AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2018/06
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta-u de maig 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 ordinària, de primera convocatòria sota del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup CiU),
amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari, el titular Sr. 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 22 DE MARÇ DE 2018 (03/2018).
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
03/2018 celebrada el dia 22 de març 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/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=6.0&end
sAt=7.0
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 D’ABRIL DE 2018 (04/2018).
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
04/2018 celebrada el dia 19 d’abril 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
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cap esmena.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=7.0&end
sAt=8.0
03.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE MAIG DE 2018 (04/2018).
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
04/2018 celebrada el dia 15 de maig 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/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=8.0&end
sAt=34.0
04.- INFORME DE L’ALCALDIA
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=34.0&en
dsAt=500.0
05.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN
ÀMBIT DE PLA ESPECIAL A LA SERRA.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“En la data 26 de gener de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar
provisionalment l’expedient urbanístic que té per objecte la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE
PLA ESPECIAL A LA SERRA. L’abast de la modificació es troba descrita en la documentació
tècnica redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell La modificació i
té per objecte el desenvolupament del Parc de la Serra amb l’ordenació de les activitats
existents i facilitant la ubicació de nous usos que complementen el caire educatiu i esportiu
de l’àmbit, mantenint l’espai com a un reserva natural del municipi.
En la data 17 de 18 d’abril de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va
suspendre l’aprovació definitiva de la modificació esmentada, fins que mitjançant un Text
Refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
s’incorporin les prescripcions següents:
però en va supeditar la publicació al DOGC i, per tant, la conseqüent executivitat a la
presentació d’un Text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
“...//...”
1.1Cal justificar suficientment l’ordenació vinculant proposada dels sistemes d’equipament,
mitjançant un avantprojecte d’ordenació global de l’àmbit del Pla especial urbanístic i
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justificar l’assoliment dels objectius previstos pel planejament general vigent per aquest
àmbit. Pel que fa a la regulació proposada, caldrà establir els equipaments de l’àmbit com a
sistemes generals.
1.2. Cal aportar l’ordenació detallada de la pista d’atletisme que sigui la necessària per
compensar l’absència d’aprovar un Pla especial urbanístic i procedir a l’execució directa de
l’actuació, d’acord amb l’article 116.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
1.3. Cal completar l’informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de la
implantació de la pista d’atletisme en les finances publiques de l’ajuntament.
1.4. Cal dibuixar en els plànols d’ordenació la línia d’edificació a 25 m de l’aresta exterior de
la calçada de la carretera LV-2001 d’acord amb l’informe del Departament de Territori i
Sostenibilitat, Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
1.5. Cal esmenar les següents errades materials:
- En l’article 109 punt 3 proposat, cal suprimir la possibilitat d’ampliar els usos compatibles
mitjançant la figura de pla especial urbanístic, atès llurs determinacions s’han d’ajustar a les
del pla que desenvolupen.
- Cal modificar el plànol núm. 10 d’ordenació indicativa en base a l’establert en la present
modificació.
“…//…”
Per part dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell es va elaborar una refosa
del document tècnic de la modificació que incorporava les esmentades prescripcions.
En l’esmentat document, la Comissió d’Urbanisme de Lleida va advertir unes errades, les
quals van ser comunicades verbalment. Alhora sol·licitaven que es completés l’Informe de
Sostenibilitat Econòmica previst en el mateix document. Per part dels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’ha elaborat una refosa del document tècnic de la
modificació que incorpora les esmentades prescripcions, l’esmena de les errades detectades i
un nou ISE signat per l’interventor municipal. Aquesta documentació es remesa a
l’Ajuntament en data de 25 de maig de 2018.
En virtut dels antecedents exposats i d’allò establert a la legislació urbanística vigent es
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data
18 d’abril de 2017 i, en la seva virtut, aprovar la VERIFICACIÓ del Text Refós de l’expedient
urbanístic relatiu a la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE PLA ESPECIAL A LA SERRA, que
incorpora les esmenes dels defectes detectats amb posterioritat per la CTU de Lleida i el nou
informe de Sostenibilitat econòmica
Segon. Trametre l’expedient i la documentació tècnica de referència, degudament
diligenciada, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida als efectes legals oportuns.”
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/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=500.0&e
ndsAt=629.0
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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06.- RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL CONSORCI
LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ (CLCC) I DELS SEUS ESTATUTS
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“El Ple del 30 de juliol de 1998 va aprovar inicialment la creació del Consorci Local i Comarcal
de Comunicació (CLCC) i aprovat definitivament amb el Decret 112/1998, de 20 d’octubre de
1998, amb la voluntat de promoure la premsa escrita i les activitats de les emissores de
ràdio i televisions locals, fomentant i difonent la llengua i la cultura catalanes a través de la
premsa escrita, la ràdio i la televisió local.
El Consorci Local i Comarcal de Comunicació va ser constituït a Lleida el 13 de novembre de
1998 amb els següents ens: Diputació de Lleida, Diputació de Girona, Consell Comarcal del
Baix Empordà, Consell Comarcal de la Cerdanya, Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Consell
Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Castellar del Vallès,
Ajuntament de Mollerussa, Ajuntament d’Amposta, Ajuntament de Móra d’Ebre, Ajuntament
de Sallent, Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Bellpuig i Ajuntament de Navàs.
Atès la inoperabilitat del Consorci en els últims anys, en sessió celebrada de 5 de desembre
de 2017, el Consell General del CLCC va aprovar la seva dissolució.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Ratificar la dissolució i liquidació definitiva del Consorci Local i Comarcal de
Comunicació (CLCC) i dels seus estatuts aprovada pel Consell General el 5 de desembre de
2017 que es transcriu literalment”
“4. PROPOSTA D’ACORD PER A LA DISSOLUCIÔ I LIQUIDACIÓ DEFINITIVES DEL
CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ.
Antecedents
El Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació, en sessió celebrada el dia
24 de juliol de 2017, va acordar iniciar el procediment per dur a terme la dissolució i
liquidació d’aquest Consorci per impossibilitat material de complir els seus objectius, d’acord
amb les previsions de l’article 28 dels seus estatuts.
En data 31 d’octubre de 2017 la interventora de la Diputació de Lleida, nomenada
liquidadora del Consorci en la sessió del Consell General referida en el paràgraf anterior, ha
emès informe proposta de dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal de
Comunicació.
Motivació
Tal i com estableix l’article 7 dels estatuts del Consorci, les finalitats del mateix són la
promoció de la premsa escrita i de les activitats de les emissores de ràdio i televisió locals,
tot produint i fomentant les seves programacions i, en general la promoció i col·laboració en
totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació local i
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comarcal, així com vetllar per la promoció i difusió de la cultura i la llengua catalanes a
través de la premsa escrita i les ràdios i televisions locals.
En els darrers anys l’aportació dels membres consorciats ha anat disminuint progressivament
(llevat les aportacions de les diputacions de Girona i Lleida), i des de l’any 2013 únicament
s’han liquidat els ingressos corresponents a les dues diputacions consorciades, amb la
conseqüència que en l’actualitat i des de 2011 el Consorci Local i Comarcal de Comunicació
s’ha mantingut en un estat d’inoperativitat, sense haver dut a terme cap actuació destinada
a complir amb les finalitats per a les quals va ser creat el Consell General del Consorci, en
sessió celebrada el 26 de maig de 2016 va acordar la liquidació i dissolució de la societat
Comunicàlia, Serveis per a la Comunicació, S.A, la qual va ser creada amb la finalitat de
gestionar i administrar els recursos del Consorci.
L’article 28 dels estatuts del Consorci preveu com un dels motius per a la seva dissolució la
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius, la qual queda patent amb la
dissolució de la societat creada per a la gestió dels seus recursos i la inoperativitat del
consorci.
Per tot l’exposat anteriorment el Consell General del Consorci va acordar, en sessió
celebrada el 24 de juliol de 2017, iniciar el procediment de dissolució i liquidació del Consorci
Local i Comarcal de Comunicació, a l’empara de les previsions dels propis estatuts i de la
normativa d’aplicació.
En data 31 d’octubre la Intervenció de la Diputació de Lleida, liquidadora del Consorci per
acord del Consell General de 24 de juliol de 2017, ha emès informe proposta de liquidació
per a que el Consell General prengui l’acord d’aprovació del Balanç de tancament amb un
Patrimoni Net de 83.670,78 €.
També es proposa en l’informe d’Intervenció que el Patrimoni Net es distribueixi entre les
Diputacions de Lleida i Girona en dues parts iguals de 41.835,39 € cadascuna, d’acord amb
els criteris de repartiment dels actius del Consorci, aprovats pel Consell General de 24 de
juliol de 2017, que pren en consideració les aportacions de les entitats consorciades en els
darrers quatre anys.
Normativa d’aplicació
Disposició addicional (DA) 9a, 12a, 13a, 14a i disposició transitòria 6a de la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa.
Article 28 i 29 dels Estatuts del Consorci,
Article 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Atesos els antecedents, informes referits i disposicions indicades, el Consell General del
Consorci Local i Comarcal de Comunicació adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal de Comunicació amb
efectes de 31 d’octubre de 2017.
Segon.- Aprovar l’informe de liquidació, i del Balanç de situat de tancament, amb un Actiu
de 83.670,78€ compost per tresoreria i un Passiu de 83.670,78€ compost únicament per
patrimoni net.
Tercer.- Aprovar la distribució del Patrimoni Net del Consorci entre la Diputació de Lleida i la
Diputació de Girona amb una quota individual a percebre de 41.835,39 € per a cadascuna
d’elles.
Quart.- Sotmetre aquests acords a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis corresponent. Si durant aquest termini no es
formulessin al·legacions, aquests acords es consideraran adoptats amb caràcter definitiu
sense necessitat de prendre un nou acord al respecte.
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Cinquè.- Encarregar a la Diputació de Lleida l’assumpció del tràmit d’informació pública
respecte del procediment referit i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la
dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats
consorciades, els que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles.
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els ens que conformen el Consorci Local i
Comarcal de Comunicació: Diputació de Lleida, Diputació de Girona, Consell Comarcal del
Baix Empordà, Consell Comarcal de la Cerdanya, Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Consell
Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Castellar del Vallès,
Ajuntament de Mollerussa, Ajuntament d’Amposta, Ajuntament de Mora d’Ebre, Ajuntament
de Sallent, Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Bellpuig i Ajuntament de Navàs, als
efectes d’adoptar, pels respectius plenaris, els acords de ratificació de l'acord de dissolució i
liquidació del Consorci.
Setè.- Facultar el President del Consorci, expressament i tan àmpliament com sigui
menester en Dret, per a que formalitzi qualsevol document que sigui necessari en relació als
presents acords i fins a la dissolució definitiva del Consorci.
Vuitè.- Comunicar la dissolució del Consorci, un cop ratificada per tots els Ens consorciats, a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a fi que procedeixi a la cancel·lació de
la seva inscripció al Registre d’Entitats Locals de Catalunya.”
Segon. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida, com a ens encarregat dels tràmits
per a la dissolució del Consorci.”
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/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=629.0&e
ndsAt=723.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07.- CREACIÓ DE LA MESA DE COORDINACIÓ I APROVACIÓ DEL PROTOCOL EN
MATÈRIA D’OCUPACIONS.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“Atès la detecció d’unes necessitats al municipi en referència a l’habitatge, concretament als
immobles ocupats il·legalment i el risc que generen per a la seguretat i la convivència dels
veïns afectats.
Atès que des de les diferents àrees municipals de l’Ajuntament de Mollerussa i els Serveis
Socials Bàsics del Pla d’Urgell ja s’actua quan es té coneixement d’ocupació, s’ha cregut
convenient unificar criteris per abordar conjuntament i de forma coordinada els casos
d’ocupacions i en especial d’aquells que impliquen problemes veïnals.
Atès que entre les primeres accions del pla de treball es troba la proposta de creació d’una
Mesa de coordinació en matèria d’ocupacions il·legals liderada per la Borsa d’Habitatge i
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formada pels professionals de referència de les àrees implicades. Així com la redacció d’un
protocol d’intervenció en matèria d’ocupacions.
Atès que l’objectiu d’aquestes dues accions és articular una estratègia comuna per treballar
casos d’ocupacions i evitar conflictes veïnals a les comunitats afectades. També garantir el
dret a l’habitatge a les persones que ocupen per necessitat.
En virtut de quant s’ha exposat, vista la proposta presentada per l’Àrea de Benestar Social,
ciutadania i Infància, el Ple Ordinari, per unanimitat dels membre presents, ACORDA:
Primer: Creació de la Mesa de Coordinació en Matèria d’Ocupacions, en els termes que
s’exposen a continuació:
Mesa de Coordinació en Matèria d’Ocupacions
Els membres que formen part de la Mesa són els representants de les àrees de treball que
intervenen en les situacions d’ocupació, ja sigui directament o de manera preventiva.
El departament que lidera la Mesa és la Borsa d’Habitatge i és el punt d’enllaç de les
diferents àrees municipals.
Membres de la Mesa:
President de la Mesa.
1) Alcalde.
Vicepresidència.
1) Regidor de Benestar Social, Ciutadania i Infància i substituirà al president en cas
d’absència.
Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Mollerussa.
1) Regidor de Seguretat Ciutadana.
2) Inspector de Policia Local.
Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
1) Coordinadora dels Serveis Socials Bàsics.
Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància de l’Ajuntament de Mollerussa.
1) Coordinadora de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
2) Tècnic/a referent de l’equip de Prevenció i Mediació Comunitària.
3) Tècnica de la Borsa d’habitatge.
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La Mesa de Coordinació en Matèria d’Ocupacions es reuneix en sessió ordinària cada 2 mesos
i en sessió extraordinària quan ho determini el president per informar de l’estat i de les
actuacions realitzades en els casos d’ocupació, tot garantint el dret a la privacitat i
respectant l’ús de les dades personals en tot el procés.
Les funcions principals en matèria d’ocupació són informar de les accions realitzades en cada
cas d’ocupabilitat i el seu estat actual, avaluar el procés i els resultats de les accions
portades a terme en cada cas i valorar el tancament dels expedients.
Segon: Aprovació del protocol en matèria d’ocupacions, en els termes previstos en la
documentació annexa del present acord.
Tercer: Donar trasllat d’aquests acords als serveis municipals competents per al seu
compliment i observança.”
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/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=723.0&e
ndsAt=1067.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2018. 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 28 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
Vistos els informes emesos per Intervenció
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. 14/2018, per una quantia total de 44.214,34
€ el següent resum:
SUPLEMENT DE CRÈDITS:
PARTIDA
02

9200

2160001 SOFWARE OAC

DESCRIPCIÓ

IMPORT
5.652,80
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06 1710

6250001 MOBILIARI - MOBILIARI ESPORTIU

10.231,76

10 1534

2100004 ARRANJAMENT PARQUINGS

13.300,00

14 4314

2269906 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

10.000,00

07 1532

6190005 ARRANJAMENT DE CARRERS

5.029,78

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

02

9200

6260000 EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIÓ

1.653,01

12

3420

6230006 DESFRIBRIL·LADORS

1.490,33

12

3420

6250002 EQUIPAMENT ESPORTIU

5.849,00

10

1533

6190004 MILLORA C/PRAT DE LA RIBA

14

4311 6320004

PAVIMENTACIÓ PAVELLÓ 125 è ANIVERSARI

20.222,00
15.000,00

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/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1067.0&
endsAt=1210.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
9.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DE TERRENYS DE NAURALESA URBANA (IIVTNU)
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
“Vista la resolució de l’expedient AO-00247/2017 del Síndic de Greuges de data 08 de març
de 2018, en la qual fa unes recomanacions referents a la consideració de residència habitual
els supòsits en que per motius sociosanitaris es produeixi un trasllat de domicili, als efectes
de gaudir de la bonificació en l’IIVTNU.
Vist l’informe d’Intervenció.
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Atès el disposat als articles 108.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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 a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Afegir un nou apartat al punt 3 de l’article 4, “exempcions, reduccions i
bonificacions” que quedaria de la forma següent:
“La interrupció de la convivència habitual, a que fa referència l’apartat 3.b) anterior, per
causes sociosanitàries, sempre que quedi justificada, no comportarà la pèrdua de la
bonificació”
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:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1210.0&
endsAt=1332.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
10.- RECURS PRESENTAT PER YLF CONTRA LA NOTIFICACIÓ INDIVIDUAL PER LA
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
“URBANITZACIÓ C/ VILACLOSA L”
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
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“ANTECEDENTS
El Ple de la Corporació en sessió de data 1 de febrer de 2018 va aprovar inicialment el
projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la Vila Closa (fases 1, 2 i 3). Àmbit Pla de Barris,
fase 2. Dintre d’aquest projecte s’inclou la part corresponent a l’obra “urbanització C/
Vilaclosa L”, amb un pressupost d’execució per contracta de 72.262,67 €, essent el
pressupost general per import de 77.002,76 €.
Que en el BOP núm. 28, de 8 de febrer de 2018, és inserit un edicte d’informació pública
referent a l’aprovació de l’expedient següent:
Imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/
Vilaclosa L”
Que durant el termini de 30 dies d’exposició pública al BOP i al tauler d’edictes electrònic,
comprés entre els dies 9 de febrer i 23 de març de 2018, no es van presentar reclamacions
ni al·legacions enfront l’indicat acord, el qual fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
del dia 1 de febrer de 2018.
Que, en virtut del que determina l’apartat setè de l’acord esmentat, l’acord aprovat amb
caràcter inicial, va esdevenir definitiu.
Que en el BOP núm. 65, de 4 d’abril de 2018, és inserit l’edicte d’aprovació definitiva de la
imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/
Vilaclosa L”.
Que en data 9 d’abril de 2018 es notifica a la senyora YLF la notificació individual núm. 32
per l’ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/
Vilaclosa L”, referent a l’objecte tributari C/ Vilaclosa, 14, amb referència cadastral
4609603CG2140N0001OJ, amb indicació dels valors del mòduls de repartiment i quota de
contribucions especials prevista resultant.
Que en data registre d’entrada 16 d’abril de 2018 la senyora YLF presenta recurs contra
aquesta notificació individual i que de manera resumida diu: error en els metres lineals de
façana aplicats.
FONAMENTS DE DRET
L’article 34.4 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 (TRLRHL) estableix que una vegada
adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a
satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu
domicili fossin coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular
recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
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contribucions especials, el percentatge del cost
especialment beneficiades o les quotes assignades.

que

deguin

satisfer

les

persones

L’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP) estableix que el termini per la interposició del recurs
serà d’un mes.
Atès que s’ha efectuat una nova medició de la façana per part dels Serveis Tècnics i es
constata que hi va haver un error material en la primera medició i que els metres lineals de
façana correctes són 5,94 (i no 12,19).
Atès que aquesta correcció en la medició dels metres lineals de façana suposa una variació
del valor del mòdul “metre lineal façana” que passa de 172,34 € a 182,56 €.
Atès que aquesta variació suposa recalcular les quotes corresponents a satisfer de
contribucions especials, ajustades a la realitat de les noves medicions efectuades.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Estimar el recurs presentat per la senyora YLF, en els termes esmentats en els
fonaments de dret d’aquest acord, de forma que s’accepta la nova medició dels metres
lineals de façana afectats i conseqüentment procedeix recalcular les quotes corresponents en
concepte de contribucions especials.
Segon. Establir com a nous valors dels mòduls de repartiment els següents:
- valor del mòdul metre lineal de façana:
- valor del mòdul superfície:
- valor del mòdul edificabilitat:

182,56
13,96
3,78”

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/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1332.0&
endsAt=1333.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
11.- RECURS PRESENTAT PER YLF CONTRA LA NOTIFICACIÓ INDIVIDUAL PER LA
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
“URBANITZACIÓ C/ VILACLOSA” I RECTIFICACIONS D’OFICI
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, amb
el contingut següent:
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“ANTECEDENTS
El Ple de la Corporació en sessió de data 1 de febrer de 2018 va aprovar inicialment el
projecte bàsic i d’execució d’urbanització de la Vila Closa (fases 1, 2 i 3). Àmbit Pla de Barris,
fase 2. Dintre d’aquest projecte s’inclou la part corresponent a l’obra “urbanització C/
Vilaclosa”, amb un pressupost d’execució per contracta de 234.526,19 €, essent el
pressupost general per import de 249.755,53 €.
Que en el BOP núm. 28, de 8 de febrer de 2018, és inserit un edicte d’informació pública
referent a l’aprovació de l’expedient següent:
Imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/
Vilaclosa”
Que durant el termini de 30 dies d’exposició pública al BOP i al tauler d’edictes electrònic,
comprés entre els dies 9 de febrer i 23 de març de 2018, no es van presentar reclamacions
ni al·legacions enfront l’indicat acord, el qual fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
del dia 1 de febrer de 2018.
Que, en virtut del que determina l’apartat setè de l’acord esmentat, l’acord aprovat amb
caràcter inicial, va esdevenir definitiu.
Que en el BOP núm. 65, de 4 d’abril de 2018, és inserit l’edicte d’aprovació definitiva de la
imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/
Vilaclosa”.
Que en data 9 d’abril de 2018 es notifica a la senyora YLF la notificació individual núm. 44
per l’ordenació de contribucions especials, àmbit Pla de Barris, obra “urbanització C/
Vilaclosa”, referent a l’objecte tributari C/ Vilaclosa, 14, amb referència cadastral
4609603CG2140N0001OJ, amb indicació dels valors del mòduls de repartiment i quota de
contribucions especials prevista resultant.
Que en data registre d’entrada 16 d’abril de 2018 la senyora YLF presenta recurs contra
aquesta notificació individual i que de manera resumida diu: error en els metres lineals de
façana aplicats.
FONAMENTS DE DRET
L’article 34.4 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 (TRLRHL) estableix que una vegada
adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i determinades les quotes a
satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu
domicili fossin coneguts i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular
recurs de reposició davant l’ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les
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contribucions especials, el percentatge del cost
especialment beneficiades o les quotes assignades.

que

deguin

satisfer

les

persones

L’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP) estableix que el termini per la interposició del recurs
serà d’un mes.
Atès que s’ha efectuat una nova medició de la façana per part dels Serveis Tècnics i es
constata que hi va haver un error material en la primera medició i que els metres lineals de
façana correctes són 6,25 (i no 12,19).
Atès que aquesta correcció en la medició dels metres lineals de façana suposa una variació
del valor del mòdul “metre lineal façana” que passa de 321,30 € a 331,43 €.
Atès que per part dels Serveis Tècnics s’ha constatat un error material en la edificabilitat
calculada al senyor Salvador Sarri Esquius, objecte tributari Pl. Major, 24, amb referència
cadastral 4608512CG2140N0001IJ i que la edificabilitat correcta són 388,80 m2 (i no 440,00
m2).
Atès que per part dels Serveis Tècnics s’ha constatat un error material en la edificabilitat
calculada al senyor Santiago Segarra Pomes, objecte tributari Pl. Major, 22, amb referència
cadastral 4608511CG2140N0001XJ i que la edificabilitat correcta són 679,52 m2 (i no
1.180,00 m2).
Atès que aquestes variacions suposa recalcular les quotes corresponents a satisfer de
contribucions especials, ajustades a la realitat de les noves medicions efectuades.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Estimar el recurs presentat per la senyora YLF, en els termes esmentats en els
fonaments de dret d’aquest acord, de forma que s’accepta la nova medició dels metres
lineals de façana afectats i conseqüentment procedeix recalcular l’import corresponent en
concepte de contribucions especials.
Segon. Aprovar les rectificacions d’ofici efectuades pels Serveis Tècnics pel que fa a les
edificabilitats, en els termes esmentats en els fonaments de dret d’aquest acord, de forma
que s’accepten les noves edificabilitats i conseqüentment procedeix recalcular l’import
corresponent en concepte de contribucions especials.
Tercer. Establir com a nous valors dels mòduls de repartiment els següents:
- valor del mòdul metre lineal de façana:
- valor del mòdul superfície:
- valor del mòdul edificabilitat:

331,43
24,13
7,56”
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Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1333.0&
endsAt=1422.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
12.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
“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
2018, 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
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 corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats

15.793.332,00€
2.979.543,79€
18.772.875,79€
6.648.001,72€
35,41%
3.449.306,74€
51,88%
2.865.977,28€
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Grau d’execució dels pagaments
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació
1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/18
Ingressos
12.621.853,85€
Moviments interns de tresoreria 5.644.950,78€
Pagaments
10.853.405,01€
Moviments interns de tresoreria 5.644.950,78€
Saldo a 31/03/18
2.

83,08%

15.793.332,00€
2.979.543,79€
18.772.875,79€
7.767.673,91€
41,37%
4.598.704,92€
59,20%

3.126.214,84€

4.894.663,68€

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM

1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

713.910,00€
0,00€
713.910,00€
38.890,15€
5,44%
38.890,15€
5,44%
27.992,00€
71,97%

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

713.910,00€
0,00€
713.910,00€
484.545,30€
67,87%
222.923,76€
46,00%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/18
Ingressos
291.336,81€
Moviments interns de tresoreria 1.450,00€
Pagaments
174.990,32€
Moviments interns de tresoreria 1.450,00€
Saldo a 31/03/18

10.229.20€

126.575,69€”

El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1422.0&
endsAt=1519.0
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13.- 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 2018.
“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 2018, 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: 79.516,07 €, que corresponen a 93 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
84,71 €, que corresponen a 4 factures.

Es fa constar que amb data 24-04-2018 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de
l’Ajuntament i del Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda.”
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1519.0&
endsAt=1551.0
14.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ
ESTABLEIX
L’ARTICLE
16
DE
L’ORDRE
MINHAP/2105/2012.
TRIMESTRAL PRESSUPOST. PRIMER TRIMESTRE 2018

CONFORME
EXECUCIÓ

“En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de
la tramesa d’informació corresponent al primer trimestre de 2018.
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP).
Data de la comunicació: 26 d’abril de 2018.
Formularis:
F.1.1.1
F.1.1.2
F.1.1.3
F.1.1.4
F.1.1.5
F.1.1.9
F.1.1.8
F.1.1.13
F.1.1.14
F.1.1.12
F.1.1.B1
I.A1
I.A4
I.A5

Resum classificació econòmica
Desglossament Ingressos corrents
Desglossament Ingressos de capital i financers
Desglossament Despeses corrents
Desglossament Despeses de capital i financeres
Calendari i pressupost de tresoreria
Romanent de Tresoreria
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
Dotació de plantilles i retribucions
Ajustos SEC
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses)
Avals de l’entitat
Fluxos interns
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I.B1
I.B3
I.B4
I.B5
F.2.1
F.3.0
F.3.2
F.3.4
F.4.0

Vendes d’accions i participacions
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”
Ajustos per operacions internes entre entitats
Dades generals de l’informe d’avaluació
Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla
del gasto.
Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat
Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.”
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1551.0&
endsAt=1598.0
15.-DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL
PLA D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012.
PRIMER TRIMESTRE 2018.
“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 2018.
Primer Trimestre 2018.
•
•
•
•
•
•

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: s’ha contractat un crèdit a llarg termini per import de 2
milions 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: existeix un passiu
contingent del contenciós amb la CHE.
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 d’ingressos, però que no
s’ajusta a la previsió de despeses. Sense cap altra observació a afegir als informes de
seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP.”
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1598.0&
endsAt=1618.0
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16.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
PRIMER TRIMESTRE 2018
“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 2018.
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: 21,78
Import pagaments realitzats: 1.220.756,41 €
Ràtio operacions pendents: 5,09
Import pagaments pendents: 956.586,06 €
PMP: 14,45

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.”
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1618.0&
endsAt=1625.0
17.- DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS A 1 DE GENER DEL
2018.“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,
referit a 1 de gener del 2018, les quals dades resultants, en referència a 1 de gener de 2017,
són les següents:
Població a 1 de gener de 2017: ..................... 15.697
ALTES d'1-01-17 a 31-12-2017: ....... + 1074
BAIXES d'1-01-17 a 31-12-2017: ....... 852
Diferència ....................................... +
222
POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2018: .............. 15.919
Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2017, han estat les següents:
ALTES
Immigració ....................
679
Naixement .....................
150
Omissió .........................
245
TOTAL ...........................
1074
BAIXES
Emigració ......................

718
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Defunció .......................
Inclusió Indeguda ..........
Duplicats .......................
Caducitat .......................
TOTAL ...........................

107
0
0
27
852

Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als
efectes legals oportuns.”
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1625.0&
endsAt=1690.0
18.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de dues Mocions, que
són les següents:
18.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓ PER ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE
ESMENES, presentades del Grup Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates).
18.2.- MOCIÓ PER PROMOURE LA INICIATIVA " JUGAR RESPECTANT
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1690.0&
endsAt=1709.0
Seguidament es dóna lectura a les Mocions, procedint-se al seu debat i votació:
18.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ PER ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT
DE GÈNERE
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
incorporant les dues esmenes presentades pel Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates):
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓ PER ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE
Atès que el passat 17 de maig es celebrava el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la
Bifòbia, 28 anys des que l'Organització Mundial de la Salut retirava l'homosexualitat del seu llistat de
malalties.
Atès que no va ser fàcil arribar fins a aquesta petita gran victòria, desprès de molts anys de
reivindicacions. Molts anys de lluita. Molts anys, sobretot, de treball per una societat que entengués que
no només hi ha una forma d'estimar o, simplement, de ser.
Atès que aquesta victòria no és la definitiva, ja que encara hi ha mès de 79 països que, avui, mantenen
que l'homosexualitat és il·legal, i en una desena d'aquests, fins i tot, amb penes de mort. La situació del
col·lectiu LGTBI a molts països és veritablement dura, amb un clima d'hostilitat i assetjament elevat.
Atès que necessitem un pacte educatiu que acabi amb el bullying, que afecta molt especialment les
joves LGTBI+, així com donar molta més visibilitat a totes les realitats que hi ha dins del col·lectiu, i que
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actualment resten gairebé invisibles de cara al món, com la gent gran LGTBI+, que pateixen de forma
més agreujada la solitud.
Atès que cal fer referència també a les persones trans, que han de patir el no tenir un DNI que vagi
d'acord amb la seva identitat de gènere, un tractament patologitzador, una menor taxa d'inclusió
laboral, i una forta estigmatització per part de grups feixistes com HazteOir, atacant un dels grups més
vulnerables, que és la infància.
Atès que una de les nostres prioritats com a societat ha de ser defensar la igualtat i el benestar de totes
les persones, és per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Mollerussa ACORDA:
1.

Rebutjar tota forma d'homofòbia i transfòbia, i declarar Mollerussa, ciutat lliure d'homofòbia i
transfòbia i la seva adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (pobles i ciutats per la diversitat
afectiva, sexual i de gènere).

2.

Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia, la intersexofòbia i la transfòbia.

3.

Instar al Govern de la Generalitat a què doni suport a les administracions locals, sobretot en
l'àmbit educatiu, la formació dels treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la
Policia Local, la creació d'un servei d'atenció a les víctimes, i l'elaboració d'un protocol de
denúncia i d'actuació en casos d'agressions i discriminacions.

4.

Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal, un enllaç al web elaborat
per l'Observatori Contra l'Homofòbia, destinat a la denúncia d'agressions de caire homofòbic i
transfòbic i promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els
centres educatius i els equipaments municipals.

5.

Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol i a
l'Observatori Contra l'Homofòbia, i publicar-los als mitjans de comunicació municipals.

Mollerussa, maig de 2018”

Finalitzada la lectura de l’anterior Moció amb l’esmena incorporada, per ordre de la
Presidència s’inicien les intervencions següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=1709.0&
endsAt=2245.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció i les esmenes presentades i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
18.2.- MOCIÓ PER PROMOURE LA INICIATIVA " JUGAR RESPECTANT"
El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura a la Moció, en els termes següents:
“MOCIÓ PER PROMOURE LA INICIATIVA “JUGAR RESPECTANT”
Mollerussa va obtenir el segell de "Ciutat Amiga de la Infància" l'any 2012. L'any 2016 va renovar aquest
segell amb menció d'Excel·lència per UNICEF.
Tenim un conveni signat amb UNICEF on ens comprometem entre altres coses a:
"... promoure la participació infantil, actuar a favor de la infància en tots els àmbits possibles..." "...
millorar deforma continua i innovar en les polítiques locals d'infància i adolescència" i promoure els drets
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dels infants recollits en la Convenció dels Drets del Nen. En aquest sentit, l'article 31 de la Convenció
dels drets dels infants ens parla del dret al joc:
Article 31
1.Els Estats membres reconeixen el dret de l'infant al descans i a l'esplai, al joc i a les activitats
d'esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.
2.Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l'infant a participar plenament en la vida
cultural i artística i han d'afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques,
recreatives i d'esplai.
UNICEF promou accions en base la filosofia Tonucci "la ciutat dels nens" que aposta pel fet que els
infants han de fer seva la ciutat i han de recuperar l'espai públic.
Una de les accions possibles i que s'estan duent a terme en altres Ciutats Amigues de la Infància és :
Implantar cartells/senyalització de forma participativa pels infants i joves de la ciutat on el
missatge per regular el joc en l'espai públic (places i espais vianalitzats) sigui en positiu.
Exemple : JUGA RESPECTANT vers PROHIBIT JUGAR A PILOTA
El disseny d'aquests cartells/senyalització s'ha de fer mitjançant un procés participatiu on els
infants i joves de la ciutat puguin fer les seves propostes.
La voluntat és de buscar accions que permetin conviure a totes les generacions de ciutadans/es
promovent el respecte de la convivència en l'espai públic. Aquesta iniciativa es pot articular a
través de campanyes d'agents cívics i el Servei Municipal de Mediació.
Des de l'equip de govern municipal creiem que la remodelació integral del centre i de l'àmbit del Pla de
Barris pot ser una bona oportunitat per anar implementar aquesta filosofia de gestió de l'espai públic.
Per tot això, el Grup Municipal del PDeCAT i Demòcrates insta a l'Ajuntament de Mollerussa als
següents:
ACORDS
Primer: Instar a l'Ajuntament de Mollerussa que traslladi a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància que és qui coordina el segell de "Ciutat Amiga de la Infància" la necessitat d'estudiar i promoure
aquest canvi en la gestió de l'espai públic.
Segon: Treballar i dotar econòmicament l'encàrrec, si s'escau, de la senyalització urbana amb un
missatge acordat de forma participativa pels infants i joves.
Tercer: Demanar a la Regidoría de Benestar Social, Ciutadania i Infància elaborar i desplegar una acció
de sensibilització mitjançant Agents Cívics per tal de realitzar-lo al finalitzar la remodelació integral de
vianalització de l'àmbit del Pla de Barris.
Mollerussa, 28 de maig de 2018”

Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les
intervencions següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=2245.0&
endsAt=2882.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
19.- 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
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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 16 de març i 23 de maig de 2018, i que es corresponent als números
0123/2018 a 217/2018, següents:
Decret Núm. 123/2018, 16 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 124/2018, 16 de març.
Assumpte: ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ UBICAT AL CARRER
ARNALDO CIRILI, 4-6 CANTONADA POMPEU FABRA DE 25230 MOLLERUSSA.
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient
Decret Núm. 125/2018, 21 de març.
Assumpte: Contracte menor de prestació de serveis de monitoratge del saló del llibre infantil
i juvenil. Edició 2018.
Decret Núm. 126/2018, 21 de març.
Assumpte: EMC-006/2018.
Decret Núm. 127/2018, 21 de març.
Assumpte: EMC-007/2018
Decret Núm. 128/2018, 23 de març.
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra.
Anguiano España, Mª Lluisa. Núm. Exp. RP 2017/05. Requeriment de documentació.
Decret Núm. 129/2018, 23 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 130/2018, 23 de març.
Assumpte: Rectificació errada aritmètica expedient de contractació menor de serveis:
elaboració informe de valoració del Justipreu expropiatori de la parcel·la situada al carrer
Acadèmia, 12 – Ferrer i Busquets, 2 de Mollerussa. Exp. 18/2018.
Decret Núm. 131/2018, 26 de març.
Assumpte: Modificació de la Plantilla de Personal, 2018. Reclassificació dels Llocs de Treball:
Secretaria General (RLT 001), Intervenció de Fons (RLT 003) i Tresoreria (RLT
004). Aprovació definitiva i publicació.
Decret Núm. 132/2018, 27 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 133/2018, 27 de març.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció del
solar situat al passeig Beethoven, 5 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 134/2018, 28 de març.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció del
solar situat al carrer Tarragona, 26 de 25230 Mollerussa.
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Decret Núm. 135/2018, 29 de març.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de març de
2018.
Decret Núm. 136/2018, 3 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 137/2018, 3 d’abril.
Assumpte: Creació d’una borsa de treball per a la selecció de personal de manteniment i
control en equipaments esportius. Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses.
Decret Núm. 138/2018, 6 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 139/2018, 6 d’abril.
Assumpte: Inici expedient Pla econòmic financer.
Decret Núm. 140/2018, 6 d’abril
Assumpte: Bestreta reintegrable. Intervenció quirúrgica.
Decret Núm. 141/2018, 10 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud permís de paternitat Sr. José Miguel Mindan Seuba.
Decret Núm. 142/2018, 10 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 143/2018, 10 d’abril.
Assumpte: Estat de conservació dels Blocs d’Habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 144/2018, 10 d’abril.
Assumpte: Estat de conservació dels Blocs d’Habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 145/2018, 10 d’abril.
Assumpte: Estat de conservació dels Blocs d’Habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 146/2018, 10 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud CEE Siloé de Mollerussa, en què demana autorització per muntar una
paradeta al recinte del Mercat Setmanal el dia 11 d’abril de 2018
Decret Núm. 147/2018, 11 d’abril.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 148/2018, 11 d’abril.
Assumpte: Assentiment al recurs abreujat nº 580/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu
de Lleida
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Decret Núm. 149/2018, 11 d’abril.
Assumpte: Convocatòria per formar part de la borsa de treball per a la selecció de diversos
llocs de treball de manteniment i control d’equipaments esportius. Relació definitiva de
sol·licituds admeses i excloses i prova de llengua catalana.
Decret Núm. 150/2018, 12 d’abril.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció del
solar situat al C/ Jacint Verdaguer, 25 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 151/2018, 12 d’abril.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció del
solar situat al C/ Ferrer i Busquets, 58 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 152/2018, 12 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud Centre de Rehabilitació veu de Lleia, en què demana autorització per
utilitzar la sala gran de l’Edifici Sant Jordi el dia 12 d’abril de 2018.
Decret Núm. 153/2018, 12 d’abril.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. MARTÍNEZ BOLDÚ, Judith.
Segon trimestre de 2018.
Decret Núm. 154/2018, 12 d’abril.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr.
CUBERES MALLOL, Ramon. (Núm. Exp. RRP 2017/03).
Decret Núm. 155/2018, 12 d’abril.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr.
MARTINEZ IBARS, Macià. (Núm. Exp. RRP 2017/05).
Decret Núm. 156/2018, 12 d’abril.
Assumpte: Contractació laboral temporal professor Escola Municipal de Música, curs
2017/2018.
Decret Núm. 157/2018, 13 d’abril.
Assumpte:
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Decret Núm. 158/2018, 16 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 159/2018, 16 d’abril.
Assumpte: Ampliació de la Borsa de Treball de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa
per a la selecció de diversos llocs de treball de personal per a activitats fisicoesportives:
monitor/a de natació i activitats vinculades a l’àrea, i socorrista aquàtic. Tramitació
d’urgència.
Decret Núm. 160/2018, 16 d’abril
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció del
solar situat al C/ Sant Roc, 7 de 25230 Mollerussa.
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Decret Núm. 161/2018, 17 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud CEE Siloé de Mollerussa, en què demana autorització per muntar una
paradeta al recinte del Mercat Setmanal el dia 18 d’abril de 2018
Decret Núm. 162/2018, 18 d’abril.
Assumpte: Bestreta treballador
Decret Núm. 163/2018, 18 d’abril
Assumpte: Contractació de personal col·laborador àrea d’intervenció. Activitats diverses.
Auxiliar Administrativa (Interinitat)
Decret Núm. 164/2018, 16 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici
situat al C/Balmes, 20 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 165/2018, 20 d’abril.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 166/2018, 23 d’abril.
Assumpte: sol·licitud Floristeria Montse, en què demana autorització per posar una parada
de venda de roses al carrer Jacint Verdaguer núm. 13, durant la Diada de Sant Jordi.
Decret Núm. 167/2018, 24 d’abril.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 168/2018, 25 d’abril.
Assumpte: EMC-009/2018
Decret Núm. 169/2018, 26 d’abril.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici
situat al C/Jacint Verdaguer, 25 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de
l’expedient.
Decret Núm. 170/2018, 26 d’abril.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de Conservació de l’edifici
situat al C/Ferrer i Busquets, 58 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de
l’expedient.
Decret Núm. 171/2018, 27 d’abril.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de
serveis municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 172/2018, 27 d’abril.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis.
Àrea de serveis municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 173/2018, 27 d’abril.
Assumpte: Pròrroga Comissió de Serveis.
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Decret Núm. 174/2018, 30 d’abril.
Assumpte: Aprovació factures i ordenació de pagaments.
Decret Núm. 175/2018, 30 d’abril.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 176/2018, 2 de maig.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 177/2018, 2 de maig.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’abril de
2018.
Decret Núm. 178/2018, 2 de maig.
Assumpte: Sol·licitud Junta Local Mollerussa, en què demana autorització per muntar una
taula informativa al recinte del Mercat Setmanal el dia 2 de maig de 2018.
Decret Núm. 179/2018, 2 de maig.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici
situat al C/Balmes, 20 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 180/2018, 3 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 181/2018, 3 de maig.
Assumpte: Aprovació del conveni de finiment de l’expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial, Exp. RRP 2017/02.
Decret Núm. 182/2018, 3 de maig.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2018
Decret Núm. 183/2018, 4 de maig.
Assumpte: Creació d’una borsa de treball per cobrir un lloc de treball, mitjançant contracte
de relleu, amb motiu d’una jubilació parcial a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Mollerussa. Procediment d’urgència.
Decret Núm. 184/2018, 4 de maig.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció del
solar situat al Passeig Beethoven, 5 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 185/2018, 4 de maig.
Assumpte: Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’educador/a social per a
la implementació dels diferents projectes, programes i/o accions que es porten a terme des
de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 186/2018, 8 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 187/2018, 9 de maig.
Assumpte: EMC-010/2018.
Decret Núm. 188/2018, 9 de maig.
Assumpte: Sol·licitud Partit Polític Ciutadans (C’s), en què autorització per muntar una carpa
informativa al recinte del Mercat Setmanal el dia 9 de maig de 2018.
Decret Núm. 189/2018, 9 de maig.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 11/2018 – transferències de crèdit
Decret Núm. 190/2018, 10 de maig.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció
situada al carrer Sant Antoni xamfrà amb el carrer Josep Irla de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 191/2018, 10 de maig.
Assumpte: Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’integrador/a social per a
la implementació dels diferents projectes, programes i/o accions que es porten a terme des
de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 192/2018, 11 de maig.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 193/2018, 14 de maig.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea d’Esports. Personal de comeses
diverses recinte Piscines Municipals.
Decret Núm. 194/2018, 14 de maig.
Assumpte: Ampliació borsa de treball de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa:
Monitor/a d’esports i activitats vinculades a l’àrea, i socorrista aquàtic.
Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Decret Núm. 195/2018, 15 de maig.
Assumpte: Modificació de dedicació del personal col·laborador Àrea de Joventut, Turismes i
Pla de Barris. Activitats diverses. Auxiliar Tècnica.
Decret Núm. 196/2018, 15 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 197/2018, 15 de maig.
Assumpte: Subvenció Escuderia Mollerussa.
Decret Núm. 198/2018, 16 de març.
Assumpte: rectificació errada material import d’adjudicació del contracte menor de serveis
per a l’elaboració informe de valoració del Justipreu expropiatori de la parcel.la situada al
carrer acadèmia, 12 - Ferrer i Busquets, 2 de Mollerussa. Exp. 18/2018.
Decret Núm. 199/2018, 16 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.
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Decret Núm. 200/2018, 17 de maig.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: projecte d’urbanització de la Vila
Closa Fase 1. Àmbit Pla de Barris Fase 2.
Decret Núm. 201/2018, 17 de maig.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 202/2018, 17 de maig.
Assumpte: Convocatòria de borses de treball per a serveis diversos a l’Ajuntament de
Mollerussa.
Decret Núm. 203/2018, 17 de maig.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: projecte d’urbanització de la Vila
Closa Fases 2 i 3. Àmbit Pla de Barris Fase 2.
Decret Núm. 204/2018, 17 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 205/2018, 21 de maig.
Assumpte: Expedient d’alienació de patrimoni AP-2018/01. Naus de la Brigada. Selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa i requeriment documentació.
Decret Núm. 206/2018, 21 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 207/2018, 21 de maig.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici
situat al C/Sant Roc, 7 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 208/2018, 21 de maig.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció
situada al carrer Domènec Cardenal, 3 de 25230 Mollerussa. Tràmit: ampliació de Termini.
Decret Núm. 209/2018, 21 de maig.
Assumpte: EMC-011/2018
Decret Núm. 210/2018, 21 de maig.
Assumpte: EMC-012/2018
Decret Núm. 211/2018, 22 de maig.
Assumpte: Expedient de contractació menor de serveis: elaboració informe de valoració del
Justipreu expropiatori de la parcel·la situada en el sector de Subd-15 “El Codís 1” de
Mollerussa. Exp. 25/2018.
Decret Núm. 212/2018, 22 de maig.
Assumpte: suspensió temporal (paralització) dels procediments per determinar les
liquidacions d’ingrés directe en concepte d’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) fins que es modifiqui el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL).
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Decret Núm. 213/2018, 22 de maig.
Assumpte: Expedient de contractació del servei del Casal d’Estiu. Exp. 01/2018. Selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa i requeriment de documentació.
Decret Núm. 214/2018, 22 de maig.
Assumpte: Expedient de Modificació de crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 12/2018)
Decret Núm. 215/2018, 22 de maig.
Assumpte: RENÚNCIA MATRIMONI CIVIL- EMC-010/2018
Decret Núm. 216/2018, 23 de maig.
Assumpte: Sol·licitud AECC Catalunya Contra el Càncer, en què demana autorització per
muntar una paradeta al recinte del Mercat Setmanal diversos dies
Decret Núm. 217/2018, 23 de maig.
Assumpte: Sol·licitud Creu Roja El Pla d’Urgell, en què demana autorització per muntar una
paradeta al recinte del Mercat Setmanal diversos dies.
--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=2882.0&
endsAt=2894.0
20.- PRECS I PREGUNTES
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081638353f401639781ee09006a?startAt=2894.0

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

