions en la prestació del servei 
que l’interès públic exigeixi, fixant les compensacions (econòmiques o d’altra mena) que 
legalment corresponguin. 
 
II.  La clàusula 6.3 del PCAP que regeixen el contracte estableix que l’Ajuntament s’obliga a 
mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte ha de compensar 
econòmicament el concessionari per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei 
que incrementin les despeses o disminueixin la retribució.   
 
III.  L’article 101 del TR de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per DLEG 2/2000, de 16 de juny, aplicable als efectes, compliment i extinció dels contractes 
adjudicats amb anterioritat  l’entrada en vigor Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de conformitat 
amb la seva Disposició transitòria primera, estableix que una vegada perfet el contracte, 
l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per raó d’interès públic en els 
elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes 
imprevistes, justificant-ho degudament en l’expedient. Les modificacions del contracte 
hauran de formalitzar-se conforme a allò disposat a l’article 54. 
 
IV. L’article 163 del TRLCAP, en relació als contractes de gestió de serveis públics, estableix 
que l’Administració podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del servei 
contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris. En el cas de que els acords que 
dicti l’Administració respecte al desenvolupament del servei no tinguin transcendència 
econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels mateixos. 
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats; vist l’informe jurídic sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
EDUCATIU DE PREESCOLAR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  “EL NIU”. 
 
L’abast de l’expedient té per objecte la MODIFICACIÓ EN LA PRESTACIÓ HORÀRIA per a 
les escoles bressol municipals en els termes següents: 
 
1.- Dividir l’hora de l’acollida en dues parts:  

- De 8:00 a 9:00  (23 euros mensuals) 
- De 8:30 a 9:00  (12 euros mensuals) 
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D’aquesta manera totes les famílies que hagin de deixar als nens a l’escola entre les 8:30 i 
les 9:00 per tal d’arribar a les 9 als seus llocs de treball, podran beneficiar-se d’aquest servei 
reduït, aquells però,  que necessitin gaudir de l’hora sencera,  continuaran amb l’oferta 
existent. 
 
2.- Incloure l’hora de 15:00 a 16:00 dins l’horari lectiu.  
D’aquesta manera les famílies que tenen fills a les escoles de primària de la ciutat, poden 
deixar primer al germà a l’escola i venir amb els petits a l’escola bressol a les 15:00 sense 
pagar cap hora complementària (fins ara de 15:00 a 16:00 es considerava hora d’acollida).  
 
El fet d’incloure l’hora de 15:00 a 16:00 dins l’horari lectiu disminuiria el preu de menjador, 
d’aquesta manera també es beneficia a les famílies que fan ús del menjador per motius 
laborals, fent una disminució del preu en la quota del menjador. Fins ara eren 3 hores de 
monitoratge ( de 13:00 a 16:00) i amb la nova proposta només serien dues hores (de 13:00 
a 15:00).  
 
L’hora lectiva que augmentem de 15:00 a 16:00, la suprimiríem de  18:00 a 19:00, on totes 
tres escoles detecten que el nombre de nens que assisteixen a aquesta hora a l’escola és 
mínima. D’aquesta manera proposem l’hora de 18:00 a 19:00 com acollida de tarda amb dos 
horaris. 

- De 18:00 a 19:00 (23 euros mensuals). 
- De 18:00 a 18:30 (12 euros mensuals). 

Tant al matí com a  la tarda es pot utilitzar el servei d’acollida en dies puntuals amb un cost 
únic de 2’70 euros el dia ( ja sigui l’hora sencera o mitja hora). 
 
3.- Eliminar l’acollida de la tarda de 18:00 h a 20:00 h durant el mes de juliol. 
Durant aquest mes, les altes temperatures fan que l’estada a l’escola sigui complicada per 
als nens i nenes tant petits i on es detecta que moltes de les famílies no necessiten el servei 
ja que tenen vacances i els germans grans ja no tenen escola. 
 
Segon.  Notificar aquest acord als concessionaris, requerint-les per tal de que en el termini 
de 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació del present acord, concorrin a la 
formalització de la modificació en document administratiu, de conformitat amb allò establert 
als articles 101 i 54 del TRLCAP. 
 
Tercer. Facultat al senyor alcalde per a signats tots els documents necessaris per al 
desenvolupament d’aquest acord.” 
 
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=1791.0&
endsAt=1975.0 
 
08.-EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PER AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS 
EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. LOT 2. CENTRES 
ESCOLARS. 
 
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 20 de març de 2018, amb 
el contingut següent: 
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“1. Exposició de fets: 
 

I. En la data 6 d’octubre de 2016, la Junta de Govern va adjudicar el contracte de NETEJA 
DELS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2016. LOT 2. 
CENTRES ESCOLARS, a favor de SERVEIS LIC 1999, SLU. El contracte es va formalitzar en 
document administratiu en la data 15 de novembre de 2016, estipulant una durada de 4 
anys susceptible de pròrroga per mutu acord entre les parts fins a un màxim de 6 anys.  
 
II. L’Ajuntament ha considerat la conveniència de la modificació del contracte mitjançant 
l’ampliació d’un nou mòdul a l’Escola d’Adults, equipament que està integrat en el LOT 2. 
CENTRES ESCOLARS, per la qual cosa ha estat presentat un pressupost per a la prestació del 
servei en el nou equipament per part de l’empresa contractista. 
 

2. Fonaments de dret: 
 
I. La clàusula 9 del PCAP que regulen el contracte,  estableix que aquest és susceptible de 
modificació per ampliació o disminució del servei en els termes següents: 
 
...//... 
 
9. AMPLIACIÓ O DISMINUCIÓ DEL SERVEI 
 
S’estableix la possibilitat d’ampliar o disminuir els centres objecte del present contracte. 
 
9.1 Ampliació del servei 
 
Si l’Ajuntament decidís afegir nous centres o l’ampliació de superfície de centres en 
funcionament durant la vigència del contracte, el preu de la neteja d’aquests es determinarà 
d’acord amb el preu per metre quadrat (m2) corresponent a cada lot que es liciti. 
 
A efectes de neteja, la integració d’un nou centre en un lot determinat serà decidida per 
l’Ajuntament de conformitat amb la classificació efectuada en aquest plec. Si per les 
característiques del nou edifici, aquest no tingués cabuda en cap dels lots establerts, 
l’Ajuntament es reserva la possibilitat d’addicionar algun altre tipus de lot nou amb les 
condicions tècniques de neteja que cregui més escaients. 
 
En tot cas els serveis ampliats es prestaran en la mateixa forma i sota les mateixes clàusules 
i condicions que els originàriament establerts en el contracte. 
...//... 
 
II. La proposta presentada pel contractista adjudicatari, SERVEIS LIC 1999, SLU, i que queda 
reflectida en el contracte administratiu, oferta els següents imports en el cas de possibles 
ampliacions del servei: 
 
TERCERA. PREU DEL CONTRACTE 
...//... 
A.2. El preu per possibles ampliacions del servei: preu/m2: 22,30 €/any IVA exclòs. 
...//... 

 
III. Atès allò establert als articles 105 i 106 del TRLCSP, aplicable de conformitat amb allò 
que disposa la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre als efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, als 
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contractes adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor. Els preceptes estableixen 
el següent envers la potestat de modificació dels contactes des sector públic: “Sempre que 
en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat i 
s’hagi detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què es podrà fer ús de la 
mateixa, així com l’abast i límits de les modificacions que es poden acordar amb expressa 
indicació del percentatge del preu del contracte al que com a màxim poden afectar, i el 
procediment que s’hagi de seguir”.  
 
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats; vist l’informe jurídic sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de MODIFICACIÓ PER AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 
DELS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. LOT 2. 
CENTRES ESCOLARS. 
 
L’abast de l’expedient té per objecte la MODIFICACIÓ DEL LOT 2. CENTRES ESCOLARS amb 
l’ampliació d’un nou mòdul de l’Escola d’Adults en els termes següents: 
 
A.2. El preu per possibles ampliacions del servei: preu/m2: 22,30 €/any IVA exclòs. 
 
La resta del contracte formalitzat en la data 15 de novembre de 2016  resta subsistent i amb 
plens efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació pel 
present expedient. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’empresa contractista, requerint-la perquè en el termini de 
15 dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació del present acord, concorri a la 
formalització de la modificació en document administratiu de conformitat amb allò establert 
als art. 219 i 156.3 del TRLCSP. 
 
Tercer. Facultat al senyor alcalde per a signats tots els documents necessaris per al 
desenvolupament d’aquest acord.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=1975.0&
endsAt=2052.0 
 
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 DE CRÈDITS 08/2018. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 

 
El Sr. Alcalde  dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 20 de març de 2018, 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, 
 
D'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent 
ACORD: 
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 08/2018, per una quantia total de 82.775,00 
€ el següent resum: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT :     

    PARTIDA              CONCEPTE                                        IMPORT  
 

07 1532 2100002 ARRANJAMENT DE CARRERS I CAMINS 20.000,00 

09 9430 4630000 APORTACIÓ EXTAORDINÀRIA MANCOMUNITAT 32.725,00 

11 3321 2120000 CONSERVACIÓ EDIFICI AMISTAT 2.950,00 

12 3410 2260900 ACTIVITATS ESPORTIVES 10.000,00 

12 3410 2279900 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES 14.000,00 

12 3420 2200001 MATERIAL ESPORTIU 3.100,00 

 
FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS:             

        PARTIDA                CONCEPTE                                 IMPORT  
 

06 1710 2279900 JARDINERIA 68.775,00 

12 3400 1310000 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 14.000,00 

 
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: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2052.0&
endsAt=2211.0 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
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10.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. QUART TRIMESTRE DE 2017. 
 
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 desembre de 
2018. 
 
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 

Crèdits inicials 12.597.000,00 

Modificacions de crèdit 3.214.927,87 

Crèdits definitius 15.811.927,87 

Despeses compromeses 13.261.648,18 

Grau execució compromisos 83,87% 

Obligacions reconegudes netes 13.261.605,61 

Grau execució d'obligacions 83,87% 

Pagaments realitzats 12.486.890,59 

Grau d'execució dels pagaments 94,15% 
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1.2  Execució del pressupost d'ingressos 

Previsions inicials 12.597.000,00 

Modificacions de crèdit 3.214.927,87 

Previsions definitives 15.811.927,87 

Drets reconeguts nets 15.579.911,75 

Grau d'execució drets 98,53% 

Recaptació neta 14.106.798,77 

Grau d'execució recaptació 90,54% 
 

1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/17        686.936,25€ 
Ingressos         41.152.803,10€ 

- Moviments interns de tresoreria 16.754.072,39€ 
Pagaments      38.713.57,22€ 

Moviments interns de tresoreria 16.754.072,39€ 
Saldo a 31/12/17     3.126.212,13€ 
 

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
 

1.1  Execució del pressupost de despeses 

Crèdits inicials 743.500,00 

Modificacions de crèdit 39.970,00 

Crèdits definitius 783.470,00 

Despeses compromeses 735.905,72 

Grau execució compromisos 93,92% 

Obligacions reconegudes netes 734.928,61 

Grau execució d'obligacions 93,80% 

Pagaments realitzats 685.735,67 

Grau d'execució dels pagaments 93,30% 

1.2  Execució del pressupost d'ingressos 

Previsions inicials 743.500,00 

Modificacions de crèdit 39.970,00 

Previsions definitives 783.470,00 

Drets reconeguts nets 722.435,42 

Grau d'execució drets 92,20% 

Recaptació neta 672.575,98 
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Grau d'execució recaptació 93,09% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 01/01/17  13.088,41€ 
Ingressos          1.721.349,51€ 

Moviments interns de tresoreria 276.391,62€ 
Pagaments       1.724.208,72€ 

Moviments interns de tresoreria 276.391,62€ 
Saldo a 31/12/17        10.229,20€ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2211.0&
endsAt=2222.0 
 
11.- 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. QUART TRIMESTRE DE 2017. 
 
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 desembre 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: 
 
• Ajuntament de Mollerussa: 99.601,40 €, que corresponen a 148 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa:      17.906,02 €, que corresponen a 32 factures. 
 
Es fa constar que amb data 31-01-2018 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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2222.0&
endsAt=2250.0 
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12.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME 
ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL PRESSUPOST. QUART TRIMESTRE 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 quart 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: 31 de gener de 2018. 
 
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 se’n dóna per assabentat.   
 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2250.0&
endsAt=2262.0 
 
13.- DONAR COMTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL 
PLA D’AJUST. ART. 10 ORDRE MINHAP/2105/2012. QUART TRIMESTRE 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 QUART trimestre de l’exercici 2017. 
 
Quart 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.  
• 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 el 31 de gener 2018 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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2262.0&
endsAt=2274.0 
 
14.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE 
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. QUART TRIMESTRE 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 
quart 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: 31 de gener de 2018. 
 
Ràtio operacions pagades: 54,72 
Import pagaments realitzats: 1.187.151,77 € 
Ràtio operacions pendents: 6,43 
Import pagaments pendents: 577.492,74 € 
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PMP: 38,92 
 
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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2274.0&
endsAt=2291.0 
 
15.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2017 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017. Es fa 
constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost ha estat aprovada, per raó 
competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 102/2018, de 22 de febrer, 
transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent: 
 
DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 102/2018 
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’obté, a 31 de desembre de 2017 el resultat 
següent: 
 
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial de despeses: 12.597.000,00 

Modificacions de despeses: 3.214.927,87 

Pressupost definitiu de despeses: 15.811.927,87 

Despeses autoritzades: 13.261.626,32 

Despeses compromeses: 13.261.626,32 

Obligacions reconegudes: 13.261.626,32 

Despeses ordenades: 12.486.890,59 

Pagaments realitzats: 12.486.890,59 

Obligacions pendents de pagament: 774.735,73 

    

2.  Exercicis tancats :   

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 425.156,09 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 116,00 
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Pagaments realitzats: 343.402,59 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 81.637,50 

    

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      856.373,23 
 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial d’ingressos: 12.597.000,00 

Modificacions d’ingressos: 3.214.927,87 

Pressupost definitiu d’ingressos: 15.811.927,87 

Drets reconeguts: 15.581.422,73 

Drets anul·lats:   

Devolució d’ingressos: 118.514,73 

Recaptació neta: 14.106.798,77 

Drets pendents de cobrament: 1.474.623,96 

2. Exercicis tancats :   

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 4.448.409,61 

Baixes: 536.556,88 

Recaptació: 1.571.602,80 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 2.058.974,50 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 3.533.598,46 
 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS  

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES  

 AJUSTOS   RESULTAT  

    
 a. Operacions 
corrents  

13.298.143,79 10.875.374,09 2.422.769,70 

 b. Altres operacions no financeres  276.612,16 803.091,97 -526.479,81 

 1. Total operacions no financeres 
(a+b)  

13.574.755,95 11.678.466,06 1.896.289,89 

 2. Actius financers  6.666,78 12.302,00 - 5.635,22 

 3. Passius financers  2.000.000,00 1.570.858,26 -429.141,74 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI  

15.581.422,73 13.261.626,32 2.319.796,41 
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2.1.4. Romanents de crèdit: 
 

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de  2.550.301,55 €. 
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals): 2.1109.024,86€  
 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals): 441.276,69 € 

 
2.1.5. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 

  
 1. (+) Fons 
íquids  

3.126.085,94 

 2. (+) Drets pendents de cobrament  3.735.310,14 

 (+) del Pressupost 
corrent  

1.474.623,96 
 

 (+) de Pressupostos tancats  2.058.974,50 
 

 (+) d'operacions no pressupostàries  201.711,68 
 

 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva  

0,00 
 

 3. (-) Obligacions pendents de pagament  3.143.553,07 

 (+) del Pressupost 
corrent  

774.735,73 
 

 (+) de Pressupostos tancats  81637,50 
 

 (+) d'operacions no pressupostàries  2.287.179,84 
 

 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva  

0,00 
 

 4. (+) Partides pendents d'aplicació    11.505,30 

 (-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació 
pressupostària  

-21205,49 
 

 (+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació 
pressupostària  

32710,79 
 

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)  3.729.348,31 

 II. Saldos de dubtós 
cobrament  668.096,11   

 
AJUSTOS:  

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses grals.  

183.991,70 

 5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici  10.304,15 

 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici  2.021.326,27 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

492.765,99 
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 III. Excés de finançament 
afectat  2.016.193,07 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 
II - III)  1.045.059,13 

 
Per tant, el romanent de tresoreria per a despeses generals es POSITIU. 
 
2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la Regla 83.1 de 
l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets 
pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que: 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 668.096,11 €.  

Respecte a l’estimació dels saldos de cobrament dubtós que s’han de deduir del pendent de cobrament, 
per als ingressos dels capítols 1, 2 i 3 (tributs i altres ingressos), s’aplicaran els percentatges següents: 
- 10% per a l’exercici en curs 
- 30% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs 
- 60% per al segon any tancat anterior a l’exercici  en curs 
- 90% per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs. 
- 100% per al quart any tancat i els altres anteriors a l’exercici en curs. 
- Per a les multes es proveirà el 90% de l’import, tant de l’exercici corrent com d’exercicis tancats. 
- Per a la resta de conceptes s’aplicarà el criteri individualitzat 
 
En qualsevol cas, la xifra dotada no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
   
2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària, regla despesa, endeutament i període mig de pagament a 
proveïdors.  
 
L’Interventor ha emès un informe específic respecte a l’acompliment de l’estabilitat pressupostària de la 
liquidació i que s’acompanyarà a l’expedient. 
 
No obstant, s’avança que el pressupost general liquidat  s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària de conformitat amb els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), posant-se de manifest una capacitat de 
finançament  per import de 1.796.141,53 € una vegada introduïts els ajustos previstos al Sistema de 
Comptabilitat Nacional (SEC’95).  Que s’incompleix amb la regla de la despesa per import de 152.418,26 
€. Que el rati d’endeutament es situa en el 83,06 % i que el període mig de pagament a proveïdors es 
de 38,92 dies.  

2.5. Reparaments.  
 
NO s’han informat negativament cap dels pagaments i expedients administratius relatius a ingressos i 
despeses. 
    
2.6.  Respecte el pendent d’aplicació (despesa efectuada sense consignació pressupostària) a 31 de 
desembre de 2016, s’informa que el saldo que registra el compte 413 es de 0,00 €. 
 
2.7 Incorporació de crèdits. 
 
En els termes previstos a l’article 182 TRLRHL, s’han incorporat per Decrets d’Alcaldia, núm.007/2018 de 
08 de gener per import de 2.106.381,85 € i núm. 048/2017, de 07 de febrer de 2018 per import de 
332.151,00 €  mitjançant els corresponents expedients al pressupost de l’exercici 2018.  
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3. FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la 
recaptació neta. 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del 
principi d’estabilitat. 

L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el 
següent. 

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, 
aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament 
si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí 
del superàvit. 

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any 
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i 
els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que 
permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe 
de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del 
límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual 
es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  
 
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada, DECRETO: 

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 201, de l’Ajuntament de Mollerussa i que 
s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
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Segon. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per corregir 
el desequilibri 

Tercer. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 

Quart. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2291.0&
endsAt=2362.0 
 
16.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Pla Pressupostari a mig termini 2019-2021. Es fa 
constar, als efectes oportuns, que el Pla Pressupostari a mig termini ha estat aprovada, per 
raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 120/2018, de 14 de març, 
transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent: 
 
DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 120/2018 
Assumpte: APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2019-2021. 

1. ANTECEDENTS 

En data 13 de març de 2018 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a 
mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla 
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir 
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període 
mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  

2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 

2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses 
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 

2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 
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2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini 
de les finances públiques. 

2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de 
març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del 
pressupostos anuals. 
 
Atès l’exposat i vist l’Informe de la Intervenció, en desplegament de les competències atribuïdes per la 
legislació citada, DECRETO: 
 
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord amb el següent 
detall: 

 
 
Segon. Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 

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

LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS 2017 2018 2019 2020 2021
Capítol 1 6.278.075 6.280.000 6.280.000 6.280.000 6.280.000
Capítol 2 45.116 50.000 50.000 50.000 50.000
Capítol 3 2.535.939 3.440.000 2.729.880 2.729.880 2.729.880
Capítol 4 3.980.580 4.610.000 4.610.000 4.610.000 4.610.000
Capítol 5 458.434 440.000 440.000 440.000 440.000
Ingressos corrents 13.298.144 14.820.000 14.109.880 14 .109.880 14.109.880
Capítol 6 0 0 0 0 0
Capítol 7 276.612 1.000.000 400.000 600.000 900.000
Ingressos de capital 276.612 1.000.000 400.000 600.000 9 00.000
Capítol 8 6.667 6.700 6.700 6.700 6.700
Capítol 9 2.000.000 2.000.000 0 0 0
Ingressos financers 2.006.667 2.006.700 6.700 6.700 6.70 0
INGRESSOS TOTALS 15.581.423 17.826.700 14.516.580 14.716.580 15.016.580

DESPESES 2017 2018 2019 2020 2021
Capítol 1 4.810.031 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000
Capítol 2 5.682.109 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000
Capítol 3 157.610 153.000 132.000 107.000 84.000
Capítol 4 225.624 225.000 225.000 225.000 225.000
Capítol 5 0 0 0 0 0
Despeses corrents 10.875.374 11.208.000 11.187.000 11. 162.000 11.139.000
Capítol 6 803.092 5.000.000 200.000 200.000 200.000
Capítol 7 0 0 0 0 0
Despeses de capital 803.092 5.000.000 200.000 200.000 20 0.000
Capítol 8 12.302 6.000 6.000 6.000 6.000
Capítol 9 1.570.858 1.575.059 1.635.000 3.206.280 3.348.580
Despeses financeres 1.583.160 1.581.059 1.641.000 3.212 .280 3.354.580
DESPESES TOTALS 13.261.626 17.789.059 13.028.000 14.574.280 14.693.580
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2362.0&
endsAt=2398.0 

17.- MOCIONS 
 
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que ha estat presentada una Moció, que és la següent: 
 
17.1.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS O PLAQUES STOLPERSTEINE EN 
RECORD A LES PERSONES DE MOLLERUSSA DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ 
NAZIS 
 
Seguidament es dóna lectura a la Moció, procedint-se al seu debat i votació: 
 
17.1.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS O PLAQUES 
STOLPERSTEINE EN RECORD A LES PERSONES DE MOLLERUSSA DEPORTADES ALS 
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS 
 
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent: 
 
“MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS O PLAQUES STOLPERSTEINE EN RECORD A LES 
PERSONES DE MOLLERUSSA DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a les persones que 
han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions diverses per raons ètniques, ideològiques, 
religioses o de qualsevol tipus. Alhora, i més enllà del record necessari, crear espais de memòria és 
imprescindible per fer pedagogia deis valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les 
generacions més joves. 
 
A Catalunya, en els darrers anys, s’ha començat a realitzar una tasca exemplar pel que fa al període de 
la guerra civil i de la postguerra, que és un dels episodis més rellevants de la nostra historia recent. 
Tanmateix, avui volem portar a col·lació un altre element potser menys conegut, però no per això 
inexistent: el dels mollerussencs morts o empresonats als camps nazis durant la segona guerra mundial. 
 
Concretament proposem instal·lar plaques o llambordes de memòria, també anomenats Stolpersteine, 
una idea importada d’Alemanya que va començar a desenvolupar l’artista Gunter Demnig l’any 1992. El 
16 de desembre d’aquell any, Demning va col·locar el primer llambordí davant de l’Ajuntament de 
Colònia corn a homenatge als gitanos deportats als camps d’extermini nazis. L’any 1993 va iniciar un 
projecte adreçat a fomentar la memòria de víctimes del nazisme arreu del món. Els Stolpersteine estan 
fets de formigó de 10 cm per 10 cm i estan coberts d'una fulla de llautó en la qual es graven les dades 
essencials de la persona que va ser víctima del nazisme. 
 
El seu objectiu és aturar al vianant -de fet, també es coneixen comn a pedres de topada- i fer-lo pensar 
en la persona empresonada, desapareguda, assassinada, torturada. Hi ha un llambordí únic per a cada 
persona, i així molts cops podem trobar tres, quatre o més llambordins junts, corresponents als 
membres d’una mateixa família assassinats pels feixistes. Des de l'inici del projecte el 1993, s’han 
instal·lat més de 50.000 llambordins a nou països d'Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països Baixos, 
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Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i també aquí, a casa nostra. En pocs anys ha 
esdevingut el memorial més llarg del món. La primera pedra a la Península Ibèrica es va posar el 2015 a 
Navàs, i també s’han instal·lat a Sabadell, Igualada, Manresa, Girona, Navàs i Cervera. Al seu torn, l’any 
2012 es creà una aplicació i una web on es recull la ubicació de les diferents llambordes amb la història 
de tots els assassinats. 
 
No només, però, es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als supervivents, incloent-hi 
persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres països. També recuperen la memòria d’aquelles 
persones que, davant el destí que els esperava, decidiren suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma 
simbòlica, els Stolpersteine reuneixen a les famílies o grups de persones separades per la deportació. 
 
Un estudi del Departament d'lnterior i Relacions Institucionals del Govern català, de la Universitat 
Pompeu Fabra i de l'entitat Amical Mauthausen, eleva a 8.964 el nombre de deportats republicans als 
camps nazis. D’aquests, 7.347 van estar internats a Mauthausen, 751 a Dachau, i 638 a Buchenwald. La 
resta es va repartir entre d'altres camps com Neuengamme, Flossenbürg i Ravensbrück. El 59% deis 
deportats va morir i el 4% es van donar per desapareguts. Un 37% van ser alliberats, encara que en 
l'actualitat, per qüestions d'edat, la gran majoria de persones que van estar als camps van morir. Un 
22% dels deportats eren catalans. 
 
Doncs bé, Mollerussa no pot restar al marge d’aquest homenatge als deportats de la nostra ciutat. Cal 
recordar perquè no es torni a produir un horror com aquest. I cal homenatjar als que varen donar la 
seva vida per la llibertat de totes i de tots. Per això proposem la instal·lació d’aquestes llambordes i, 
també, plantegem que siguin una eina pedagògica per a les noves generacions. 
 
De moment hem localitzat 2 mollerussencs que relacionarem a continuació. Malauradament pensem que 
són moltes més les persones de Mollerussa que foren deportades, i a tal efecte creiem que l’execució 
d’aquesta moció ha d’anar acompanyada, també, d’una tasca de recerca. 
 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Mollerussa proposa d’adopció 
dels següents: 

ACORDS 
 
Primer. Que es faci un cens dels ciutadans deportats en els camps d’extermini nazi. 
 
Segon. Que es contacti amb l’artista corresponent a fi de realitzar i col·locar les llambordes. 

 
Tercer. Que es facin activitats entre els i les escolars per recordar-los i educar-los en el respecte a la 
vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària. 

 
Quart. Que s’iniciï un programa d’estudi i treball sobre la temàtica que ens ocupa per a les escoles i 
instituts del municipi, i que s’habiliti una dotació econòmica a tal efecte. 

 
Cinquè. Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament de 
Catalunya.” 

------------------- 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les 
intervencions següents: 
 

Nom Data 
naixement 

Data 
defunció o 

alliberament (*) 

Camp o va ser 
empresonat Data entrada al 

camp 
Ramón Rocaspana i 

Duar 
09/10/22 Alliberat el 

29/04/1945 
En un primer destí a 

Daschau i com a últim 
destí Auschwitz 

08/03/44 

Josep Tribó Torres 03/10/99 Mort el 22/09/1941 Mathausen 06/08/40 
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2398.0&
endsAt=2908.0 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
Moció i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
18.- 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, 52,2a), 
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 22 de gener i 15 de març de 2018, i que es corresponent als números 
020/2018 a 122/2018, següents: 
 

ANY 2018 
 
Decret Núm. 020/2018, 22 de gener. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 02/2018). 
 
Decret Núm. 021/2018, 22 de gener. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 022/2018, 22 de gener. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.  
 
Decret Núm. 023/2018, 22 de gener. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.  
 
Decret Núm. 024/2018, 22 de gener. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.  
 
Decret Núm. 025/2018, 22 de gener. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.  
 
Decret Núm. 026/2018, 25 de gener. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Joventut. Activitats diverses. Dinamització 
Oficina Jove:  Auxiliar de Tècnica. 
 
Decret Núm. 027/2018, 23 de gener. 
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 03/2018. 
 
Decret Núm. 028/2018, 25 de gener. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 04/2018) 
 
Decret Núm. 029/2018, 25 de gener. 
Assumpte: Nomenament de Sr. CARRASCAL CARRETERO, Carlos, com a Caporal en funcions de la policia 
local, (Lloc de treball 119), per procediment d’adscripció provisional. [Expedient GP-AP-2018/01]. 
 
Decret Núm. 030/2018, 25 de gener. 
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat pel Sr. GRAUS BRUFAU, 
Francesc.  

• Núm.  Exp. RP 2018/01. 
• Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 
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Decret Núm. 031/2018, 29 de gener. 
Assumpte: Plantilla de Personal, Exercici 2018. Aprovació definitiva i publicació. 
 
Decret Núm. 032/2018, 29 de gener. 
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COL·LABORADOR ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA I 
INFÀNCIA: Activitats diverses.  
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2017   
PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIMENTACIÓ LABORAL.  
ACCIÓ PROJECTE: DX-05. “ESTUDI SOBRE DESIGUALTATS EN EL COL·LECTIU JOVE” 
Número d’expedient: LTB-058/17. 
 
Decret Núm. 033/2018, 29 de gener. 
Assumpte: EMC-005/2018 
 
Decret Núm. 034/2018, 30 de gener. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 035/2018, 30 de gener. 
Assumpte: Nomenament funcionari per cobrir una plaça d’agent de la policia local, en règim d’interinitat. 
[RLT 101] 
 
Decret Núm. 036/2018, 30 de gener. 
Assumpte: Coordinador metodologia de treball e-SET 
 
Decret Núm. 037/2018, 31 de gener. 
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra. Ibañez Badia, 
Ramona.  

• Núm.  Exp. RP 2018/02. 
• Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes. 

 
Decret Núm. 038/2018, 31 de gener. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de gener de 2018. 
 
Decret Núm. 039/2018, 1 de febrer. 
Assumpte: Contracte menor de prestació de serveis professionals “AMIC DE LA GENT GRAN”. 
Desplegament del projecte “NO ET QUEDIS A CASA”.  
 
Decret Núm. 040/2018, 1 de febrer. 
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COL·LABORADOR ÀREA D’ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS 
MUNICIPALS: Activitats diverses. 
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2017   
PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIMENTACIÓ LABORAL.  
ACCIÓ PROJECTE: DX-01. “MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL BARRI” 
Número d’expedient: LTB-058/17. 
 
Decret Núm. 041/2018, 1 de febrer. 
Assumpte: EMC-003/2018 
 
Decret Núm. 042/2018, 2 de febrer. 
Assumpte: PROCÉS SELECTIU ESPECÍFIC PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT 
LLENGUATGE MUSICAL DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA (EXP. BTEM 2017/C-02) 
Tràmit: Aprovació relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 
 



 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
  ______ 

 

Decret Núm. 043/2018, 2 de febrer. 
Assumpte: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 
2017/2018.    
 
Decret Núm. 044/2018, 2 de febrer. 
Assumpte: Llicències d’obres  
 
Decret Núm. 045/2018, 5 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 046/2018, 6 de febrer. 
Assumpte: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL COL·LABORADOR LABORAL TEMPORAL ÀREA DE NOVES 
TECNOLOGIES. TÈCNIC INFORMÀTIC. Activitat: IMPLANTACIÓ OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. 
 
Decret Núm. 047/2018, 6 de febrer. 
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, instal·lació d’una exposició d’un vehicle 
“CAIXABANK”, N. Exp. OVP-A: 2018/002 
 
Decret Núm. 048/2018, 7 de febrer. 
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits Pressupost 2017 
 
Decret Núm. 049/2018, 7 de febrer. 
Assumpte: APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT: INSTAL·LACIÓ DE DOS SEMÀFORS AL PAS DE 
VIANANTS DE LA CRUÏLLA DE L’AVINGUDA JAUME I I AMB LA CARRETERA E-23 (RONDA PONENT). EXP. 
01/2018. 
 
Decret Núm. 050/2018, 8 de febrer.  
Assumpte: Bestreta treballador 
 
Decret Núm. 051/2018, 8 de febrer. 
Assumpte: AROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA I MERCADONA, SA PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DOS SEMÀFORS A LA CRUÏLLA ENTRE ELS 
CARRERS  AVINGUDA JAUME I I LA E-23 (RONDA PONENT). 
 
Decret Núm. 052/2018, 9 de febrer. 
Assumpte: Bestreta treballador 
 
Decret Núm. 053/2018, 12 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 054/2018, 12 de febrer. 
Assumpte: Adscripció provisional del Sr. PASTÓ LLOBERA, Ricard, al RLT 043, per procediment de 
mobilitat funcional temporal.   
 
Decret Núm. 055/2018, 13 de febrer.  
Assumpte: Aprovació del document d’avaluació de riscos: adequació d’una zona d’aparcament municipal 
ubicada al carrer Estrella de Mollerussa. Exp. 01/2018. 
 
Decret Núm. 056/2018, 13 de febrer. 
Assumpte: Borsa de Treball per a la selecció d’un lloc de treball de socorrista aquàtic de l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament de Mollerussa. Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos 
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Decret Núm. 057/2018, 13 de febrer. 
Assumpte: Manteniment de les condicions de salubritat de les parcel·les ubicades al carrer Mossèn 
Cantons - carrer Firal, 23 de 25230 Mollerussa. 
 
Decret Núm. 058/2018, 13 de febrer. 
Assumpte: Desplegament de l’acord plenari del dia 30 de novembre de 2017. Requalificació de RLT  006-
OAM-FM 
 
Decret Núm. 059/2018, 14 de febrer. 
Assumpte: Recurs Contenciós - Administratiu [Abreujat] Núm. 2017/580.  
 
Decret Núm. 060/2018, 14 de febrer. 
Assumpte: Subvenció de Saó de Ponent. 
 
Decret Núm. 061/2018, 14 de febrer. 
Assumpte: Assignació de complements de productivitat. 
 
Decret Núm. 062/2018, 14 de febrer. 
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra. VAZQUEZ 
CAÑAMERAS, Meritxell. Núm.  Exp. RP 2018/003. Requeriment de documentació. 
 
Decret Núm. 063/2018, 14 de febrer. 
Assumpte: EMC-002/2018 
 
Decret Núm. 064/2018, 14 de febrer. 
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits 06/2018 
 
Decret Núm. 065/2018, 14 de febrer. 
Assumpte: Subvenció Club de Futbol Joventut Mollerussa 
 
Decret Núm. 066/2018, 15 de febrer. 
Assumpte: Subvenció Associació Voluntaris Protecció Civil Mollerussa 
 
Decret Núm. 067/2018, 15 de febrer. 
Assumpte: Bestreta treballador 
 
Decret Núm. 068/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 069/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 070/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 071/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 072/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
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Decret Núm. 073/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 074/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 075/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 076/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 077/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 078/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 079/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 080/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 081/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 082/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 083/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 084/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 085/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 086/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
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Decret Núm. 087/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 088/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 089/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 090/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 091/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 092/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 093/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa. Indicis de 
risc imminent en determinats habitatges 
 
Decret Núm. 094/2018, 19 de febrer. 
Assumpte: Autorització de les altes dels serveis dels pisos del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, posats a disposició de l’Ajuntament de Mollerussa En 
desplegament del conveni de 31 d’agost de 2017, que es va subscriure  entre l’ajuntament de 
Mollerussa, el Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge relatiu a la problemàtica derivada de l’estat de conservació del grup Sant Isidori 
 
Decret Núm. 095/2018, 20 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 096/2018, 20 de febrer. 
Assumpte: EMC-004/2018 
 
Decret Núm. 097/2018, 20 de febrer. 
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Ajuntament de Mollerussa, exercici 2017 
 
Decret Núm. 098/2018, 22 de febrer. 
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la 
Sala Teatre de l’Amistat. 
 
Decret Núm. 099/2018, 22 de febrer. 
Assumpte: Selecció mitjançant borsa de treball d’un lloc d’auxiliar administratiu a la Policia Local 
Nomenament funcionari interí. 
 
Decret Núm. 100/2018, 22 de febrer. 
Assumpte: Borsa de treball per a la selecció d’un lloc de treball de socorrista aquàtic de l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva d’aspirants admesos/es o exclosos/es. 
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Decret Núm. 101/2018, 22 de febrer. 
Assumpte: Bestreta treballador. 
 
Decret Núm. 102/2018, 22 de febrer. 
Assumpte: Liquidació del Pressupost, exercici 2017 
 
Decret Núm. 103/2018, 26 de febrer. 
Assumpte: Ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 104/2018, 26 de febrer. 
Assumpte: Decret d’Alcaldia de conformitat de l’acumulació de la plaça de secretaria de l’Ajuntament de 
Mollerussa amb la plaça de secretaria intervenció de l’agrupació de secretaria de classe tercera de 
Passanant i Belltall i Forès 
 
Decret Núm. 105/2018, 28 de febrer. 
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de febrer de 2018. 
 
Decret Núm. 106/2018, 28 de febrer. 
Assumpte: Liquidació del Pressupost Patronat Fires de Mollerussa, exercici 2017 
 
Decret Núm. 107/2018, 28 de febrer. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Immaculada Roigé, en representació de Pagesos per la Independència, en què 
demanen autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 1 de març de 2018 
 
Decret Núm. 108/2018, 28 de febrer. 
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. MONTEJANO 
BADOSA, César i la Sra. BADOSA PUIG, M. Àngels  
(NÚM.  EXP. RRP 2017/06). 
 
Decret Núm. 109/2018, 1 de març. 
Assumpte: Contractació Socorrista aquàtic. Piscina Coberta Municipal Temporada 2017-2018. 
 
Decret Núm. 110/2018, 2 de març. 
Assumpte: Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la selecció de personal de 
manteniment i control en equipaments esportius municipals per procediment d’urgència. 
 
Decret Núm. 111/2018, 5 de març. 
Assumpte: Ordenació de pagaments. 
 
Decret Núm. 112/2018, 5 de març. 
Assumpte: Aprovació relació d’autorització, padró fiscal i període de cobrament en voluntària, exercici 
2018, del mercat setmanal 
 
Decret Núm. 113/2018, 6 de març. 
Assumpte: Sol·licitud ERC Mollerussa, en què demana autorització per muntar una carpa informativa al 
recinte del Mercat Setmanal el dia 7 de març de 2018  
 
Decret Núm. 114/2018, 7 de març. 
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Intervenció. Activitats diverses. Auxiliar 
Administrativa (Interinitat) 
 
Decret Núm. 115/2018, 9 de març. 
Assumpte: Subvenció Club Patí Mollerussa 
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Decret Núm. 116/2018, 9 de març. 
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. estat de conservació de l’edifici situat al c/ 
Barcelona, 4  de 25230 Mollerussa. 
tràmit: atorgament d’un nou termini. 
 
Decret Núm. 117/2018, 9 de març. 
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demanen autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat 
el dia 10 de març i la sala 2 de l’Amistat el dia 24 de març de 2018 
 
Decret Núm. 118/2018, 9 de març. 
Assumpte: Ordenació de pagaments 
 
Decret Núm. 119/2018, 13 de març. 
Assumpte: Sol·licitud Sr. Ramon Vilaltella, en representació de Ciutadans, en què demana autorització 
per muntar una carpa informativa el dia 14 de març de 2018 
 
Decret Núm. 120/2018, 14 de març. 
Assumpte: Aprovació del Pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021 
 
Decret Núm. 121/2018, 15 de març.  
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 08/2018 
 
Decret Núm. 122/2018, 15 de març. 
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al carrer Domènec Cardenal, 3 de 25230 
Mollerussa. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat.   
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2908.0&
endsAt=2928.0 
 
19.- PRECS I PREGUNTES 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816200e914016243cf1c0d0064?startAt=2928.0 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, per 
Ordre del Sr. Alcalde accidental es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta 
que serà signada pel president acctal., juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 


