AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
____

ACTA 2019/01
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta-ú de gener de 2019. Essent les vint-i-una hores, es reuneix al
saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública i ordinària, de
primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup CiU), amb
l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Excussa l’assistència el regidor Sr. Joan Simeón Morera (Grup Popular).
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 29 DE NOVEMBRE DE 2018 (11/2018).
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 11/2017 celebrada el dia 30
de novembre de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels
membres presents al moment de la votació sense introduir-hi cap esmena.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=5.0&endsAt=100.
0
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2018 (12/2018).

SESSIÓ

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 11/2017 celebrada el dia 30
de novembre de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels
membres presents al moment de la votació sense introduir-hi cap esmena.
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=100.0&endsAt=1
04.0
03.- INFORME DE L’ALCALDIA
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=104.0&endsAt=6
92.0
04. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA PER L’AJUST DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
PÚBLICS AL PAU-AA-7 “ACUDAM”.
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 gener de 2019, amb el contingut
següent:

“Exposició de fets:
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió extraordinària de data 8 de novembre de 2018
va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
DE MOLLERUSSA PER L’AJUST DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS AL PAU-AA-7 “ACUDAM”, la
qual té per objecte l’ajustament dels sistemes generals de zones verdes i equipaments inclòs dins el
polígon d’actuació PA-AA-07 “ACUDAM”, el qual implica un petit augment de la superfície del referit
polígon d’actuació. 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 230 del dia 28 de novembre de 2018,
al diari “El Segre” de Lleida el dia 27 de novembre 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.
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 18 de desembre de 2018, es va
considerar que la modificació en qüestió no tenia afectació sectorial i, en conseqüència, es podia
continuar amb el tràmit corresponent.
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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 3 de desembre
de 2018, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va considerar que “la proposta és un
supòsit d’avaluació ambiental estratègica en la mesura que només es precisa el caràcter vinculant de
la vialitat ja prevista pel planejament”. No obstant, degut a un error material en l’esmentada
comunicació, en data 16 de gener de 2019, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental va
enviar una nova comunicació esmenant l’error de referència, considerant que la modificació en
qüestió no és un supòsit d’avaluació ambiental.
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 PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA PER L’AJUST DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS AL PAU-AA-7
“ACUDAM”, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica redactada pels Serveis
tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals.
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida a fi i efecte de que
aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el previst a
l’article 80, 92 i concordants del TRLU.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=692.0&endsAt=7
24.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
05.-IMPOSICIÓ
I
ORDENACIÓ
DE
“URBANITZACIÓ C/ PRAT DE LA RIBA”.-

CONTRIBUCIONS

ESPECIALS

PER

L’OBRA

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 gener de 2019, amb el contingut
següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 31 de maig de 2018 va aprovar inicialment el
projecte de l’obra “urbanització C/ Prat de la Riba”, amb un pressupost d’execució per contracta de
242.487,40 €, essent el pressupost general per import de 252.126,04 €.
Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), i l’ordenança fiscal de contribucions especials, l’Ajuntament pot establir i exigir
contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
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Atès que l’obra “urbanització C/ Prat de la Riba” té aquesta consideració perquè s’inclou en una de
les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició i
ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article 34
TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord
d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització C/ Prat de la Riba”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL per
l'execució de l'obra “urbanització C/ Prat de la Riba”, l’establiment i exigència de les quals es legitima
per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Segon.- Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de l'obra
“urbanització C/ Prat de la Riba”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
Tercer.- Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com segueix:
Pressupost General:
Subvenció Diputació de Lleida
Base imposable:

252.126,04
121.243,70
130.882,34

Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

65.441,17
65.441,17

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja que,
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i s’han de girar les
liquidacions que siguin necessàries.
Quart.- Establir com a mòduls de repartiment els metres lineals de façana dels immobles, la seva
superfície i el seu volum edificable, d'acord amb l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de l’ordenança
fiscal reguladora de les contribucions especials.
Cinquè.- Establir com a valors dels mòduls de repartiment els següents:
- valor mòdul metre lineal:
- valor mòdul superfície:
- valor mòdul edificabilitat:

161,15 € / ml
2,5315 € / m2
4,7733 € / m2

Sisè.- Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin executat,
sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Setè.- Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons annex que obra
en l’expedient.
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Vuitè.- Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones interessades
poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest
període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats podent constituir-se en associació
administrativa de contribuents.
Si es produeixen reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la Corporació abans d’aprovar
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.
Si no es produeixen reclamacions, l’acord es considerarà aprovat definitivament i es publicarà en el
BOP.
Novè.- Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Desè.- Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al començament
de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar les obres (per l’import
en més o en menys del cost real).
Onzè.- En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de contribucions
especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i demés disposicions
concordants.”
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/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=724.0&endsAt=7
80.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 08, TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS.
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 gener de 2019, amb el contingut
següent:
“Atès que amb la realització de les obres incloses en l’àmbit del Pla de Barris s’ha instal·lat un nou
sistema d’accés a la zona comercial amb comandaments emissors a distància.
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 08, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de
les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar una nova redacció a l’apartat 4 (tarja accés zona comercial), epígraf tercer
(documents expedits o estesos per les oficines municipals) de l’article 6 (quota tributària):
“4. Comandament emissor accés zona comercial: 20,00”
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, així
com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional es
publicarà en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat
cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present
expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de
dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de
l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=780.0&endsAt=8
60.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07.- INCREMENT RETRIBUCIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS 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 28 de gener de 2019, amb el contingut
següent:
“El Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, por el que se aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en el àmbit del sector públic, a l’article 2.dos preveu per aquest any 2019
un increment global de les retribucions del personal del sector públic que no podrà ser superior al
2,25% respecte de les retribucions vigents al 31 de desembre de 2018 en termes d’homogeneïtat
per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018 arribés
o supera el 2,5 por cent s’afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2019, un altre 0,25 por cent
d’increment salarial. Per un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’ increment es reduirà

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
____

proporcionalment en funció de la reducció que se hagi produït sobre dit 2,5 por cent, de manera que
los increments globals resultants seran:
PIB
PIB
PIB
PIB
PIB

igual
igual
igual
igual
igual

a
a
a
a
a

2,1:
2,2:
2,3:
2,4:
2,5:

2,30
2,35
2,40
2,45
2,50

%.
%.
%.
%.
%.

Considerant oportú actualitzar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei de
l’Ajuntament.
Vist l’informe de l’Interventor, sobre l’existència de consignació pressupostària així com l’aplicació
subjectiva d’aquestes retribucions.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei de l’Ajuntament de
Mollerussa i del seu Organisme Autònom Patronat de Fires, pel període gener-juny 2019 següents:

GRUP

HORA
ORDINÀRIA

HORA
HORA
FESTIVA O FESTIVA
I
NOCTURNA NOCTURNA

A1

14,86

17,33

19,82

A2

13,79

16,09

18,38

B

13,00

15,85

17,94

C1

12,74

14,86

16,98

C2

11,68

13,62

15,57

E

10,61

12,39

14,14

B) Policia Local
Hora extra. Diürna (en torn de servei)

14,86

Hora extra. Nocturna i festiva

17,33

Hora extra. Fora de quadrant

19,82

Nits

9,10

Comlement cap de setmana

12,61

C) Personal col·laborador
Escola de Música
- Personal col.laborador . Grup A1

18,29

- Personal col.laborador . Grup A2

15,03

Teatre l'Amistat:
- Personal col.laborador . Tècnics

14,86
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- Personal col.laborador . Manteniment

9,10

Casal d'avis
- Personal col.laborador

9,17

Període juliol – desembre 2019
Els imports estarien subjectes a l’increment del PIB, citat anteriorment.
Segon.- Fer efectiva aquestes quanties a les hores realitzades des de 1 de gener de 2019.
Tercer.- Aquests acords restaran condicionats a l’existència de consignació pressupostària.
Quart.- Notificar aquests acords al servei d’Intervenció i als representants dels treballadors als
efectes 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/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=860.0&endsAt=9
06.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08.- APROVACIO DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019 (POLICIA
LOCAL).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 gener de 2019, amb el contingut
següent:
“Vist el Real Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el coeficient reductor de
l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l'Administració
local.
Atès que en virtut del mateix, set membres del cos de policia local de Mollerussa tenen dret a
jubilar-se anticipadament, sis del quals aquest mateix mes de gener i un altre el mes d’abril.
Davant d’aquesta situació, i amb la finalitat de reestructurar el cos de la policia local, es proposa la
reorganització del cos de la policia local de Mollerussa, en els termes següents:
1. Es proposa amortitzar els llocs de treball següents:
115 inspector policia local
084 sots cap policia local
En compensació d’aquesta amortització es proposa la creació de dos nous llocs de treball, un de
sergent i un altre d’agent.
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2. Es proposa la creació de quatre llocs de treball nous d’agent, i qualificar els lloc de treball com “a
amortitzar” dels agents que ocupen mitjançant nomenament provisional els quatre llocs de treball de
caporal de la policia local, i no dotar-los econòmicament a la plantilla de personal. L’amortització
d’aquests quatre llocs de treball es produirà en el moment en que els quatre llocs de treball de
caporal siguin proveïts mitjançant un nomenament definitiu, previ procés de selecció o provisió dels
llocs de treball
Atès l’exposat s’acorda:
Primer. Aprovar la modificació de la RLT de Personal de la policia local per a l’exercici 2019. En
relació amb la RLT de personal de l’exercici 2018, s’incorporen les modificacions següents:
1. S’amortitzen els llocs de treball de inspector i sotsinspector de la Policia local de Mollerussa, que
son el lloc de treball 115 i 084.
2. Es creen cinc llocs de treball d’agent de la policia local de Mollerussa,
N
Unitat
Denominació del Lloc
Subgrup

CD

01

Seg. Ciutadana

Agent Policia Local

C2

15

PL 02

02

Seg. Ciutadana

Agent Policia Local

C2

15

PL 02

03

Seg. Ciutadana

Agent Policia Local

C2

15

PL 02

04

Seg. Ciutadana

Agent Policia Local

C2

15

PL 02

05

Seg. Ciutadana

Agent Policia Local

C2

15

PL 02

CE

3. Es crea un nou lloc de treball de sergent de la policia local de Mollerussa
N
01

Unitat
Seg. Ciutadana

Denominació del Lloc
Sergent

Subgrup
C1

CD
17

CE
PL 04

Amortitzar” els següents llocs de treball dels agents que ocupen mitjançant nomenament
provisional els quatre llocs de treball de caporal de la policia local, i no dotar-los econòmicament a
la plantilla de personal. L’amortització d’aquests quatre llocs de treball es farà efectiva en el moment
en que els quatre llocs de treball de caporal siguin proveïts mitjançant un nomenament definitiu,
previ procés de selecció o provisió dels llocs de treball.
015
101
020
086

Seg.
Seg.
Seg.
Seg.

Ciutadana
Ciutadana
Ciutadana
Ciutadana

Agent
Agent
Agent
Agent

Policia
Policia
Policia
Policia

Local
Local
Local
Local

Segon. Aprovar la modificació de la Plantilla de Personal per a l’exercici 2019. En relació amb la
plantilla de personal de l’exercici 2018, s’incorporen les modificacions següents:
Plantilla de personal funcionari
A.- Amortització de la plaça d’inspector i sotsinspector de la Plantilla de personal funcionari
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de la policia Local de Mollerussa
B.- PLACES DE NOVA CREACIÓ A LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LA POLICIA LOCAL:
1. Plaça de sergent de la policía local Grup/Subgrup C1 Policia Local
Retribucions: CD Nivell 17 i CE índex PL04
1. Plaça de d’agent de la policía local Grup/Subgrup C2 Policia Local
Retribucions: CD Nivell 15 i CE índex PL02
Conseqüentment la plantilla de personal de la policia local queda de la següent forma
C-1 Subescala Serveis Especials.
C-1.1 Cos: POLICIA LOCAL.
Escala intermèdia Grup C:
Denominació
Sergent

Subgrup
C1

Nombre de places
2

Subgrup
C2

Nombre de places
4

Escala bàsica Grup C:
Denominació
Caporal

Denominació Subgrup Nombre de places
Agent
C2

15

SUBTOTAL SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS (POLICIA LOCAL) 21
Tercer: Notificar el present acord a les persones afectades.
Quart. Aquesta modificació de la plantilla i RLT de personal per a l’exercici 2019, será objecte de
publicació reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies, i de
notificació a les persones interessades, per tal que durant l’esmentat termini puguin presentar
al·legacions. 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/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=906.0&endsAt=1
182.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
9.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA-EL PALAU D’ANGLESOLA.Es dona compte al Ple de la proposta d’acord que es va sotmetre a aprovació a la Comissió Gestora
de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA-EL PALAU D’ANGLESOLA, en la sessió
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celebrada el dia 23 de novembre de 2018, relatiu al Pressupost per a l’exercici 2019, en els termes
següents:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2019, amb les seves Bases

d'execució i la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball de funcionaris i
personal laboral, s'eleva a la Comissió Gestora 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).
Resultant que en la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat 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, es proposa a la Comissió
Gestora l'adopció del següent acord:

1) Donar compte inicialment el pressupost general per l'exercici 2019,
següent RESUM:

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST MANCOMUNITAT
CAP

DENOMINACIO

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRES.

4

TRANSF. CORRENTS

5

INGRES. PATRIMONIALS

6

ALIENACIO INVER.REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS

EUROS

260.000,00
32.900,00
10,00

292.910,00

amb el
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ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST MANCOMUNITAT
CAP

DENOMINACIO

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

2

BENS CORRENTS I SER.

261.390,00

3

DESPESES FINANCERES

1.520,00

4

TRANSF. CORRENTS

6

INVERSIONS REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINAN

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS

24.500,00

5.500,00
292.910,00

2) Donar compte de la plantilla de personal que en dit pressupost es contempla que
compren tots els llocs de treball del personal funcionari i laboral, així com les retribucions
3) Donar compte de les Bases de execució del pressupost general.
4) Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies hàbils,
previ anunci que s'insertarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
dels Ajuntaments que integren aquesta Mancomunitat, a efectes de reclamacions.
5) 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.
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1182.0&endsAt=
1212.0
10.- RATIFICACIÓ PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL CONSORCI DEL MUSEU DE
L’AIGUA DELS CANALS D’URGELL.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 gener de 2019, amb el contingut
següent:
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“Se sotmet al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació l’acord adoptat per la Junta General del
Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell en sessió realitzada el 21 de setembre de 2016,
essent el seu literal el següent:
“10. PROPOSTA D’ACORD DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL CONSORCI
En compliment de l’Acord de la Junta General del Consorci dels Canals d’Urgell de data 3 de març de
2016. Vist l’acord adoptat per la Junta en data 11 de novembre de 2015, amb la proposta d’inici
dels tràmits de dissolució i liquidació del consorci del museu de l’Aigua dels canals d’Urgell
on es preveu la seva dissolució el 31 de desembre de 2015. Acords on s’indicaven
el
percentatges de participació de les entitats consorciades sobre els que es vincularien els drets i
obligacions e les entitats per determinar la liquidació.
Amb data 3 de març de 2016, la Junta General reunida donada la impossibilitat de formalització de
la liquidació , acorda la prorroga de la data prevista per la dissolució del consorci, i determina
que aquesta serà a tots els efectes el 31 de març de 2016.
Atès que la Junta liquidadora formada pels representants de les diferents entitats ha lliurat la
següent proposta de liquidació econòmica definitiva, tot això donant compliment al que preveu
els art. 26 i següents dels estatuts, l’article 14 de la Llei15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa,i el Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, ha emès
la següent proposta de liquidació:
PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ
PRIMER. Els béns i drets del Consorci són els següents: (VEURE DOCUMENT ANNEX)
Fetes les valoracions segons el serveis tècnics, pel que fa a l’immobilitzat fix, el valor inicial es de
494.908,30 euros i el valor actual es de 179.361,50 euros. El amovible el valor inicial es de
205.627,18 euros i el actual es de 110.313,16 euros.
SEGON. Presentada la liquidació del pressupost del Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals
d’Urgell per l’exercici 2016, s’ha obtingut el resultat següent:
Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats :

25.360,00
0,00
25.360,00
24.226,78
24.226,78
24.226,78
24.226,78
24.226,78
0,00
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 46.084,11
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
-821,97
Pagaments realitzats:
29.311,40
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 15.950,74
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

15.950,74

Ates que es preveu que aquest import pendent de liquidar a la Comunitat General de Regants de
15.950,74 €, pel subministrament d’energètica elèctrica, calefacció i refrigeració que, segons
s’acredita mitjançant informe del tècnic encarregat i atesa la vinculació d’aquest mobiliari al que
ja disposa la Comunitat General de Regants, queda definitivament saldat pel valor de totes les
cadires i l’equipament general de l’auditori sala d’actes (exceptuant l’equipament de vídeo i
àudio, lligats a la subvenció regulada per l’ordre AAM/255/2014), mitjançant la seva entrega
en propietat; i sense perjudici del document de protocol de gestió de l’ECCU, que al
redactar-lo contemplarà el seu ús compartit.
Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

25.360,00
0,00
25.360,00
2.858,22
0,00
2.858,22
0,00
2.858,22
0,00

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de2.638,37
l’exercici:
0,00
Baixes:
2.638,37
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de0,00
l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:
0,00
TERCER. Un cop calculades les quotes de liquidació que corresponen a cada membre del Consorci
conforme al que estableixen els Estatuts del Consorci, el resultat és el següent:
Per devolució de fiances
4.030,00 euros.
Segons saldo de tresoreria
4.619,84 euros
El saldo pendent de la devolució de fiances ha quedat regularitzat segons expedients administratius
vinculats a la gestió comptable.
El saldo que consta pendent de devolució de 4.030,00 que té venciment el 24 d’agost de 2017,
segons consta en l’expedient instruït es proposa que quedi incorporat a la gestió comptable del
Consell Comarcal el qual es responsabilitzarà de la seva oportuna gestió i liquidació.
Per tant, el saldo de tresoreria resultant corresponent a la diferència és de 589,84 i es
proposa que quedi incorporat a la gestió del Consell Comarcal, en compensació dels tràmits que
s’han de vincular a la liquidació definitiva del Consorci.
QUART. El pagament d’aquestes quotes de liquidació es realitzarà de la següent forma i amb
les següents condicions:
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Atès que s’ha realitzat el corresponent estudi de valoració indicatiu dels imports que les entitats
consorciades, han aportat al seu funcionament i per tant s’ha establert el percentatge que tot seguit
s’indica:
1. PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CONSORCIADES
Aportacions Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura
Aportacions Ajuntament de Mollerussa
Aportacions del Consell Comarcal
Aportacions de la Comunitat General dels Canals d’Urgell
Total aportacions entitats consorciades

435.701,51 €
521.736,50 €
521.736,50 €
521.737,00 €
2.000.911,51 €

2. En la consideració de les aportacions indicades i sobre les que es vincularan
obligacions de les entitats consorciades per determinar la liquidació, seran:

els drets i

Aportacions Aportacions Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura 21,79%
Ajuntament de Mollerussa
26,07%
Aportacions del Consell Comarcal
26,07%
Aportacions de la Comunitat General dels Canals d’Urgell
26,07 %
Total aportacions entitats consorciades
100%
3. Per tant a resultes de les indicacions exposades la Junta Liquidadora estima adient establir
les següents conclusions:
a) En relació al saldo de tresoreria resultant que és de 589,84 es proposa que quedi incorporat a la
gestió del Consell Comarcal, en compensació dels tràmits que s’han de vincular a la liquidació
definitiva del Consorci.
b) Atenent el contingut del conveni de col·laboració específic entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, l’Ajuntament de Mollerussa i la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell per
a la gestió i funcionament de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, que la Junta General d’aquest
Consorci va aprovar en sessió del dia 3 de març de 2016,
c)
Atenent l’interès social de l’ Espai Cultural, i per tal de donar-li continuïtat com a espai
informatiu de les transformacions naturals , econòmiques, socials i culturals de les Comarques de
Ponent ;
Es proposa que l’Ajuntament de Mollerussa cedeixi gratuïtament a favor del Consell Comarcal
l’equivalent al valor de 28.758,64 € corresponent al 26,07% del valor actual del amovible que
és de 110.313,16 € i que cedeixi gratuïtament a favor de la Comunitat General de Regants del
Canals d’Urgell l’equivalent al valor de 46.759,54 € corresponent al 26,07 % del valor actual de
l’immobilitzat fix que és de 179.361,50 €.
Es proposa que el Departament d’Agricultura cedeixi gratuïtament a favor del Consell Comarcal
l’equivalent al valor de 24.037,23 € corresponent al 21,79% del valor actual del amovible que
és de 110.313,16 € i que cedeixi gratuïtament a favor de la Comunitat General de Regants del
Canals d’Urgell l’equivalent al valor de 39.082,87 € corresponent al 21,79 % del valor actual de
l’immobilitzat fix que és de 179.361,50 €.
Es proposa al Consell Comarcal que cedeixi gratuïtament
a favor de la Comunitat General dels
Canals d’Urgell l’equivalent al valor de 46.759,54 € corresponent al 26,07% del valor actual
de l’immobilitzat fix que és de
179.361,50 €.
Es proposa a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell que cedeixi gratuïtament a favor
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell l’equivalent al valor de 28.758,64 €, corresponent al
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26,07% del valor actual de l’amovible que és de 110.313,16 €; sense perjudici de la cessió de ple
domini esmentada en l'apartat SEGON de la proposta de liquidació.
A la consideració del que consta exposat es proposa a la Junta General:
PRIMER. Aprovar la proposta de liquidació del Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals
d’Urgell que ha presentat la Junta Liquidadora d’acord amb les dades econòmiques i saldos
vinculats que han quedat degudament manifestats en la part expositiva d’aquesta proposta.
SEGON. Notificar a les entitats consorciades aquest acord sol·licitant la seva ratificació a fi i
efecte de donar compliment al que determinen els art. 28 dels vigents estatuts reguladors i 324 del
Reial decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres i activitat i serveis dels
ens locals de Catalunya.”
Considerant els antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Ratificar l’acord adoptat per la Junta General del Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals
d’Urgell, en sessió realitzada el 21 de setembre de 2016 relatiu a la liquidació del mateix, en els
termes previstos en la part expositiva d’aquest acord.
Segon: Comunicar el present acord a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell,
al CC del Pla d’Urgell i al Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya.”
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/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1182.0&endsAt=
1212.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
11.- MOCIONS.No se’n presenta cap.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1260.0&endsAt=
1264.0
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Atès el que s’estableix als articles 22.2a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, 52,2a), del
DLEG. 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i 42
de RD 2568/1986, pel qual aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es dóna compte de la relació dels Decrets de l’alcaldia dictats entre els dies 22 de
novembre de 2018 i el 22 de gener de 2019, i que es corresponent als números 2018/12 al 2019/28.
Decret Núm. 2018/12, 21 de novembre de 2018.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 25/2018).
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Decret Núm. 2018/13, 22 de novembre de 2018.
Assumpte: Expedient de contractació del subministrament de l’equipament del centre cultural per a
realitzar projeccions de cinema digital. Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació.
Decret Núm. 2018/14, 22 de novembre de 2018.
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Comellas Rosiñol, Rosa, a la relació laboral amb
l’Ajuntament de Mollerussa. Efectes i nova contractació.
Decret Núm. 2018/15, 22 de novembre de 2018.
Assumpte: Autorització jubilació parcial Sra. Merino García, Modesta. Autorització contracte relleu Sr.
Bañuelos Marcos, Erika.
Decret Núm. 2018/16, 26 de novembre de 2018.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 2018/17, 27 de novembre de 2018.
Assumpte: FEDER de Catalunya 2014-2020 “Paisatges de Ponent”.
Decret Núm. 2018/18, 27 de novembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud de subvenció directa per a inversions financerament sostenibles de la Diputació
de Lleida.
Decret Núm. 2018/19, 23 de novembre de 2018.
Assumpte: Proposta de Modificació de Crèdits núm. 27/2018.
Decret Núm. 2018/20, 28 de novembre de 2018.
Assumpte: Autorització temporal a precari d’ús privatiu del domini públic de l’espai disposat dels
pavellons firals per a l’explotació de l’espai lúdic “atraccions mecàniques i inflables” i el servei de bar
dins de l’activitat Aventura de Nadal. Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació.
Decret Núm. 2018/21, 28 de novembre de 2018.
Assumpte: Contractació d’una professora de Violí per cobrir la baixa laboral de la Sra. Garravé Pont,
Neus.
Decret Núm. 2018/22, 30 de novembre de 2018.
Assumpte: Autorització per a la utilització del domini públic de l’espai disposat als pavellons firals per
a l’explotació de l’espai lúdic “atraccions mecàniques i inflables” i el servei de bar dins de l’activitat
Aventura de Nadal.
Decret Núm. 2018/23, 3 de desembre de 2018.
Assumpte: Incorporació de la Sra. Marcé Puig, Margarida a l’Oficina d’Atenció Ciutadana OAC:
Efectivitat de la situació administrativa de Comissió de Serveis.
Decret Núm. 2018/24, 3 de desembre de 2018.
Assumpte: EMC-016/2018
Decret Núm. 2018/25, 4 de desembre de 2018.
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Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Carné Montañés, Jèssica, a al relació laboral amb
l’Ajuntament de Mollerussa. Efectes i nova contractació.
Decret Núm. 2018/26, 4 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·lictud del Consell Esportiu del Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar el
recinte del Camp de Fútbol i el camp de futbol 7 el dia 30 de novembre.
Decret Núm. 2018/27, 4 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud associació Pla Gat, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de
l’Amistat el dia 3 de desembre de 2018.
Decret Núm. 2018/28, 5 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntuals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Josep Maria
Grañó Colom.
Decret Núm. 2018/29, 5 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb contenidor de
runa, presentada per Fidel Pina Rosario.
Decret Núm. 2018/30, 5 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues i camió cistella, presentada per Andreu Bonjorn Coll.
Decret Núm. 2018/31, 5 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per Jaume Ramon Olivé Salafranca.
Decret Núm. 2018/32, 5 de desembre de 2018.
Assumpte: Assignació de gratificació.
Decret Núm. 2018/33, 5 de desembre de 2018.
Assumpte: Pròrroga pressupost 2018.
Decret Núm. 2018/34, 5 de desembre de 2018.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 2018/35, queda sense efecte per una errada informàtica .

Decret Núm. 2018/36, 7 de desembre de 2018.
Assumpte: Contractació de personal col·laborar laboral temporal, àrea d’intervenció de fons. Auxiliar
Adminstrativa.
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Decret Núm. 2018/37, 11 de desembre de 2018.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 2018/38, 11 de desembre de 2018.
Assumpte: Expedient de contractació del subministrament de l’equipament del centre cultural per a
realitzar projeccions de cinema digital. Adjudicació.
Decret Núm. 2018/39, 11 de desembre de 2018.
Assumpte: EMC-017/2018.
Decret Núm. 2018/40, 11 de desembre de 2018.
Assumpte: EMC-018/2018.
Decret Núm. 2018/41, 13 de desembre de 2018.
Assumpte:Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses
Sala Teatre l’Amistat. Auxiliars protocol “Concurs Nacional de Vestits de Paper 2018.”
Decret Núm. 2018/42, 13 de desembre de 2018.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses
Sala Teatre l’Amistat. Auxiliars protocol “Concurs Nacional de Vestits de Paper 2018.”
Decret Núm. 2018/43, 14 de desembre de 2018.
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 (BTMS 3/2018). Relació provisional d’admesos i exclosos.
Decret Núm. 2018/44, 14 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demanen autorització per utilitzar la sala 5
de l’Amistat el dia de desembre de 2018.
Decret Núm. 2018/45, 14 de desembre de 2018.
Assumpte: Nomentament de funcionari interí per màxima urgència.
Decret Núm. 2018/46, 17 de desembre de 2018.
Assumpte: Assignació de Complement Personal Transitori al Sr. XINXÓ BRUFAU, Ramon (RTL 006OAM-FM).
Decret Núm. 2018/47, 17 de desembre de 2018.
Assumpte: Correcció d’errades del certificat emès pel Secretari General de l’Ajuntament de
Mollerussa amb data 18 d’octubre de 2018, en relació amb el Decret d’Alcaldia 2017/2006, de 24
d’octubre de 2006.
Decret Núm. 2018/48, 19 de desembre de 2018.
Assumpte: Expedient de contractació menor de serveis: seguretat pera l’equipament públic del
serveis socials bàsics i comunitaris.
Decret Núm. 2018/49, 19 de desembre de 2018.
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Assumpte: Expedient de contractació menor de serveis: contracte privat de serveis artístics.
Decret Núm. 2018/50, 19 de desembre de 2018.
Assumpte: Expedient de contractació del subministrament, en règim d’arrendament financer, de
material i equipament esportiu destinat a la pràctica de diverses modalitats d’atletisme. Adjudicació.
Decret Núm. 2018/51, 20 de desembre de 2018.
Assumpte: Acceptació de la subvenció pel desplegament del projecte “Treball als barris”.
Decret Núm. 2018/52, 20 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per CP PL. MANEL BERTRAND.
Decret Núm. 2018/53, 20 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per FIDEL PINA ROSARIO..
Decret Núm. 2018/54, 20 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys, en que demanen
autorització per utilitzar la sala 2 del teatre l’Amistat els dies 18 i 20 de desembre.
Decret Núm. 2018/55, 20 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud Escola M. Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar el pavelló de
bàsquet el dia 19 de desembre de 2018.
Decret Núm. 2018/56, 20 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per CP AV. CATALUNYA, 12.
Decret Núm. 2018/57, 21 de desembre de 2018.
Assumpte: Assignació Complement de Productivitat a la Sra. Solé Caselles, Carme.
Decret Núm. 2018/58, 21 de desembre de 2018.
Assumpte: Expedient de contractació menor d’obres: neteja dels terrenys annexos a l’estació
d’autobusos.
Decret Núm. 2018/59, 21 de desembre de 2018.
Assumpte: Sol·licitud permís de paternitat: Sr. Mendoza Gonzalez, Victor.
Decret Núm. 2018/60, 27 de desembre de 2018.
Assumpte: Contractació laboral temporal (CTL) 1 Administratiu/va.- Benestar Social Ciutadania ai
Infancia (BSCI)- Servei Habitatge.
Decret Núm. 2018/61, 27 de desembre de 2018.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar social, Ciutadania i Infancia.
Núm. Expedient SOC032/18/00073.
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Decret Núm. 2018/62, 27 de desembre de 2018.
Assumpte: Expedient de contractació menor d’obres: realització de paret de tancament per a
magatzem al soterrani de l’edifici del teatre l’Amistat.
Decret Núm. 2018/63, 28 de desembre de 2018.
Assumpte: Subvenció Club Basquet Mollerussa
Decret Núm. 2018/64, 28 de desembre de 2018.
Assumpte: Subvenció Associació Atlètica Xafatolls.
Decret Núm. 2018/65, 28 de desembre de 2018.
Assumpte: Subvenció Acudam
Decret Núm. 2018/66, 28 de desembre de 2018.
Assumpte: Subvenció Càritas Parroquial Mollerussa.
Decret Núm. 2019/01, 3 de gener de 2019.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per MONTSERRAT CLARAMUNT PIQUÉ.
Decret Núm. 2019/02, 7 de gener de 2019.
Assumpte: Jubilació anticipada del Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. Lozano Valencia,
Joan.
Decret Núm. 2019/03, 7 de gener de 2019.
Assumpte: Jubilació anticipada del Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. Olivart Ribes,
Joan.
Decret Núm. 2019/04, 7 de gener de 2019.
Assumpte: Jubilació anticipada del Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. Cruz Caravante,
Domingo.
Decret Núm. 2019/05, 7 de gener de 2019.
Assumpte: Jubilació anticipada del Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. Martín Sanchez,
Joan.
Decret Núm. 2019/06, 7 de gener de 2019.
Assumpte: Jubilació anticipada del Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. Pérez Cebrian,
Juan Jose.
Decret Núm. 2019/07, 7 de gener de 2019.
Assumpte: Jubilació anticipada del Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. Rufino Otal, Juan
José.
Decret Núm. 2019/08, 8 de gener de 2019.
Assumpte: EMC- 008-2018
Decret Núm. 2019/09, 8 de gener de 2019.
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Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per MORILLO ENERGY RENT.
Decret Núm. 2019/10, 14 de gener de 2019.
Assumpte: Expedient de responsabilitat patrimonial iniciat per la Sra. Rodríguez Alonso, Vanesa.
Decret Núm. 2019/11, 14 de gener de 2019.
Assumpte: Griselda Massó, en que demana autorització per una parada al recinte del Mercat
Setmanal només d’un dia.
Decret Núm. 2019/12, 15 de gener de 2019.
Assumpte: Rectificació d’errada del Decret d’alcaldia de data 30 de desembre de 2018. Expedient
Sra. Valls Cases, Margarida.
Decret Núm. 2019/13, 15 de gener de 2019.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador laboral temporal. Area d’Intervenció de fons.
Auxiliar Administrativa.
Decret Núm. 2019/14, 15 de gener de 2019.
Assumpte: Jubilació anticipada del Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa, Sr. Martínez Sanchez,
Tomàs.
Decret Núm. 2019/15, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per YANGFAN WANG.
Decret Núm. 2019/16, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Sol·licitud Cristina Clotet Torres, en què demana autorització per utilitzar la sala del ball
de l’Amistat.
Decret Núm. 2019/17, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Permís de paternitat Sr. Ollero Limas, Eloy.
Decret Núm. 2019/18, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Ampliació borsa de Treball de l’Area d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa. Tramitació
d’urgència. (BTMS 3/2018). Relació definitiva d’admesos i exclosos.
Decret Núm. 2019/19, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Sol·licitud de lactància Sra. Sanchez Parra, Alexandra.
Decret Núm. 2019/20, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Acceptació de la concessió de la subvenció del Programa de promoció d’hàbits saludables
2017.
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Decret Núm. 2019/21, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Acceptació de la concessió dels ajuts als ens locals per finançar el servei de salvament i
socorrisme de les piscines municipals, temporada d’estiu 2018.
Decret Núm. 2019/22, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Acceptació de la concessió d’ajuts per a projectes culturals.
Decret Núm. 2019/23, 17 de gener de 2019.
Assumpte: Acceptació de la concessió de la subvenció exclosa de concurrència pública a
l’Ajuntament de Mollerussa per a l’adequació d’una sala del Centre Cultural per projectar cinema.
Decret Núm. 2019/24, 18 de gener de 2019.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per CP FERRER I BUSQUETS, 144.
Decret Núm. 2019/25, 18 de gener de 2019.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, puntuals
i /o altres instal·lacions anàlogues presentada per Jaume Ramon Olivé Salafranca.
Decret Núm. 2019/26, 21 de gener de 2019.
Assumpte: Sol·licitud Col·legi La Salle de Mollerussa, en què demana autorització per enregistrar
imatges al Museu Vestits de Paper.
Decret Núm. 2019/27, 22 de gener de 2019.
Assumpte: Assignació complements productivitat.
Decret Núm. 2019/28, 22 de gener de 2019.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Medina
Gomez, Joana.
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1264.0&endsAt=
1275.0
19.- PRECS I PREGUNTES
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1275.0&endsAt=
2476.32
Sr. Alcalde
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1275.0&endsAt=
2476.32

PRECS:
La Sra. Ginestà fa els següents precs:
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1-

La façana de l’Ajuntament que dóna a l’esglèsia demanen que s’instal·li una barana per evitar perill als
infants i canalitzar els vianants.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1283.0

2-

A les grades de la plaça s’hauria de posar una barana perquè algú es po fer mal.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1332.0

3-

Darrera la Pl. Pla d’Urgell anant cap a la al carrer Vila-Closa hi falta il·luminació es demana que es
plantegi.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1365.0

4-

A la plaça Europa, ara Pl. Orfeó, hi ha un doble ressalt que és un perill pels cotxes, demanem que hi hagi
un nou ressalt o un més doble.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1373.0

5-

El pàrquing d’autobusos, demanem que es destini un aparcament amb espiga i no amb horitzontal seguint
el model Pl. Esport.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1387.0

6-

Ens pleguen 7 agents, que van ser els primers del cos de Policia de Mollerussa, demanem una festa com
la Festa de la Policia, que ja s’havia fet abans.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1484.0

La Sra. Garcia fa els següents precs:
1- A la Ronda Sant Pere a la cruïlla amb Av. Catalunya hi falta visibilitat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1566.0

2- Quan es planteja fer obres al municipi es plantegi unificar els materials i el mobiliari, hi ha una
diversitat que dificulta el manteniment.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1602.0
PREGUNTES:
La Sra. Garcia fa les següents preguntes:
1- Si es pensa augmentar els quilòmetres del carril bici i pintar l’existent.
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1642.0
2- A la carretera de Miralcamp com està el traspàs del mateix a l’Ajuntament.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1680.0

3- Tenen previst fer un Pla de la mobilitat per la ciutat, el carrer Ferrer i Busquets és una via
massa transitada per vehicles pesats.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1733.0
4- Al C/ Lluís Millet i al C/ Folch i Torres estan molt malmesos, tenen previst l’arranjament.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1760.0
El Sr. Engelbert fa la següent pregunta:
5- A l’edifici Sant Jordi està previst de fer alguna cosa amb la rampa ?
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1777.0
S’incorpora al Ple la regidora Sra. Griselda Soteras i Bergadà.
Respostes Sr. Alcalde
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808168181d1f01689331e88a0084?startAt=1827.0
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i quaranta-un 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.

