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ACTA 2018/12 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-ú de desembre de dos mil divuit. Essent les onze hores 

i vint-i-un minuts, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de 
l’ajuntament, en sessió pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència 
del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr. Josep Angel Lavin 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) 
Sra.  Griselda Soteras Bergadà   (Grup CiU) 

Sr.  Engelbert Montalà Pla   (Grup ERC) 
Sra. Montse Garcia Miralles   (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà   (Grup ERC) 
Sra. Teresa Ginestà Riera   (Grup Socialista) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup Socialista) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 

Excussa l’assistència el regidor Sr.  Bernat Diaz Faya (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: 
 
 
1.-APROVACIÓ PROVISIONAL. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA PER DECLARAR VINCULANT LA 

VIALITAT CORRESPONENT AL CAMÍ DEL PALAU DINS DEL SECTOR SUBd-02 “ELS 

VILARS”.- 

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 17 de desembre de 2018, 
amb el contingut següent: 
 
“Exposició de fets: 

I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 27 de setembre de 2018 va 

aprovar inicialment la MODIFICACIÓ MUNICIPAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL DE MOLLERUSSA PER DECLARAR VINCULANT LA VIALITAT CORRESPONENT AL 

CAMÍ DEL PALAU DINS DEL SECTOR SUBd-02 “ELS VILARS”. La modificació aprovada 

inicialment té per objecte definir com a vinculant l’espai corresponent al Camí del Palau 

d’Anglesola integrat dins del sector de sol  urbanitzable  delimitat “Els Vilars” SUBd-02. Això 
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possibilitarà l’ocupació dels terrenys afectats i la tramitació del procediment administratiu 

necessari per a la millora de les condicions d’accessibilitat i mobilitat en aquest tram del camí 

del Palau. 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.  

II. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública durant el termini legalment 

establert, mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida número 194 del dia 5 d’octubre de 

2018, al diari “El Segre” de Lleida el dia 4 d’octubre de 2018, a la pàgina web, al taulell 

d’anuncis i a l’e-tauler municipal, als efectes de presentació de les corresponents 

reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme (en 

endavant “TRLU”) i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, “RLU”).  

III. Durant el termini d’informació pública, no ha estat presentada cap al·legació en relació 

amb l’expedient aprovat inicialment, a excepció de la sol·licitud presentada en data 26 

d’octubre de 2018 per part de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell per tal de 

practicar el reconeixement físic dels terrenys afectats per la modificació de referència. Al 

respecte, l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions 

de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa desplaçat al terreny pel reconeixement en 

qüestió, va posar de manifest que “es sol·licita promoure la vinculació a reserva de terrenys 

per a vialitat pública de les finques laterals del Camí de Palau. Serà el futur Pla Parcial que es 

tramiti i el Projecte d’Urbanització el que dissenyarà les estructures pertinents que podran 

afectar a les infraestructures de reg”.   

IV. D’acord amb allò establert a l’article 85.5 i 85.7 del TRLU, simultàniament al tràmit 

d’informació pública es va trametre la documentació tècnica relativa a la modificació puntual 

a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin el corresponent 

informe preceptiu en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 

llarg, i es va concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels qual confina amb el 

municipi que és objecte de la modificació. 

Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències sectorials, 

segons comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat de 15 d’octubre de 2018, es 

va considerar que la modificació en qüestió no tenia afectació sectorial. Pel que fa el tràmit 

d’audiència als ajuntaments veïns, transcorregut el termini concedit no han estat 

presentades al·legacions respecte la modificació objecte d’aprovació. 

V. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, simultàniament al 

tràmit d’informació pública es va sol·licitar a l’òrgan ambiental competent per a què realitzés 

la decisió prèvia d’avaluació ambiental. Al respecte, mitjançant comunicació via EACAT de 

data 12 de novembre de 2018, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va 

considerar que “la proposta no és un supòsit d’avaluació ambiental estratègica en la mesura 

que només es precisa el caràcter vinculant de la vialitat ja prevista pel planejament”.  
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En virtut dels anteriors fets i del que disposa el TRLU i el RLU, es proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ MUNICIPAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA PER DECLARAR VINCULANT LA VIALITAT 

CORRESPONENT AL CAMÍ DEL PALAU DINS DEL SECTOR SUBd-02 “ELS VILARS”, en els 

termes i abast establerts en la documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics del 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals. 

Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida a fi i efecte de 

que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el 

previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU. 

La Corporació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient pels interessos 

municipals.” 

 

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/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=9.0&end
sAt=53.0 

 
2.-  APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS A ACTIVITATS COMERCIALS, DE SERVEIS, DE RESTAURACIÓ I 

D’ALLOTJAMENT DE MOLLERUSSA AFECTADES PER OBRES PÚBLIQUES 

MUNICIPALS.-  

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 17 de desembre de 2018, 

amb el contingut següent: 
 
“Amb l’objectiu de fomentar el petit comerç municipal i incentivar-ne el seu manteniment i 
vista l’execució de nombroses obres de millora de l’espai públic en diversos àmbits de la 
ciutat de Mollerussa, s’han redactat les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 
a activitats comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament afectades per obres 
publiques municipals. 

 
Atès que l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
estableix que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança 
general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats 

de subvencions. 
 

Atès que el procediment per a l’aprovació de les bases es tramita d’acord amb allò que 
preveu l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de 
tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial pel Ple, l’obertura d’un període 
d’informació pública durant el termini mínim de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte 
al Butlletí Oficial de la província i audiència de les persones interessades, entenent-se 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=9.0&endsAt=53.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=9.0&endsAt=53.0
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aprovades definitivament en el cas de que no s’hagin presentat reclamacions o 
suggeriments. 
 

En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, es proposa al Ple de l’ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS A ACTIVITATS COMERCIALS, DE SERVEIS, DE RESTAURACIÓ I 
D’ALLOTJAMENT DE MOLLERUSSA AFECTADES PER OBRES PÚBLIQUES MUNICIPALS i els 

formularis inserits a l’Annex d’aquest acord.  

 
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel 
termini de 30 dies, mitjançant un edicte que es publicarà al BOP de Lleida i a la seu 
electrónica Municipal durant el qual els interessats podran consultar-lo i formular les 
reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin per convenients. 
 

Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 
suggeriment, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar 
d’ulterior resolució per part del Ple. 
 
Quart. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al 
desplegaments dels acords adoptats.” 
 

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/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=53.0&en
dsAt=249.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
3.-RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ PARITÀRIA RELATIU AL RECONEIXAMENT DEL  
COMPLEMENT DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA D'INCAPACITAT TEMPORAL.- 
 

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 17 de desembre de 2018, 
amb el contingut següent: 

 “La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 [LPGE 

2018], a través de la seva disposició addicional cinquanta-quatrena [DA 54], ha vingut a 
establir un nou marc normatiu per al règim d'incapacitat temporal del personal al servei de 
les Administracions Públiques, que elimina les restriccions existents fins a aquest moment i 
permet que cada Administració Pública determini, prèvia negociació col·lectiva, les 

retribucions que ha de percebre durant la situació d'incapacitat temporal el personal al seu 
servei i al dels seus Organismes dependents. 

En virtut d'aquesta previsió, s'ha dut a terme la preceptiva negociació col·lectiva en la Taula 

General de Negociació de l'Administració General de l'Estat, òrgan dels previstos en l'article 
36.3 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=53.0&endsAt=249.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=53.0&endsAt=249.0
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Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, al que li correspon la negociació dels assumptes comuns 
tant al personal funcionari com al personal laboral de l'Administració General de l'Estat. 

Com a resultat d'aquesta negociació, s'ha assolit l'Acord pel qual s'estableix la plenitud 
retributiva per al personal funcionari, estatutari o laboral al servei de l'Administració General 
de l'Estat, dels seus Organismes o de les seves Entitats Públiques dependents, que es trobi 

en la situació legal d'incapacitat temporal, garantint durant aquesta situació la percepció del 
cent per cent de les retribucions ordinàries corresponents al mes d'inici de la incapacitat 
temporal. 

D'acord amb l'establert en l'article 38.3 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, perquè els 
Acords aconseguits en la Taula de Negociació que versin sobre matèries competència dels 
òrgans de govern de les Administracions Públiques siguin vàlids i eficaços, és necessària 
l'aprovació expressa i formal per aquests òrgans. La disposició addicional cinquantena quarta 
apartat Sis de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 

2018, exigeix per la seva banda que aquesta aprovació, en l'àmbit de l'Administració General 
de l'Estat i pel que es refereix a la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal, 
adopti la forma de reial decret del Consell de Ministres. En aquest marc, docs, ha estat 
aprovat el Reial decret 956/2018, de 27 de juliol, pel qual s'aprova i publica l'Acord 
adoptat per la Taula General de Negociació de l'Administració General de l'Estat el 23 de 
juliol de 2018, en relació al règim retributiu de la situació d'incapacitat temporal del personal 
al servei de l'Administració General de l'Estat i Organismes o Entitats Públiques dependents. 

Per a què la DA 54 de la LPGE 218 sigui efectiva a l’Ajuntament de Mollerussa s’ha de tenir 
en consideració allò que s’estableix a l’article 37.1 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic 

de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; aquest 
precepte exigeix el tràmit de negociació sindical corresponent, el qual s’ha conclòs amb 
l'Acord de la Comissió Paritària de l’Ajuntament de Mollerussa del dia 29 de novembre de 
2018, en el qual es resolt aprovar que el règim retributiu de la situació d’incapacitat 
temporal del personal al servei de l’Ajuntament fre Mollerussa sigui idèntic al del personal al 
servei de l'Administració General de l'Estat i Organismes o Entitats Públiques dependents. 

Tanmateix, de conformitat amb allò establert en l'article 38.3 del Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, aquest Acord ha de ser aprovat per l’òrgan de govern competent, 
que en aquest cas és el Ple de l’Ajuntament; una vegada aprovat, el mateix serà directament 
aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sense perjudici que a efectes formals 
es requereixi la modificació o derogació, si escau, de la normativa reglamentària 
corresponent. 

En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia, conjuntament amb la Comissió Paritària de 
l’Ajuntament de Mollerussa sotmet a consideració del Ple l’adopció del següents Acords: 

Primer. Ratificar l'Acord de la Comissió Paritària de l’Ajuntament de Mollerussa del dia 29 de 

novembre de 2018, en el qual es resolt aprovar que el règim retributiu de la situació 
d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa i organismes 
dependents sigui idèntic al del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i 

Organismes o Entitats Públiques dependents, fixat en el Reial decret 956/2018, de 27 de 
juliol, publicat al BOE núm. 183, de 30 de juliol de 2018. En aquest sentit, es reprodueix 
l’acord primer de la disposició legal esmentada, referit a l’Ajuntament de Mollerussa, en els 
termes següents: 
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“Aprovar per a tot el personal, funcionari i laboral, al servei de l'Ajuntament de Mollerussa i 
dels seus Organismes dependents, inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, que el 
complement retributiu des del primer dia en situació d'incapacitat temporal o llicència per 

malaltia, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, abast el cent per 
cent de les seves retribucions ordinàries del mes d'inici de la incapacitat temporal.” 

Segon. Es deroga l’apartat intitulat “Prestació econòmica en situació d’incapacitat 
temporal”, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25.10.2012. 
 
Tercer. Declarar directament aplicable aquest acord a tot el personal inclòs en el seu àmbit 

d'aplicació, sense excepció.  
 
Quart. Els efectes d’aquest acord es retrotreuen al dia 01 de desembre de 2018.” 

 
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/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=249.0&e
ndsAt=306.0 

 
 
4.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS.- 
 
 
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 17 de desembre de 2018, 
amb el contingut següent: 

 
 
1. Exposició dels fets 

Aquest Ajuntament pretén aprovar una modificació de l’ordenança reguladora de la tinença 
d’animals , en els termes següents: 

1.1 Tenint en consideració la importància del llenguatge, el títol hauria de representar la 
protecció dels animals, i no només, la tinença, conseqüentment es proposa l’esmena de 

modificació  sobre el títol en els següents termes: Ordenança reguladora de la protecció, la 
defensa i la tinença d’animals. 

2.2 Proposta d’esmena: a l’article 4 definicions. Es proposa afegir les següents:   

Gat feral: s’estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat domèstic  i se’n 
reconeix la idiosincràsia.  

 Els gats ferals són membres de l’espècie de felí domèstic (FElis catus) però no estan 

socialitzats amb els éssers humans i per tant no són adoptables. Els gats ferals 
apareixen per l’abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats 
silvestres després de viure un temps per sí mateixos o són gats descendents d’altres 
gats ferals. El gat feral no pot ser capturat per acabar en una gàbia. Ha de conviure 
als carrers de les poblacions. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=249.0&endsAt=306.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=249.0&endsAt=306.0
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 Colònies de gats ferals: Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació 
controlada de gats sense persona propietària o posseïdora coneguda, degudament 
esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec d’organitzacions i 

entitats socials sense ànim de lucre, amb l’objectiu de vetllar per llur benestar i on 
reben atenció sanitària i alimentació. L’únic mètode de control és el control 
poblacional de les colònies de gats ferals mitjançant el mètode CER i la seva atenció 
diària. Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pinso sec 
diàriament i disposaran sempre d’aigua neta i fresca. Les restes d’aliment s’han de 
netejar diàriament. 

1.3 Proposta d’esmena Article 5. Animals de companyia: 

S’afegeix un aparta 3. A aquest article 5 amb el següent literal: 

Segons la Llei 2/2008 està prohibida la venda per part de particulars. Qui vol criar ha de 

sol·licitar el nucli zoològic, permís que ha d'emetre la Generalitat.  

1.4 Proposta d’esmena  Article 7. Tractament dels animals a la via pública.  

Es proposa la supressió del seu apartat primer i es proposa el següent redactat : 
 
1.L’alimentació d’animals urbans a la via pública queda regulada per aquest ajuntament. 
Podran alimentar gats, gossos, aus i altres espècies aquelles persones autoritzades 
mitjançant un formulari i un carnet d’agent social. 
 
Es proposa la modificació del aparatat segon de la segünt forma 

 
  

2. Treure “constituir una plaga” i afegir: que “puguin ser perjudicials o nocius". Eliminar 
el parèntesi següent (  (rates, ratolins, insectes, aràcnids, etc.). 

 
1.5 Proposta d’esmena supressió i nou text: Article 8.  

Es prohibeix la venda d’animals vius a la via pública. 

Explicació: s’ha prohibit a més de 40 poblacions catalanes. El motiu: vulnera la Llei 2/2008. 

1.6 Proposta de modificació del Article 11. Tractament de pèrdua dels animals de companyia 

Punt 2. Suprimir “qualsevol alternativa adequada”, afegir: en acollida o adopció. 

Es proposa el següent redactat del punt 3. 

En queda prohibit el sacrifici. Podrà se eutanasiat en aquells casos en què sigui prescrit sota 
criteri veterinari, avalat pels informes singats pel pèrit responsable, atenent a conductes 
marcades com a agressives irreversibles, que han de ser demostrades en els informes, (...) 

1.7 Proposta d’esmena modificació Article 14. Prohibicions. 

Es proposa el següent redactat del punt 6: Els vehicles estacionats que disposin en el seu 
interior a algun animal no podran romandre més de 20 minuts estacionats i durant els mesos 

d’estiu i dies que sobrepassin els 25 graus de temperatura ambient, resta prohibit deixar-los 
sols tancats en el vehicle. 

1.8 Proposta d’esmena  modificació Article 20 Sacrifici 
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Eliminar la paraula “sacrifici” i posar “eutanàsia”. 

1.9 Proposta d’esmena article 21 lliurament dels animals. 

(...) al final del text actual incloure: i la taxa sancionadora. 

1.9 Proposta d’esmena: Article 26 Animal molest 

Es proposa canviar el títol d’aquest article a : Animal sota la tutela d’un ciutadà que ocasiona 
molèsties. 

1.10 Proposició d’esmena : Article 32 obligacions de censar 

S’afegeixen els gats domèstic i les fures tal i com indica la Llei 2/2008. 

 2. FONAMENTS DE DRET 

 2.1. Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 2.2. Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 2.3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 2.4. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

Per tot l'exposat es proposa al ple l'adopció dels següents acords: 

Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals 
, en els termes que s’indiquen en la part expositiva 

Segon: Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar 
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província 
de Lleida, per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

Tercer: Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà 
d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el 
text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al butlletí 
oficial de la província de Tarragona. 

Quart: Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs.” 

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/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=306.0&e
ndsAt=582.0 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=306.0&endsAt=582.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=306.0&endsAt=582.0
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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. 
 

 
5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 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 17 de desembre de 2018, 
amb el contingut següent: 

 
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2019, amb les seves Bases 
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en els 
articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL). 
 

En la tramitació dels pressupostos generals s'han seguit els requisits exigits per la legislació 
vigent, tant del pressupost de l’Ajuntament com de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, 
que l'integra. 
 
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme 
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves 
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen; 

atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2019, el qual queda integrat 

pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per 
CAPÍTOLS: 

ESTAT D'INGRESSOS 
    

  

PRESSUPOST PRESSUPOST TRANSF. ESTAT DE  

  

AJUNTAMENT PATRONAT INTERNES CONSOLIDACIÓ 

CAP DENOMINACIO EUROS EUROS EUROS EUROS 

I DESPESES DE PERSONAL 5.770.000,00 275.100,00   6.045.100,00 

II DESPESES CORRENTS I SERVEIS 6.315.830,00 365.950,00   6.681.780,00 

III DESPESES FINANCERES 142.100,00 3.750,00   145.850,00 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 264.100,00 0,00 90.000,00 174.100,00 

V FONS DE CONTINGÈNCIA 65.863,00 0,00   65.863,00 
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VI INVERSIONS REALS 619.009,00 0,00   619.009,00 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00   0,00 

VIII ACTIUS FINANCERS 8.000,00 0,00   8.000,00 

IX PASSIUS FINANCERS 1.634.400,00 50.300,00   1.684.700,00 

 

T O T A L S . . . . . . . . . 14.819.302,00 695.100,00 90.000,00 15.424.402,00 

      

      
ESTAT DE DESPESES 

    

  

PRESSUPOST PRESSUPOST TRANSF. ESTAT DE  

  

AJUNTAMENT PATRONAT INTERNES CONSOLIDACIÓ 

CAP DENOMINACIO EUROS EUROS EUROS EUROS 

I IMPOSTOS DIRECTES 5.880.000,00     5.880.000,00 

II IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00     50.000,00 

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.603.510,00 469.800,00   3.073.310,00 

IV TRANSF. CORRENTS 4.965.880,00 225.300,00 90.000,00 5.101.180,00 

V INGRESSOS PATRIMONIALS 463.100,00     463.100,00 

VI ALIENACIÓ INVR.REALS 30.000,00     30.000,00 

VII TRANSF. DE CAPITAL 818.812,00     818.812,00 

VIII ACTIUS FINANCERS 8.000,00     8.000,00 

IX PASSIUS FINANCERS 0,00     0,00 

 

T O T A L S . . . . . . . . 14.819.302,00 695.100,00 90.000,00 15.424.402,00 

 

 
 
Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general. 
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Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies 
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
de la Corporació, a efectes de reclamacions. 

 
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions 
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2019, 
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article  112.3 de la Llei  7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 

 

Cinquè.  Aprovar la Plantilla de Personal per a l’exercici 2019, que compren tots els llocs de 
treball del personal funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració, i de 
l’OAM Fira de Mollerussa. 
 
En relació amb la plantilla de personal de l’exercici 2018, s’incorporen les modificacions 
següents: 

 
PLANTILLA DE PERSONAL COL·LABORADOR: INTEGRACIÓ A LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL I A LA RLT 
 
Incorporar a la Plantilla de Personal Laboral i a la RLT, les places i llocs de treball de l’Annex 
de PERSONAL COL·LABORADOR, que gaudeixen de caràcter estructural i reuneixen les 
condicions següents: 

- Places i llocs de treball ocupades per personal amb Contractes Laborals Indefinit No Fix 
(CLI-NF). 

- Places i llocs de treball ocupades per personal amb Contractes Laborals Temporals (CLT) 
derivats de processos de jubilació parcial, atès que el lloc de treball primigeni fou ocupat 

per personal amb CLI-NF. Aquestes places i llocs de treball inclouran la de la perdona 
jubilada parcialment i el e la persona rellevista.   

- Places i llocs de treball ocupades per personal amb CLT, de durada superior a l’anualitat, 
inclosos en procediments de concurrència, llevat dels llocs de treball vinculats a 
programes ocupacionals, de foment de l’ocupació, de treball i formació i/o similars, o, en 
aquells supòsits en els quals la prestació del servei resti condicionada a l’obtenció per 
part de l’Ajuntament de Mollerussa del suport econòmic finalista (Plans d’Ocupació, Plans 
Específics i/o Programes Subvencionats). 

- Les places i llocs de treball reuneixen les següents característiques:  

 Estan dotades pressupostàriament 
 Tenen reconeguts tots els aspectes previstos a la RLT, i com a mínim: la 

categoria, grup, subgrup, complement de destí i específic. 
 
Places a incorporar d’origen Grup I BOS:   
 
(LI-NF) (LT-JP i LT-CR) 

 

 2 Oficial 1a  C2 
 3 Oficial 2a. C2 
 1 peó  E 

 
(LT) 

 1 Oficial 2a. C2 
 2 Oficial 3a. C2 
 4 Peons E 
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Places a incorporar d’origen Grup II EMMM:   
 

(LI-NF) 
 

 5 Professors/es de música grau superior A1 
 2 Professors/es de música grau professional A2 

 
 

Places a incorporar d’origen Grup III Àrea d’ESPORTS:   

 
(LI-NF)  
 

 9 Places de Monitor Natació/Socorrista  C1 
 
Places a incorporar d’origen Grup IV Serveis Administratius:  

 
(LT) 

 1 Plaça TAG      A1 [*]. 
  
[*] Programa TAG aprovat per Decret de l’Alcaldia 300/2018, publicat al BOP de Lleida Núm. 
134, d’11 de juliol i al DOGC, núm. 7669, de 23 de juliol de 2018  
 

Places a incorporar d’origen Grup V Personal adscrit a Serveis Diversos:  
 
Àrea ensenyament 
 

(LI-NF)  
 

 1 plaça auxiliar administratiu   C2 
 1 plaça conserge / manteniment   C2 

 
Àrea BSCI 
 
(LI-NF) 
 

 2 places tècnic grau mitjà    A2  
 1 plaça d’administratiu/va   C1 
 1 plaça d’auxiliar administratiu/va  C2 [*] 

 
[*] S’incrementa la jornada del 80% al 100%.  
 
(LT) 

 

 1 places tècnic grau mitjà    A2  
 1 plaça d’auxiliar tècnic/a   C2 

 
Places a incorporar d’origen OAM FIRA MOLLERUSSA.   
 

 1 plaça d’administratiu/va   C1 
 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI: 
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A.- PLACES DE NOVA CREACIÓ: 
 

 1 Plaça TAG Grup/Subgrup A1 Departament d’Intervenció [Servei comptabilitat]. 
 Retribucions: CD Nivell 25 i CE índex 24  
 1 Plaça Grups/Subgrup B: Cap Oficina OAC. S’adscriu a Secretaria Gral. 
 Retribucions: CD Nivell 25 i CE índex 21  
 4 Places Grups/Subgrup C1 Agents Oficina OAC. S’adscriuen a Secretaria Gral. 
 Retribucions: CD Nivell 16 i CE índex 06 [*] 

 

[*] El personal que, en desplegament del Decret de l’Alcaldia 416/2018, s’incorpori a l’OAC, 
com a Agent, se li assignarà, si procedeix, un Complement Personal Transitori en els termes i 
abast previst a la Disposició Transitòria Segona del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 

B- FUNCIONARITZACIONS 
 

 1 Plaça TAG Grups/Subgrup A1 [SSTT] [*]. 
 2 Places de la PLANTILLA LABORAL, Grups/Subgrup C1, Números RLT: 034 i 042.    

 
[*] Programa TAG aprovat per Decret de l’Alcaldia 300/2018, publicat al BOP de Lleida Núm. 
134, d’11 de juliol i al DOGC, núm. 7669, de 23 de juliol de 2018  

 
C.- MODIFICACIONS RETRIBUTIVES: COMPLEMENTÀRIES  
 
C1.- COMPLEMENTS DE DESTINACIÓ 

.../... 
 

C2.- COMPLEMENTS ESPECÍFIC 
 

 Assignar, a les places de Policia local, un increment de 2.800,00€ anuals, a  cada 
nivell de COMPLEMENT ESPECÍFIC (identificació CE PL i referenciat 01, 02, 03, 04 i 
05, atenent els Llocs de Treball i  categories). 

 
 Assignar a la plaça d’assessora i comunicació i premsa, RLT 107, un Complement 

Específic índex 18  
 
D.- MODIFICACIONS UNITATS D’ADSCRIPCIÓ: 
 

 Adscriure a la unitat Secretaria General [SG], el RLT 057. 
 
E.- AMPLIACIONS DE JORNADA: 

 

 S’incrementa la jornada del RLT 004-OAM-FM, del 50% al 75%.  
 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL: 
 
A.- PLACES DE NOVA CREACIÓ: 

 
.../... 
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B.- LLOCS DE TREBALL OBJECTE DE REQUALIFICACIÓ:  
 
S’autoritza la reconversió i requalificació del lloc de treball inclòs en la plantilla de personal 

laboral, amb indicació del Grup i Subgrup que s’hi assigna: 
 
Núm. lloc de treball:   089  
Denominació del Lloc:  Administrativa   
Grup de catalogació del lloc de treball: C1 
 

Núm. lloc de treball:   047  

Denominació del Lloc:  Tècnic Cultura   
Grup de catalogació del lloc de treball: A1 
 
C.- MODIFICACIONS RETRIBUTIVES: COMPLEMENTÀRIES  
 
C1.- COMPLEMENTS DE DESTINACIÓ 

 
 Assignar al RLT 097, un Complement de Destinació, Nivell 23  

 
C2.- COMPLEMENTS ESPECÍFIC 
 

 Assignar al RLT 097, un Complement Específic, Índex 17  
 Assignar al RLT 081, un Complement Específic, Índex 17  

 Assignar al RLT 083, un Complement Específic, Índex 17  
 Assignar al RLT 006-OAM FM, un Complement Específic, Índex 19  

 
D.- MODIFICACIONS UNITATS D’ADSCRIPCIÓ: 

 
 Adscriure a la unitat BENESTAR SOCIAL CIUTADANIA I INFÀNCIA [BSCI], el RLT 056. 

 Adscriure a la unitat SSTT, el RLT 058. 
 Adscriure a la unitat Secretaria General, el RLT 067. 

 
Sisè. L’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2019, serà objecte de publicació 
reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies. De no 
presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu sense 
necessitar d’ulteriors acords de la Corporació.  

 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=582.0&e
ndsAt=5090.0 

 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per deu (10) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure, 
Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Griselda Soteras, cinc (5) 

abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, 
Teresa Ginestà i Alonso Soria i un (1) vot en contra del Sr. Regidor Joan Simeón. 
 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=582.0&endsAt=5090.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=582.0&endsAt=5090.0
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6.-EXPEDIENT DE CONTROL INTERN EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ 

LIMITADA PRÈVIA, DE REQUISITS BÀSICS.- 

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 17 de desembre de 2018, 

amb el contingut següent: 
 
“En relació al model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, 
de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó en 

comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i 
ingressos de l’Ajuntament de Mollerussa i del seu Organisme Autònom, en aplicació del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 

entitats del sector públic local. 
 
FETS 
 
1.- La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local va modificar els articles 213 i 218 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), tot introduint 
una ordre directa al Govern de l’Estat per a la regulació dels procediments de control intern i 
la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, entre altres, de reforçar el control econòmic-
pressupostari i el paper de la funció interventora en les entitats locals. 
 
El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en exercici de la tasca encomanada, ha elaborat i 
aprovat el reglament que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector 

públic local, el qual ha estat aprovat per Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril (RD 

424/2017), que segons la seva disposició final primera entrarà en vigor l’1 de juliol de 2018. 
 
2.- L’article 13 del RD 424/2017, en relació a la funció interventora sobre despeses i 
pagaments, preveu la possibilitat que el ple de l’entitat local acordi la implantació del règim 
de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, que és un règim especial que 
suposa comprovar, amb caràcter previ a la seva aprovació, que els expedients compleixen 

amb uns requisits considerats bàsics tant pel legislador com per la pròpia Corporació. 
L’establiment d’aquest règim limitat previ fa sotmetre aquests mateixos expedients a un 
control ple posterior en el marc de l’exercici del control financer que també té atribuïda la 
Intervenció. 
 
A partir de la seva entrada en vigor l’1de juliol de 2018, el RD 424/2017 estableix com a 

novetat en el seu article 13 tres nivells de requisits bàsics a comprovar per l’òrgan 
interventor en el supòsit que el ple acordi implantar aquest règim de fiscalització limitada 
prèvia, que son els següents: 
 
- Un primer nivell de requisits bàsics, que son els requisits bàsics generals, ja previstos a 

l’article 219.2 a) i b) del TRLHL, els quals es recullen directament en l’article 13.2 apartats a) 
i b) del RD 424/2017: 

 
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa 
de la despesa o obligació que es proposi contreure. 
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. 

 
- Un segon nivell de requisits bàsics. que es recull en el segon paràgraf de l’apartat 
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c) de l’article l’article 219.2 del TRLHL, i que està format pels aspectes que fixi l’Acord del 
Consell de Ministres vigent en cada moment respecte a l’exercici de la funció interventora en 
règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals. 

 
L’Acord vigent del Consell de Ministres és el de 20 de juliol de 2018, (en endavant, ACM). 
Així, segons el RD 424/2017, dits aspectes, pel sol fet d’incloure’s en l’ACM, ja es 
consideren transcendents en el procés de gestió i, per tant, s’inclouen per mandat del RD 
424/2017 com un nou nivell de requisits bàsics a comprovar en tots els tipus de despesa que 
comprèn. 

 

- Un tercer nivell de requisits bàsics, que també es recull en l’article 13.2 apartat c) 
del RD 424/2017 (ja previst a l’article 219.2 c) del TRLHL), segons el qual: 

c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 
determini el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor. 

 
En aquest cas, és el ple de la corporació el que pot aprovar addicionalment altres aspectes o 

requisits a comprovar que, per la seva transcendència en el procés de gestió, també tenen la 
consideració de requisits bàsics. I és aquí on la Corporació, en exercici de la seva autonomia, 
completarà el model de control intern segons les seves especialitats 
 
3.- Si bé l’establiment de la fiscalització limitada prèvia és potestativa, aquesta Corporació 
proposa, en exercici de la competència que ostenta sobre aquesta matèria, mantenir l’abast 
limitat de la fiscalització prèvia i continuar acollint-se a aquest règim especial de fiscalització, 

en els termes ara del nou RD 424/2017, per tal que els expedients estiguin formats amb els 
elements essencials que assegurin el compliment del principi de legalitat, garantint així la 
seguretat jurídica deis mateixos, i alhora els diferents serveis siguin coneixedors d’una forma 
més sistemàtica de tots aquells extrems considerats de bàsic compliment per a que 

l’expedient pugui ser inicialment aprovat. Tot això ha de permetre una millora qualitativa 
deis expedients administratius i una major agilitat en la tramitació dels mateixos. També s’ha 

de posar de manifest que la importància d’aquests requisits bàsics és tal que el seu 
incompliment implica la suspensió en la tramitació de l’expedient. 
 
4.- Portar a la pràctica la funció interventora en règim de requisits bàsics comporta la 
necessitat d’elaborar unes fitxes individuals que s’agrupen en la Guia de la Funció 
Interventora en règim de requisits bàsics, que s’adjunta i que forma part de l’acord a tots els 
efectes legals. La Guia recull les àrees següents: 

1.-Personal. 
 
2.-Contractació, contractes patrimonials i privats i responsabilitat patrimonial. 
 
3.-Subvencions i transferències, i convenis de col·laboració subjecte a la Llei 
40/2015. 
 

4.- Expedients urbanístics. 

 
5.- Despeses financeres. 
 
6.-Tipus d’actuacions derivades de la intervenció formal i material del pagament, de 
les bestretes de caixa fixa i dels pagaments a justificar. 

 
5.- L’article 9 del RD 424/2017 estableix, com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els drets i ingressos, que la fiscalització prèvia deis drets i ingressos de la 
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tresoreria de l’entitat local i la deis seus organismes autònoms es pot substituir, sempre que 
ho acordi el ple de cada corporació, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, 
si s’escau, pel control posterior deis drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant 

l’exercici del control financer.  
 
6.- Intervenció ha emès el seu informe previ, que té caràcter preceptiu segons l’article 13 
del RD 424/2017, que obra en l’expedient, per a l’aprovació del règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat dels drets i ingressos, de l’Ajuntament i del seu 

Organisme Autònom Patronat de Fires. 

 
Per tot l’exposat, vista la normativa aplicable es proposa al Ple l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
Primer.- Aprovar l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les 
despeses i obligacions de l’Ajuntament de Mollerussa i del seu Organisme Autònom, d’acord 

amb l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim jurídic 
del control intern a les entitats del sector públic local. 
 
Segon.- Aprovar els tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics, així com les fitxes dels extrems o requisits a verificar per 
a cadascun d’ells, que es concreten en la “Guia de la Funció Interventora en règim de 
requisits bàsics” que consta a l’expedient, i que engloba tots els tipus de despeses i 

obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquelles que els sigui d’aplicació el 
règim ordinari de fiscalització prèvia. 
 
Tercer.- Aprovar els requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 20 de 

juliol de 2018, que regula l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en 
l’àmbit dels contractes dels sector públic i encàrrecs a mitjans propis. Que es concreten en la 

“Guia de la Funció Interventora en règim de requisits bàsics”. 
 
Quart.- Aprovar els tipus d’actuacions a verificar en la intervenció formal i material del 
pagament, en les bestretes de caixa fixa, en els pagaments a justificar. Així com els aspectes 
o requisits a comprovar. Que es concreten en la “Guia de la Funció Interventora en règim de 
requisits bàsics”. 
 

Cinquè.- Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en 
la “Guia” també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits 
bàsics, havent-se de comprovar els aspectes generals regulats en el RD 424/2017. 
 
Sisè.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, a l’Ajuntament de Mollerussa i al seu 
Organisme Autònom, d’acord amb l’article 9.1 del RD 424/2017. 

 

Setè.- Determinar com a data d’entrada en vigor deis anteriors acords el dia 1 de gener de 
2019. 
 
Vuitè.- Comunicar els presents acords a la Intervenció, a la Secretaria i a la Tresoreria.” 

Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 

és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
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7.-APROVACIÓ DEL 1r PLA LOCAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE MOLLERUSSA 

2018-2023.- 

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 17 de desembre de 2018, 
amb el contingut següent: 
 

“L’any 2006 es va aprovat el I Pla local de polítiques de dones a Mollerussa 2006-2010, 

aprovat en Junta de Govern de l’Ajuntament,  a data 15 de desembre de 2006 i als efectes el 
desplegament de les diferents accions programades per incrementar la presència i la 
participació de les dones en tots els àmbits de la vida social a la ciutat. 
 
Amb l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes (LOIEDH), que contribueix a l’ equiparació entre homes i dones en tots els 
àmbit, especialment a l’àmbit laboral, la conciliació i la participació social i política, introduint 

per primera vegada el concepte de mainstreaming a tots els òrgans i administracions i 
lluitant contra totes les formes de discriminació directa i indirecta per raó de sexe mitjançant 
la formulació de polítiques actives. Polítiques que implicaran l’acció directa de les 
administracions públiques, que integraran el principi d’igualtat en l’exercici de les seves 
competències, com de les empreses privades que hauran de promoure i regular la igualtat, 
potenciant el dret al treball i la igualtat d’oportunitats mitjançant l’elaboració de plans 
d’igualtat i mesures de conciliació, entre d’altres mesures. 

El Govern de Catalunya per tal d’assolir una igualtat efectiva de dones i homes, va aprovar la 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes a fi d’assegurar no només 
la igualtat efectiva de dones i homes sinó també, establir l’obligació d’eliminar qualsevol 
forma de discriminació per raó de sexe, d’ètnia, color, orígens ètnics i socials, llengua, 

religió, conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altra mena, directa o indirecta.  

Aquesta llei no parteix de zero, des de l’Estatut d’autonomia del 1979 s’han elaborat lleis 
específiques en aquest àmbit, com ara la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de 
l’Institut Català de la Dona; la Llei 4/2001, del 9 d’abril, de modificació de l’apartat 2 de 
l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 

jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableixen, amb 
caràcter pioner a nivell europeu i de l’Estat espanyol, els informes d’impacte de gènere, que 
han d’acompanyar tota la normativa elaborada per l’Administració de la Generalitat, la Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere i  la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

 
En la sessió de Junta de Govern, a data 15 de desembre de 2016 es va aprovar elaborar el II 

Pla intern d’igualtat d’oportunitats per assolir, mitjançant una intervenció articulada, la 
igualtat d’oportunitats de dones i homes dins de l’organització i, tanmateix, implementar 
accions en matèria de polítiques de Dones a Mollerussa, anomenat actualment I Pla local 
d’igualtat d’oportunitats de Mollerussa 2018-2023. 
 

La incorporació de polítiques d’igualtat i amb perspectiva de gènere dins el municipi no 
depèn només d’una àrea, servei o professional, sinó que parteix del principi transversal en 
què tots els agents s’han d’implicar. Per aquest motiu, aquestes polítiques s’han d’adequar a 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=5090.0&endsAt=5175.0
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les funcions que porta a terme cada àmbit, a les seves competències i a les necessitats que 
se’n deriven en matèria d’igualtat.  
 

A continuació, es detalla el quadre resum de les set línies estratègiques contemplades en 
el I Pla local d’igualtat d’oportunitats, sorgides després de realitzar una prospecció sobre les 
polítiques d’igualtat on s’ha analitzat el camí recorregut fins ara en matèria d’igualtat en 
l’administració local i en el municipi. Així com, a posterior, un seguit d’estudis en matèria 
d’igualtat de gènere que han requerit la participació ciutadana mollerussenca i l’esforç de 
diferents agents socials: 

 

Línies estratègiques del Pla local d’igualtat 
 
 

Línia Estratègica Objectius Generals 

Consolidar el compromís amb la 

igualtat i la transversalitat de la 

perspectiva de gènere.  

A 
Aconseguir la transversalització de la perspectiva de gènere en l’actuació del 

govern i actuacions municipals. 

Aconseguir una ciutat lliure de 

violència de masclista. 
B 

Incrementar les accions de suport, formatives i de capacitació adreçades a 
tota la ciutadania i agents socials que intervenen en l'abordatge de la 

violència de gènere. 

Promoure la participació i 

apoderament de les dones en 

tots els àmbits de la vida social, 

política i econòmica. 

C 
Afavorir la participació i presència paritària de les dones i els homes  en tots 
el àmbits socials, laborals i polítics que intervinguin en la vida del municipi. 

D 
Impulsar l'accés de les persones al món laboral i fomentar l’ocupació 

femenina en igualtat de tracte i d'oportunitats. 

Aconseguir repartiments de 

treball i usos del temps. 
F 

Garantir que la corresponsabilitat i la reorganització del temps i els treballs 

siguin assumits com una necessitat de la societat a través del treball en 

xarxa amb entitats, institucions i teixit empresarial. 

Fomentar la coeducació i la 

qualitat de vida. 

G 

Promoure l'educació no sexista i la coeducació en l'àmbit educatiu, escolar, 

en el lleure a través de la difusió de models culturals i socials més igualitari i 
sense estereotips. 

H 

Garantir que la ciutadania mollerussenca tinguin accés als coneixements que 

suposin una millora de les seves condicions de vida (sanitària, social, 

cultural, educativa, economia, etc.) 

Incloure la perspectiva de 

gènere en el disseny de la ciutat. 
I Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i territori. 

Promoure l’esport com a valor 

educatiu i saludable, accessible, 

inclusiu i de qualitat. 

J 
Garantir que les polítiques de salut municipal incorporin la transversalització 

de la perspectiva de gènere. 

 
 
A la present proposta d’acord s’adjunta el I Pla local d’igualtat d’oportunitats que inclou la 
proposta d’articular una sèrie d’actuacions en diferents espais: Observatori per la igualtat, 
Centre de recursos, Cicle de gènere, Taula d’igualtat, Apoderament per a dones, Campanyes 
de sensibilització, Espai Virtual, Local Igualtat. 
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El I Pla Local d’igualtat d’oportunitats, 2018-2023, pretén establir accions en matèria  
de polítiques d’igualtat i gènere per als propers quatre anys, donant així continuïtat i 
estructura a les accions i polítiques dutes a terme en aquest àmbit durant els anys anteriors, 

establir mecanismes d’articulació entre el teixit associatiu, ciutadania i ens local per donar 
resposta a la realitat social actual de situacions de discriminació i desigualtat per raó de 
sexe, gènere o d’oportunitats. És per això, que el Pla esdevé un punt de sortida per 
l’articulació de 49 accions. 
 
Per aquest motiu, i a efectes d’harmonitzar la gestió les accions en matèria d’igualtat de 

gènere i d’oportunitats, des de la Regidoria de Règim Intern i Igualtat s’ha proposat el I Pla 

local d’igualtat d’oportunitats per al període 2018-2023, atenent als preceptes legals 
aplicables; i la vegada, ha estat confeccionat per a facilitar la tasca de gestió administrativa 
que se’n deriva.  
 
En conseqüència, per tal de garantir el compromís en matèria d’igualtat es proposa l’adopció 
dels següents acords: 

 
 
Primer.-Aprovar el 1r Pla local d’igualtat d’oportunitats de Mollerussa (2018-2023) elaborat 
en compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, a la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i a l’acord 
de Junta de Govern, en sessió a data 15 de desembre de 2016. 
 

Segon.- Autoritzar el desplegament, execució, seguiment i avaluació del 1r Pla local 
d’igualtat d’oportunitats de Mollerussa (2018-2023).” 
 
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/ff8080816750bc2e0167acb641a30017?startAt=5175.0&
endsAt=5571.6 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

 
I sense altres assumpte a tractar, essent dotze hores i cinquanta 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. 
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