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ACTA 2019/06 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia quatre de juliol de dos mil dinou. Essent les vint-i-una hores, 

es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública 
i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona 
Aixalà (Grup JxCAT-JUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Pere Garrofé Cirés  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Anna Maria Carné Baiget (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sr.  Xavier Roure Greoles  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Rosalía Carnicé Farré  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Dolors Bargalló Vidal  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Ramon Teixidó Peraire  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Bernat Díaz Faya  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 

Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 
Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 

 
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, 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 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019 (05/2019). 
 
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 

05/2019 celebrada el dia 15 de juny de 2019. 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/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=11.0&end
sAt=53.0 

 
 

02. GRUPS MUNICIPALS. 

 

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta d’acord següent: 

 

“Ateses les facultats establertes en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de Bases del 

Règim Local, article 50 apartat primer del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya i les disposicions complementàries del 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=11.0&endsAt=53.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=11.0&endsAt=53.0
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Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

relatives a la constitució de Grups Municipals.  

 

Considerant la procedència que els Grups Polítics que integren la Corporació 

gaudeixin, alhora, de la condició de Grups Municipals a fi i efecte de llur actuació 

corporativa, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 

 

Primer. Declarar constituïts en el sí de la Corporació la figura dels Grups 

Municipals, els quals s’estructuraran en base a cada una de les llistes electorals que 

han obtingut representació en el Consistori en les eleccions locals celebrades el 26 

de maig de 2019. 

 

Segon. Els Grups Municipals de l’Ajuntament de Mollerussa, la seva denominació 

específica, composició actual i respectiu portaveu, serà la següent: 

 

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA (Llista Electoral JxCAT-JUNTS)                                                        

 

Composició: 

 

 Sr. Marc Solsona Aixalà 

 Sr. Pere Garrofé Cirés 

 Sra. Ana Maria Carné Baiget 

 Sr. Xavier Roure Greoles 

 Sra. Rosalía Carnicé Farré 

 Sra. Dolors Bargalló Vidal 

 Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 Sr. Bernat Díaz Faya 

 Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

 

President del Grup Municipal:  Sr. SOLSONA AIXALÀ, Marc 

   

Portaveu: Sr. GARROFÉ CIRÉS, Pere     

 

 

GRUP MUNICIPAL ERC. (Llista Electoral ERC-AM) 

 

Composició: 

 

 Sr. Engelbert Montalà Pla 

 Sra. Letícia Carné Montañés 

 Sr. Joan Manuel Solé Felip 

 Sra. Rosa Maria Florensa Ges 

 Sr. Narcís Romà Monfà 

 

President i portaveu del Grup Municipal:   Sr. MONTALÀ PLA, Engelbert 
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – Candidatura de Progrés (CP) (Llista 

Electoral PSC-CP) 

 

Composició: 

 

 Sr. Joel Bastons Vilaltella 

 Sr. Alonso Soria Cano 

 

President i portaveu del Grup Municipal: Sr. BASTONS VILALTELLA, Joel 

 

GRUP MUNICIPAL POPULAR (Llista Electoral PP) 

 

Composició: 

 

 SIMEÓN MORERA, Joan 

 

President i portaveu del Grup Municipal: Sr. SIMEÓN MORERA, Joan 

 

Tercer. El Règim Jurídic dels Grup Municipals de l’Ajuntament de Mollerussa serà el 

previst en els articles 50 i 51 del DLEG. 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya i 23 a 26 del Reglament d'Organització 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD 2568/1986, de 28 de 

novembre).” 

 
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels disset membres presents. 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=53.0&end
sAt=224.0 

 

 

03.- COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS i ÒRGANS 

COMPLEMENTARIS: CREACIÓ, ESTRUCTURA COMPETENCIAL I 

COMPOSICIÓ. 

 

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta d’acord següent: 

 

“El DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, estableix en els articles 48 i 60, que els Ajuntaments poden 

complementar l’organització bàsica municipal mitjançant la creació de Comissions 

d’estudi, informe o consulta, les quals seran de preceptiva existència en aquells 

municipis de població de dret superior a 5.000 habitants. 

 

A aquestes comissions les hi correspondrà l’estudi i el dictamen previ dels 

assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple, o a la Comissió de Govern quan aquesta 

actuï per delegació de l’anterior. Tanmateix, és competència plenària determinar el 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=53.0&endsAt=224.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=53.0&endsAt=224.0
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nombre d’aquestes comissions, la seva específica denominació i llurs modificacions. 

Les Comissions s’integraran pels membres que designin els diferents Grups Polítics 

que formen part de la Corporació. 

 

Considerant que l’existència de Comissions Informatives en el sí de l’organització de 

l’Excm. Ajuntament de Mollerussa possibilita una major participació de tots els 

Grups Municipals en la presa de decisions de caràcter col·legiat, es proposa al Ple 

de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Constituir, en el sí de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa les Comissions 

Informatives Permanents, que seguidament s’indica, configurades com a òrgans 

col·legiats complementaris de l’organització bàsica municipal, a les quals les hi 

correspondrà l’estudi i el dictamen previ dels assumptes que s’hagin de sotmetre al 

Ple, o a la Comissió de Govern quan aquesta actuï per delegació de l’anterior.  

 

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 

 

1.- HISENDA 

 

A aquesta Comissió Informativa Permanent li correspondrà l’estudi i el dictamen 

previ dels assumptes i/o matèries que, essent competència del Ple, constitueixin 

l’àmbit d’actuació de les Regidories municipals configurades en el Decret de 

l’Alcaldia RES2019/388, següents: 

 

 FINANCES  

 

2.- URBANISME 

 

A aquesta Comissió Informativa Permanent li correspondrà l’estudi i el dictamen 

previ dels assumptes i/o matèries que, essent competència del Ple, constitueixin 

l’àmbit d’actuació de les Regidories municipals configurades en el Decret de 

l’Alcaldia RES2019/388, següents: 

 

 URBANISME  

 

 

 

3.- RÈGIM INTERN I ACCIÓ SOCIAL 

 

A aquesta Comissió Informativa Permanent li correspondrà l’estudi i el dictamen 

previ dels assumptes i/o matèries que, essent competència del Ple, constitueixin 

l’àmbit d’actuació de les Regidories municipals configurades en el Decret de 

l’Alcaldia RES2019/388, següents: 

 

 BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA I INFÀNCIA; ATENCIÓ EXTERNA i 

SERVEIS MUNICIPALS. 
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 RÈGIM INTERN. 

 ENSENYAMENT.  

 SEGURETAT CIUTADANA; CULTURA; MERCATS i FIRES. 

 JOVENTUT; TURISME; PLA DE BARRIS.  

 ESPORTS.  

 FESTES.  

 PARTICIPACIÓ. 

 CONTRACTACIÓ. 

 ALTRES ASSUMPTES NO ATRIBUÏTS EXPRESSAMENT A LES 

ANTERIORS COMISSIONS. 

 

Segon.-   Les Comissions Informatives definides en els apartats anteriors, 

s’integraran pels membres designats pels diferents Grups Polítics que formen part 

de la Corporació, proporcionalment a la representativitat d’aquests en 

l’Ajuntament establint-se en conseqüència, la següent assignació de representants 

per a cada grup: 

 

 Grup Polític JxCAT-JUNTS:    6 membres 

 Grup Polític ERC:        3 membres 

 Grup Polític PSC:        1 membre 

 Grup Polític PP:    1 membre 

 

La relació dels membres que en representació de cada Grup Municipal composen les 

respectives Comissions i la Presidència efectiva de les mateixes, és la següent:  

 

COMISSIO INFORMATIVA PERMANENT: HISENDA 

 

Grup Polític JxCAT-JUNTS:    

Sr. Ramon Teixidó Peraire 

Sra. Anna Carné Baiget 

Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

Sr. Pere Garrofé Cirés 

  Sr. Marc Solsona Aixalà 

Sr. Bernat Díaz Faya 

 

Grup Polític ERC:   

Sr. Narcís Romà Monfà.  

Sr. Joan Manuel Solé Felip. 

Sr. Engelbert Montalà Pla 

 

Grup Polític PSC:       

Sr. Alonso Soria Cano 

 

Grup Polític PP:       

Sr. Joan Simeón Morera 
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La Comissió indicada serà presidida pel Regidor Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 

COMISSIO INFORMATIVA PERMANENT:  URBANISME 

 

Grup Polític JxCAT-JUNTS:    

Sr. Pere Garrofé Cirés 

Sra. Dolors Bargalló Vidal 

Sr. Marc Solsona Aixalà  

Sr. Ramon Teixidó Peraire 

Sr. Bernat Díaz Faya 

Sra. Rosalía Carnicé Farré 

 

Grup Polític ERC:   

Sra. Letícia Carné Montañés 

Sra. Rosa M. Florensa Ges 

Sr. Narcís Romà Monfà.  

 

Grup Polític PSC:       

Sr. Joel Bastons Vilaltella 

 

Grup Polític PP:       

Sr. Joan Simeón Morera 

 

La Comissió indicada serà presidida pel Regidor Sr. Pere Garrofé Cirés 

 

COMISSIO INFORMATIVA PERMANENT: RÈGIM INTERN I ACCIÓ SOCIAL 

 

Grup Polític JxCAT-JUNTS:    

Sra. Rosalía Carnicé Farré 

Sra. Anna Carné Baiget 

Sr. Pere Garrofé Cirés 

Sra. Dolors Bargalló Vidal 

Sr. Ramon Teixidó Peraire 

Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

 

Grup Polític ERC: 

Sr. Joan Manuel Solé Felip. 

Sra. Letícia Carné Montañés 

Sra. Rosa M. Florensa Ges 

 

Grup Polític PSC:       

Sr. Joel Bastons Vilaltella 

 

Grup Polític PP:       

Sr. Joan Simeón Morera 
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La Comissió indicada serà presidida pel Regidor Sra. Rosalía Carnicé Farré 

 

Tercer.  De conformitat amb el que preveu l’article 101.2 del DLEG 2/2003, de 28 

d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Comissió d’Hisenda 

actuarà com a Comissió Especial de Comptes. En les sessions d’aquesta 

comissió, i de conformitat amb allò que determina l’article 137.1 del ROF, hi 

assistirà preceptivament l’Interventor de Fons.  

 

Quart. Es constitueix, formalment, la Junta de Portaveus, integrada per l’Alcalde i 

el portaveu de cada un dels Grups Municipals de l’Ajuntament. La junta actuarà 

com a òrgan polític i l’Alcalde podrà recavar l’assistència, quan ho estimi necessari, 

d’altres membres del Consistori i/o de personal tècnic. La Junta de Portaveus 

assumirà, tanmateix, les funcions de Comissió de Seguiment del Pressupost. En 

aquest cas assistirà com a vocal tècnic permanent el Sr. Interventor de Fons. 

 

Cinquè. Deixar sense efecte  la MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT de 

l’Ajuntament de Mollerussa creada per acord de 29 d’octubre de 2009 

 

Sisè. La Comissió Especial d’honors i distincions, es regirà pel Reglament propi, 

d’acord amb el que aquesta està formada pels membres de la Junta de Govern i els 

portaveus dels Grups municipals. 

 

Setè.  Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.”    
 
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/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=224.0&en
dsAt=764.0 

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

 

04.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DELS ÒRGANS 

COL·LEGIATS: PLE, JUNTA DE GOVERN I COMISSIONS INFORMATIVES. 

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta d’acord següent: 

 

“De conformitat amb allò que s’estableix als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, de Bases del Règim Local, 97, 98, 99 100 i 101 del DLEG. 2/2003, de 28 

d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els 

òrgans col·legiats dels Ens Locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de 

periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si 

s’escau, urgents. És competència Plenària fixar la periodicitat de les sessions 

ordinàries dels òrgans col·legiats amb competències resolutòries, tenint en 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=224.0&endsAt=764.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=224.0&endsAt=764.0
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consideració el següent: El Ple, atesa la població del municipi, ha de celebrar sessió 

ordinària com a mínim cada dos mesos, i la Junta de Govern, llevat que el 

Reglament Orgànic propi, si és el cas, estableixi altra regulació, celebrarà sessió 

ordinària cada quinze dies com a mínim.  

 

En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament. 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat 

bimensual. El dia de celebració serà, preferentment, el darrer dijous dels mesos de 

GENER, MARÇ, MAIG, JULIOL, SETEMBRE i NOVEMBRE. L’hora de celebració serà a 

les 21,00 hores.  

 Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-

se el Ple, amb idèntic caràcter ordinari, el dia hàbil anterior o posterior. 

 Es faculta a l’Alcaldia per posposar o avançar la celebració de les sessions 

ordinàries del Ple, i a l’alteració horària, quan per raons organitzatives i/o 

conjunturals així sigui necessari i convenient als interessos municipals. El canvi 

de data i hora per aquests motius no alterarà el caràcter de la sessió.     

 

Segon. Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern. 

La Junta de Govern, per exercir les seves competències resolutòries, celebrarà les 

sessions ordinàries amb una periodicitat setmanal. El dia de celebració serà el 

dijous, preferentment a les 19,00 hores, llevat del període comprès entre el 

dia 15 de juny al 15 de setembre que serà a les 13,30 hores. Si aquest 

coincideix amb festiu o inhàbil, serà d’aplicació idèntica disposició que la establerta 

per a les sessions ordinàries del Ple. 

Tanmateix, es faculta a l’Alcaldia per posposar o avançar la celebració de les 

sessions ordinàries de la Junta de Govern, i a l’alteració horària, quan per raons 

organitzatives i/o conjunturals així sigui necessari i convenient als interessos 

municipals. El canvi de data i hora per aquests motius no alterarà el caràcter de la 

sessió.     

 

Tercer. Periodicitat de les sessions de les Comissions Informatives i dels 

òrgans col·legiats complementaris.  

Les Comissions Informatives Generals celebraran les sessions amb l’antelació 

suficient al dia preestablert per a la celebració de les sessions plenàries. L’hora de 

celebració de les sessions serà establerta pel President, d’acord amb la resta dels 

membres que la integren. S’exceptua d’aquest règim, les sessions que hagi de 

celebrar la Comissió Especial de Comptes, en el qual cas s’estarà a allò que 

determina l’article 101 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya; La Comissió Especial d’Honors i Distincions que es regirà 

pel Reglament propi, celebrarà sessió amb l’antelació suficient al dia preestablert 

per a la celebració de les sessions plenàries corresponent 
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Pel que respecta als òrgans col·legiats complementaris, Junta de Portaveus, el 

règim de sessions es regirà pel que es determina en els respectius acords de 

creació i, en el seu defecte, atenent al procediment que es tracti.  

 

Quart. Sessions Extraordinàries: A les convocatòries de les sessions 

extraordinàries i les extraordinàries urgents, les hi seran d’aplicació les disposicions 

de caràcter general previstes a la legislació de règim local. 

 

Cinquè. Convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats: De conformitat 

amb el que estableixen els articles 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, les convocaries 

s’efectuaran per mitjans electrònics. 

A aquests efectes les notificacions es dipositaran a bústia del servei de notificacions 

electròniques (e-Notum) de l’Administració Oberta de Catalunya, al qual s’hi 

accedirà mitjançant l’enllaç facilitat al correu d’avís de notificació. Aquest sistema 

permetrà tenir constància fefaent de la data i hora de la tramesa i de la recepció de 

la convocatòria, moment a partir del qual la notificació s'entendrà practicada a tots 

els efectes legals. En tot cas, les convocatòries hauran de ser trameses amb 

l’antelació mínima que preveu l’article 46. 2. b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Règim Local. 

 

Sisè. Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.    

----------- 

 

Observacions: La competència en la determinació de la periodicitat de les sessions 

ordinàries de la Junta de Govern, quan són resolutòries, és del Ple (article 99.1 del 

DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local 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/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=764.0&en
dsAt=1081.0 

 
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, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Xavier Roure, Rosalia Carnicé, Dolors 

Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo i Joan Simeon, cinc (5) vots en 
contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa 
Florensa i Narcís Romà, i dos (2) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es Joel Bastons i 

Alonso Soria. 
 
 

05.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 

COL·LEGIATS. 

 

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta d’acord següent: 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=764.0&endsAt=1081.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=764.0&endsAt=1081.0
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“Essent procedent nomenar als representants de l'Excm. Ajuntament de Mollerussa 

en aquells òrgans col·legiats, la qual competència correspon al Ple de la Corporació, 

es proposa l'adopció dels següents acords de designació: 

 

Primer. ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL (PATRONAT MUNICIPAL) FIRA 

DE MOLLERUSSA:  

 

Atès que els Estatuts d’aquest Patronat determinen que correspon nomenar SET (7) 

VOCALS representants de l’ajuntament, en proporció al nombre de Regidors de 

cada Grup de manera tal que cada Grup Polític tindrà com a mínim un representant, 

encara que no sigui proporcional, el Ple de l'ajuntament designa els següents 

Regidors: 

 

Grup Polític Municipal JxCAT-JUNTS :     3 vocals 

 

Sra. Dolors Bargalló Vidal 

Sra. Rosalía Carnicé Farré 

Sr. Bernat Díaz Faya 

 

Grup Polític Municipal ERC-AM:   2 vocals 

 

Sr. Engelbert Montalà Pla 

Sr. Joan Manuel Solé Felip 

 

Grup Polític Municipal PSC-CP:    1 vocal 

 

Sr. Alonso Soria Cano 

  

Grup Polític Municipal PP:    1 vocal 

 

Sr. Joan Simeón Morera 

 

Es designa al Sr. Pere Garrofé Cirés vicepresident de l’OAM (Patronat Municipal) 

FIRA DE MOLLERUSSA i membre del Consell Directiu, el qual assumirà la 

representació de l’Alcaldia en els Comitès Organitzadors dels distints esdeveniments 

Firals. 

 

Segon. MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL MOLLERUSSA/EL PALAU 

D'ANGLESOLA. Es designa representant municipal a la Comissió Gestora, en 

qualitat de Vocal, el Regidor, Sr. Pere Garrofé Cirés. Es fa constar que, atesa la 

rotació en els càrrecs de President/a, durant el mandat 2019-2023, la presidència 

correspondrà a l’Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, Sr. Marc SOLSONA 

AIXALÀ 
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Tercer. CONSELLS ESCOLARS. De conformitat amb allò que disposa l'article 2.1, 

apartat c) del decret 87/1986, de 3 d’abril, pel qual es regulen els òrgans de govern 

dels Centres Públics d'Ensenyament de nivell no universitari, i disposicions 

complementàries, el Ple de l'Ajuntament designa, com a representant municipal en 

els Consells Escolars dels Centres d'Ensenyament la Regidora Sra. Dolors Bargalló 

Vidal. 

 

Quart. COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ. En desplegament del que es 

preveu a 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 

constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, es designa la nova 

Comissió Municipal de Delimitació del Terme Municipal, que estarà formada pels 

membre següents: 

 

 Sr.  Marc Solsona Aixalà, Alcalde –President de l’Excm. Ajuntament de 

Mollerussa,  

 Sr.  Pere Garrofé Cirés, Tinent d’Alcalde responsable de Planificació 

Estratègica i Urbanisme. 

 Sra. Dolors Bargalló  Vidal, Tinent d’Alcalde responsable d’Educació, 

Participació, Grup Sant Isidori i Pla de Barris. 

 Sra. Anna Calvís Solé, Tècnica Municipal 

 Sr.  Antoni Garcia Jimenez, Secretari de l’Ajuntament. 

 

Cinquè. ALTRES DESIGNACIONS: Es designen representants municipals en les 

entitats, organismes i institucions següents: 

 

Denominació: INSTITUT DE RECERCA TECNOLÒGICA AGRÀRIA -IRTA- 

Representants (1): Sr. Pere Garrofé Cirés  

 

Denominació: XAL 

Representants (1): Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

 

Denominació: LOCAL RET 

Representants (1): Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

 

Denominació: CONSORCI LEADER URGELL – PLA D’URGELL 

Representants (1):  Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

 

Denominació: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

Representants (1):  Sr. Pere Garrofé Cirés 

 

Denominació: CREU ROJA 

Representants (1):  Sra. Anna Carné Baiget 

 

Denominació: ACUDAM 

Representants (1):  Sra. Anna Carné Baiget 
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Denominació: XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 

Representants (1):  Sr. Joan Ramon Domingo Coll 

 

Denominació: COMITÈ D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE 

D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE MOLLERUSSA (PLA DE BARRIS) 

Representants (5):  

 

Dos representants de l’Equip de Govern i un representant de cada Grup Municipal. 

La determinació de la persona serà proposada per cada Grup mitjançant un escrit 

dirigit a la Secretària d’aquest Ajuntament.  

 

Denominació: CENTRE “LLAR TERRES DE PONENT”. 

 

Representants (1):  Sra. Anna Carné Baiget 

 

Denominació: COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL i 

DE LES COL·LECTIVITATS DE REGANTS.  

 

Representant (1):  Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 

Denominació: COL·LECTIVITAT DE REGANTS 

 

Representant (1):  Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 

Denominació: JUNTES D’EXPLOTACIÓ Conca del Segre - Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre  

 

Representant (1):  Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 

Denominació: CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI ATM EN 

REPRESENTACIÓ DELS MUNICIPIS DEL PLA D’URGELL ADHERITS  

 

Representants (1):  Sr. Ramon Teixidó Peraire                  

Durant el Mandat 2019-2023 la representació correspon a l’Ajuntament de 

Mollerussa.  

 

Sisè. La representació de l’Ajuntament en els centres en els quals, amb caràcter 

general, es prestin serveis socials o s’acompleixen activitats socials, s’atribueix a la 

Regidora responsable de l’àrea de Benestar Social, Sra. Anna Carné Baiget. 

 

Setè. Llevat d’aquells òrgans col·legiats en els quals participi l’Ajuntament de 

Mollerussa i quina designació de la representació municipal estigui expressament 

atribuïda al Ple, la representació li correspondrà al Sr. Alcalde, conforme allò previst 

a l’article 21.1.b) de la Llei 7/1987, de 2 d’abril, de bases del règim local. No 

obstant, en desplegament de les competències pròpies atribuïdes per l’article 21.3 
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de la norma citada, Llei 7/1987, podrà delegar-la en qualsevol membre del 

Consistori. 

 

Vuitè. Publicar el present  acord al BOP. als efectes legals oportuns i procedir a les 

notificacions pertinents als òrgans indicats.” 

 
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/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=1081.0&e
ndsAt=1350.0 

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

06.- ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS, DIETES I INDEMNITZACIONS A 

PERCEBRE PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta d’acord següent: 

 

“1. Antecedents 

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les Eleccions Locals. El nou Ajuntament 

es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny. 

Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics 

d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 

 

2. Fonaments de Dret 

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, en relació amb l’article 166 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, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret 

a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim 

de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per 

la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en 

les condicions que estableixi el ple de la corporació. 

En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar 

publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de 

la corporació. 

 

3. Proposta al Ple 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer. Establir que, amb efectes de 5 de juliol de 2019, s’estableixi el següent 

règim de dedicacions i retribucions pels regidors de la present corporació: 

 

Règim de dedicació   Sou íntegre mensual 

DEDICACIÓ EXCLUSIVA A:     2.700’00 €  

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=1081.0&endsAt=1350.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=1081.0&endsAt=1350.0
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DEDICACIÓ EXCLUSIVA B:     1.900’00 €  

DEDICACIÓ PARCIAL A:     1.425'00 €  

DEDICACIÓ PARCIAL B:            1.330'00 €  

DEDICACIÓ PARCIAL C:       1.235’00 €  

DEDICACIÓ PARCIAL D:         1.140’00 € 

DEDICACIÓ PARCIAL E:       570’00€ 

DEDICACIÓ PARCIAL F:       475’00€ 

 

Nom i cognoms        Règim de dedicació        %        Import Anual 

Joan Ramon Domingo Coll Exclusiva  B        100% 26.600,00 € 

Anna Carné Baiget  Parcial  A             75% 19.950,00 € 

Rosalia Carnicé Farré Parcial  A             75% 19.950,00 € 

Dolors Bargalló Vidal Parcial  A             75%  19.950,00 € 

Bernat Diaz Faya Parcial  B 70% 18.620,00 € 

Engelbert Montalà Pla Parcial  E   30% 7.980,00 € 

Joel Bastons Vilaltella    Parcial  F  25%  6.650,00 € 

Joan Simeon Morera Parcial  F 25%  6.650,00 € 

 

 Els membres de la Corporació que s’han relacionat, exerciran els seus 

càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i, en el seu cas, seran donats 

d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 

 

 Els membres de la Corporació que s’han relacionat, exerciran els seus 

càrrecs en règim de dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima de 

16 hores setmanals a aquesta Corporació i, en el seu cas, seran donats 

d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 

 

Segon. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, corresponents a les 

mensualitats de l’any més la extraordinària de juny i desembre. 

Es sol·licitarà davant l’oficina territorial de la Tresoreria General de la Seguretat 

Social l’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social dels anteriors 

membres corporatius en la forma que legal i reglamentàriament correspongui. 

 

Tercer. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 

per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 

 

Ple  150,00 euros/sessió. 

Junta de Govern Local  250,00 euros/sessió. 

Comissions Informatives  120,00 euros/sessió. 

Comissió Especial de Comptes  120,00 euros/sessió. 

 

Quart. Determinar que tots els membres de la Corporació tinguin dret a rebre 

indemnitzacions de les despeses efectives ocasionades a l’exercici del càrrec, 

sempre que siguin degudament autoritzats i justificats, en els termes i quanties que 

fixa el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, 

assenyalades pel grup 1. 
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Cinquè. Establir, amb efectes del dia 05 de juliol 2019, una assignació econòmica 

de caràcter mensual a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 

 

Component fix: 130,00 euros/ mes. 

Component variable: 40 euros/regidor/ mes. 

 

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el 

funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de 

personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 

 

Sisè. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 

 

Setè. Autoritzar la despesa que comportin els precedents acords amb càrrec a les 

partides del vigent Pressupost General següents: 

 

01.9120.1000000  Retribucions regidors 

01.9120.1600000  Seguretat Social 

01.9120.2330000 Grups polítics 

01.9120.2330001 Altres indemnitzacions (assistències) 

01.9120.2300000  Dietes  

01.9120.2310000 Locomoció 

 

Vuitè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis 

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/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=1350.0&e
ndsAt=2354.0 

 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per nou (9) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 

Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Xavier Roure, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, 
Ramon Teixidó, Bernat Díaz i Joan Ramon Domingo, cinc (5) vots en contra dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Florensa i Narcís 
Romà, i tres (3) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es Joel Bastons, Alonso Soria i Joan 
Simeon. 
 

 

07.- DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS 

DELS CÀRRECS EVENTUALS. 

 

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta d’acord següent: 

 

“Vist que l'article 104 de la LRBRL literalment diu que “el nombre, característiques i 

retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de cada Corporació, al 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=1350.0&endsAt=2354.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=1350.0&endsAt=2354.0
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començament del seu mandat. I que aquestes determinacions només podran 

modificar-se amb motiu de l'aprovació dels Pressupostos anuals. 

 

Que el nomenament i cessament d'aquests funcionaris és lliure i correspon a 

l'Alcalde. I que cessen automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o 

expiri el mandat de l'autoritat a la qual prestin la seva  funció de confiança o 

assessorament. 

 

I que els nomenaments d'aquests funcionaris, el règim de les seves retribucions i la 

seva dedicació es publicaran en el "Butlletí Oficial de la Província i, si s'escau, en el 

propi de la Corporació. 

 

Vist que l'actual article 104 bis de la LRBRL estableix en el que aquí importa que 

“les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals  correspongui a personal 

eventual  en els ajuntaments s'han d'ajustar als següents límits i normes: c) Els 

ajuntaments de municipis amb població superior a 10.000 i no superior a 20.000 

habitants podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 

eventual per un nombre que no podrà excedir el de dos. 

 

Per l'exposat es proposa l'adopció dels següents acords: 

 

Primer: Determinar el nombre de càrrecs eventuals de l'Ajuntament de Mollerussa 

en un o dos, el qual es descriuen a continuació: 

 

 Nom: Director de Fira 

 Característiques i funcions: Les previstes a l’article 14 dels Estatuts de 

l’Organisme Autònom Patronat de Fires Mollerussa publicats al BOP Núm. 26 

de 27 de febrer de 1996 

 Dedicació:  90% 

 Retribució bruta anual: 35.000 € 

 

Segon: Publicar aquest acord al BOP  de Lleida, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament 

de Mollerussa, en compliment del que disposa l'art.104.3 de la LBRL 7/1985.” 
 
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/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=2354.0&e
ndsAt=3707.0 

 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 

proposta presentada i és aprovada per nou (9) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc 
Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Xavier Roure, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, 
Ramon Teixidó, Bernat Díaz i Joan Ramon Domingo, tres (3) vots en contra dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Joel Bastons, Alonso Soria i Joan Simeon, i cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. 
Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Florensa i Narcís 
Romà. 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=2354.0&endsAt=3707.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=2354.0&endsAt=3707.0
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08.- CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, EN LES MATÈRIES 

SEGÜENTS: 

 

RES2019/358, de 21 de juny: Constitució de la Junta de Govern Local i 

delegació de competències de l’alcaldia.  

 

RES2019/359, de 21 de juny: Nomenament Tinents d’Alcalde.  

 

RES2019/388, de 28 de juny: Constitució d’Àrees Municipals i Delegacions 

Especials.  

 

El Sr. Alcalde  dóna compte al Ple de les resolucions següents: 

 

DECRET DE L’ALCALDIA núm. RES2019/358, de 21 de juny 

Assumpte: Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de 

competències de l’Alcaldia. 

 

Tal i com determina l’article 20.1, apartat b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, "La Junta de Govern Local existeix en 

aquells municipis amb població de dret superior als 5.000 habitants". En idèntics 

termes s’expressen els articles 48.1-b), del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, TR de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 35.2-d), del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD 2568/1986, 

de 28 de novembre). 

L’article 23 de la LBRL, l’article 52 del ROF i l’article 54.1, del DLEG 2/2003, de 28 

d'abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 

Local, atesa llur naturalesa d’òrgan col·legiat, és integrada per l'Alcalde i un nombre 

de Regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, els quals són nomenats 

i separats, lliurement, per l'Alcalde.  

A la Junta de Govern Local li corresponen les facultats d’assistència permanent a 

l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i de totes aquelles competències que 

el propi Alcalde i el Ple, en el seu cas, li confereixin, amb les limitacions que els 

articles 21.3 i 22.4 de la LBRL i articles 52.4 i 53.3, 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.  

De la composició de la Junta de Govern i de les facultats delegades per l’Alcaldia, 

se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri amb posterioritat a la 

Resolució i es publicarà al BOP, sens perjudici de la seva efectivitat a partir del dia 

següent de la signatura de la mateixa. 

 

En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia en desplegament de les facultats 

pròpies, DECRETA:  

 

Primer.-  Constituir en el sí de l'Ajuntament de Mollerussa la Junta de Govern Local 

com a òrgan necessari i col·legiat de preceptiva existència, que s’integrarà per 

l'Alcalde i CINC Regidors, equivalents al terç del nombre legal de membres 

d’aquesta Corporació. 
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Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, els següents Regidors: 

   

 Sr. Pere Garrofé Cirés    

 Sra. Anna Carné Baiget 

 Sra. Rosalia Carnicé Farré 

 Sra. Dolors Bargalló Vidal 

 Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 

Tercer.-La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats 

següents: 

 

-A- L’assistència permanent a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 

 

-B- L’exercici de les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega, 

les quals s’expressen tot seguit: 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.- GESTIÓ ECONÒMICA:  

 

a. El desenvolupament de la gestió econòmica municipal, de conformitat amb el 

Pressupost aprovat i les seves Bases d'Execució. 

b. Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva 

competència.  

c. Distribució de subvencions i de quantitats amb càrrec a partides que estiguin 

consignades al Pressupost, dins l’àmbit de la seva competència. 

d. Aprovar factures de les despeses ordenades i totes les certificacions de la 

contractació d’obres i serveis, conforme les Bases d’Execució del Pressupost. 

e. Adjudicació de concessions sobre bens de l’entitat local i adquisició de bens 

immobles i drets, subjectes a la legislació patrimonial, en els termes previstos a 

la DA 2ª del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refosa 

de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP): que el seu valor no superi el 

10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com 

l’alienació del patrimoni quan el valor no superi, ni el percentatge ni la quantia 

indicats llevat dels bens declarats de valor històric i artístic l’alienació dels quals 

correspondrà al Ple, amb independència del seu valor.    

 

2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA: 

 

a. Resolució dels expedients administratius d’exercici d’activitats (establiments 

fabrils, industrials i comercials o de qualsevulla altra índole), ja siguin en règim 

de comunicació i/o llicència, així com l’emissió d’informes de competència 

municipal segons la legislació aplicable en la tramitació dels expedients la 

resolució definitiva dels quals correspongui a una altra administració, llevat que 

les Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin expressament aquesta facultat a 

un altre òrgan. 
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b. Resolució dels expedients administratius de llicències urbanístiques, en general, 

llevat que les Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un 

altre òrgan. 

 

3.- CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 

 

a. La contractació d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de 

concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 

administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels 

recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions 

d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui 

superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import 

acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, 

referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 

assenyalada. 

 

No obstant, en aquelles contractacions administratives de obres, 

subministraments i serveis que no superin els 3.000,00 € (IVA exclòs), la 

competència s’atribueix als regidors i regidores responsables d’àrea sempre i 

quan, atenent el seu objecte i finalitat hagin de considerar-se menors, i en els 

termes i abast previst a la Bases d’Execució del Pressupost. El secretari 

municipal ha emès informe als efectes de determinar, d’acord amb la 

normativa vigent, quan estem davant d’un contracte menor, i quin es el 

procediment a seguir, el qual s’adjunta com a annex a aquest acord. 

 

b. Contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns 

d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació 

patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix 

l’article 100.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 

públic, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni 

l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu 

valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. 

 

c. Aprovació dels Projectes d’Obres i serveis quan sigui competent per a llur 

contractació o concessió i estiguin previstes al Pressupost. 

 

4.- URBANISME:  

 

a) L’exercici de les facultats relatives a aprovació d’instruments de planejament de 

desenvolupament del planejament general, no expressament atribuïts al Ple, en 

els termes previstos a l’article 21.1. apartat j) i 21.3, de la Llei 7/1985, vigent. 

b) Aprovació dels instruments de gestió urbanística. 

c) Aprovació dels projectes d’urbanització.   

 

5.- RECURSOS HUMANS 
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a. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla 

aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i 

per als concursos de provisió de llocs de treball 

 

Quart.-  Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els 

assumptes o matèries objecte de delegació, gaudiran d’idèntic valor que aquelles 

Resolucions que dicti l'Alcaldia en l’exercici de les atribucions no delegades, i per 

tant posaran fi a la via administrativa en els termes de l’article 52 de la LBRL i amb 

els efectes previstos a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú.. 

 

Cinquè.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se 

celebri i es notificarà als interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sens 

perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECRET DE L’ALCALDIA núm.  RES2019/359, de 21 de juny 

Assumpte: NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 

 

Configurada la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de 

l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny de 2019, correspon a l'Alcalde 

nomenar, entre els Regidors que la componen, els Tinents d'Alcalde. 

 

En la seva virtut, atès el que al respecte determinen els articles 21.2 de la Llei 

7/1985, de Bases del Règim Local, 53.2 i 55 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, i 46 i 

47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals (Reial Decret 2568/1986), i en ús de les facultats conferides, DECRETO: 

 

Primer. Nomenar Tinents d'Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Mollerussa, els 

Srs./Sra. Regidors membres de la Junta de Govern Local, següents: 

 

Primer  Tinent d'Alcalde:  Sr. Pere Garrofé Cirés    

Segon  Tinent d'Alcalde:  Sra. Anna Carné Baiget 

Tercera  Tinent d'Alcalde:  Sra. Rosalia Carnicé Farré 

Quarta  Tinent d'Alcalde:  Sra. Dolors Bargalló Vidal 

Cinquè  Tinent d'Alcalde:  Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 

Segon. Correspondrà a les persones nomenades, i en l’ordre en que han estat 

designades, substituir a l'Alcaldia en la totalitat de les seves atribucions, en els 

supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti l’exercici de les 

funcions pròpies d’alcalde, i així mateix, en el cas de vacant d’alcaldia i fins que no 

prengui possessió el nou Alcalde. 

 



                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

Tercer. Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 

celebri i es notificarà als designats. Serà objecte de publicació al BOP, sense 

perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECRET DE L’ALCALDIA núm.  RES2019/388, de 28 de juny 

Assumpte: Constitució d’àrees municipals i delegacions especials. 

 

A fi i efecte de coordinar els serveis municipals i per tal de facilitar-ne les tasques 

de direcció, inspecció i impuls, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats pròpies i en 

desplegament d'allò que s’estableix en els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de Bases 

del Règim Local, 56 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, i concordants del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, (articles 43 i 

44), DECRETA:  

 

Primer. S’estableixen les àrees competencials, configurades com a Delegacions 

especials unipersonals, que seguidament es relacionen, designant-se a les Senyores 

i Senyors Regidors responsables i l’abast de les Delegacions:  

 

1.- PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I URBANISME.  

 

Regidor/a responsable:  Sr. PERE GARROFÉ I CIRÉS 

 

Àmbit competencial: 

Planificació estratègica. 

Mancomunitat Intermunicipal “Mollerussa - El Palau d’Anglesola” 

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la coordinació de les distintes àrees que configuren l’organigrama municipal i dels 

serveis que s’hi integren i la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, 

sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de 

Govern.  

 

Delegació Especial: En absència dels/les Tinents d’Alcalde i Regidors o Regidores 

responsables de les respectives àrees, assumirà llur substitució en l’exercici de les 

funcions i amb idèntiques facultats de direcció, gestió i resolució, en el seu cas, que 

els han estat atribuïdes.  

 

Àmbit competencial: 

 

Urbanisme 

Normativa urbanística.  

Planejament. 

Gestió urbanística. 
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Projectes d’obra d’urbanització. 

Llicències urbanístiques: 

 Llicències d’obres majors i Llicències d’obres menors. 

 Llicències d’obres específiques. 

 Transmissió de llicències. 

 Revisió de llicències d’obres.  

 Llicències de primera ocupació. 

 Llicències de parcel·lació i constitució i/o modificació d’un règim de propietat 

horitzontal 

 Altres llicències urbanístiques.  

Inspeccions d’obres 

Disciplina urbanística 

Expedients de ruïna i ordres d’execució 

SSTT adscrits a l’àrea d’urbanisme 

Cadastre rústega i urbana 

Intervenció administrativa en expedients d’exercici d’activitats (establiments fabrils, 

industrials, i comercials i de qualsevulla altra índole), ja siguin en règim de 

comunicació i/o llicència.  

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 

afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 

o la Junta de Govern. No obstant, en les matèries que seguidament s’indica, 

gaudirà de les facultats següents:  

 

Gestió urbanística. En la matèria relativa a Gestió urbanística, la delegació 

comprendrà l’exercici de les competències següents: 

 Representació municipal en els òrgans de gestió de les entitats urbanístiques 

col·laboradores, inherents als instruments de reparcel·lació que correspongui.   

 

Llicències urbanístiques: En la matèria relativa a llicències urbanístiques, la 

delegació comprendrà l’exercici de les competències següents:  

 Facultat de dictar actes resolutoris que posin fi a la tramitació administrativa 

incidental i que suposi la declaració de caducitat i arxiu d’actuacions. 

 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable en relació 

amb la matèria indicada, posaran fi a la via administrativa, amb els efectes 

previstos a la llei 39/2015 de procediment administratiu comú. 

 

Intervenció administrativa en expedients d’exercici d’activitats: En la 

matèria relativa a intervenció administrativa en l’exercici d’activitats, ja sigui en 

règim de comunicació i/o de llicència, la delegació comprendrà l’exercici de les 

competències següents:  

 Facultat de dictar actes resolutoris que posin fi a la tramitació administrativa 

incidental i que suposi la declaració de caducitat i arxiu d’actuacions. 
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 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable en relació 

amb la matèria indicada, posaran fi a la via administrativa, amb els efectes 

previstos a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú. 

 

2.- ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA. 

 

Regidor/a responsable:  Sra. ANNA CARNÉ BAIGET 

 

Àmbit competencial: 

 

Acció Social i comunitària.  

Elaborar el Pla Comunitari de Mollerussa  

Assistència Social i domiciliària  

Serveis Socials de Base 

Serveis Socials Consell Comarcal 

Tercera Edat: Activitats i Casal Municipal per a la gent gran 

Centres residencials i centres de dia 

Entitats i associacions vinculades a l’àrea. 

Política d’habitatge social 

 

Ciutadania.  

Drets civils 

Protecció a la família 

Plans d’actuació en intervenció comunitària municipal 

Immigració  

Atenció a la ciutadania  

Sanitat Local: campanyes de difusió i prevenció. 

Inspeccions sanitàries. 

Consell Municipal de Sanitat. 

Salut mental 

Pla municipal de prevenció a la drogodependència 

 

Infància. 

Protecció a la infància 

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 

afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 

o la Junta de Govern. 

 

3.-  RÈGIM INTERN, IGUALTAT, ATENCIÓ CIUTADANA I TURISME 

 

Regidor/a responsable:  Sra. ROSALIA CARNICÉ FARRÉ 

 

Àmbit competencial: 
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Règim Intern. 

Organització municipal: Estatuts, Reglaments i Ordenances.   

Règim jurídic: Actes, acords, recursos i impugnacions. 

Organismes Autònoms. 

Gestió de Personal 

Recursos humans 

 Personal funcionari  

 Personal laboral  

 Plans d’Ocupació  

Processos de selecció, formació i promoció de personal 

Borses de treball 

Contractació de personal 

Classes passives 

Acció social 

Expedients disciplinaris 

Cens i padró municipal d’habitants 

Processos electorals 

Subvencions a entitats 

 

Igualtat 

Polítiques d’igualtat 

Àrea de la Dona 

Promoció de la Dona 

Associacions que impulsin activitats d’igualtat de gènere 

 

Atenció Ciutadana 

S’atribueixen a aquesta àrea, amb caràcter genèric, l’exercici de les facultats en 

matèria de desenvolupament de processos de treball i de recerca de les eines que 

facin possible una millor gestió del recursos i de les tècniques a emprar, dirigides a 

millorar l’atenció ciutadana a través de procediments administratius i de protocols 

de seguiment de processos que ho facilitin, amb l’objectiu de simplificar i atansar la 

gestió administrativa a la ciutadania i a les persones usuàries dels serveis públics.  

 

Turisme: 

Promoció Turística. 

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 

afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 

o la Junta de Govern. No obstant, en les matèries que seguidament s’indica, 

gaudirà de les facultats següents:  

 

Personal laboral: En la matèria relativa a personal laboral, gaudirà de les 

competències següents: 

 La competència per acceptar de pla el desistiment o renúncia a contractacions 

laborals exercides unilateralment pel treballador/a, en els termes previstos als 
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article 14 i 49.1, apartat del RDLEG 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors [ET], vigent. L’exercici 

d’aquesta competència abastarà la resolució del procediment administratiu 

derivat. Això no obstant, si del desistiment o renúncia se’n deriva una nova 

contractació, la competència serà de l’Alcaldia. 

 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable de l’àrea 

de Règim Intern en relació amb la matèria indicada, posaran fi a la via 

administrativa, amb els efectes previstos a la llei 39/2015 de procediment 

administratiu comú. 

 

4.- FINANCES, SEGURETAT CIUTADANA I CONTRACTACIÓ 

 

Regidor/a responsable:  Sr. RAMÓN TEIXIDÓ PERAIRE 

 

Àmbit competencial: 

 

Finances: 

Coordinació de l’àrea econòmica i financera de l’Ajuntament de Mollerussa. 

Pressupostos. 

Recursos propis: impostos, taxes, preus públics i contribucions especials. 

Ordenances Fiscals. 

Organisme Autònom de recaptació de tributs locals. 

Operacions de crèdit. 

Recaptació. 

Relació de factures i propostes de despeses. 

Comptes. 

Comissió Especial de Comptes. 

Patrimoni: inventari, tràfic jurídic i utilització i conservació.  

 

Seguretat Ciutadana  

Policia Local 

Circulació i trànsit 

Expedients sancionadors 

Senyalització urbana 

Pla emergència municipal 

Bombers  

Protecció civil 

Junta Local de seguretat 

Llicències ocupació de la via pública i espais públics (Parc municipal i La Serra). 

Guals permanents. 

 

Contractació 

Contractació administrativa.   

Projectes d’obra ordinària. 

Obra pública d’altres administracions. 

Concessions administratives.   
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SSTT adscrits a l’àrea de Contractació. 

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 

afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 

o la Junta de Govern  i de les responsabilitats específiques atribuïdes legalment a la 

Intervenció i Tresoreria. No obstant, en les matèries que seguidament s’indica, 

gaudirà de les facultats següents: 

 

Circulació i trànsit: En la matèria relativa a circulació i trànsit, la delegació 

comprendrà l’exercici de les competències següents:  

 La competència per designar instructor i secretari en els expedients 

sancionadors per infraccions en matèria de circulació i trànsit la competència de 

la qual correspongui a l’Ajuntament de Mollerussa. 

 La competència per sancionar les infraccions a les disposicions en matèria de 

circulació per les vies urbanes, llevat que puguin constituir infraccions penals, 

conforme allò previst a l’article 100 de l’ordenança de trànsit de l’Ajuntament de 

Mollerussa. 

 En aquells casos en què la infracció comesa pugui comportar la suspensió del 

permís de conducció o la llicencia de conducció, proposarà a la Prefectura 

Provincial de Trànsit o en el seu cas al Servei Català de Trànsit, la imposició de 

la suspensió de les autoritzacions esmentades.  

 Observacions: Les resolucions que adopti el responsable de l’àrea de seguretat 

ciutadana en relació amb els assumptes o matèries objecte de delegació 

relatives a circulació, posaran fi a la via administrativa, amb els efectes 

previstos a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú. 

 

Expedients sancionadors: En la matèria relativa als expedients sancionador per 

infraccions a la ordenança reguladora de convivència ciutadana, la delegació 

comprendrà l’exercici de les competències següents:  

 La competències per designar instructor i secretari en els expedients 

sancionadors per infraccions en matèria de convivència ciutadana quina 

competència correspongui a l’Ajuntament de Mollerussa, així com la 

competència per sancionar les infraccions. 

 Observacions: Les resolucions que adopti el Regidor responsable de l’àrea de 

seguretat ciutadana en relació amb els assumptes o matèries relatives a 

expedients sancionadors, posaran fi a la via administrativa, amb els efectes 

previstos a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú. 

 

Llicències ocupació de via pública i guals permanents: En la matèria relativa a 

llicències d’ocupació de la via pública i guals permanents, la delegació comprendrà 

l’exercici de les competències següents:  

 Facultat de dictar actes resolutoris que posin fi a la tramitació administrativa 

incidental i que suposi la declaració de desistiment de les sol·licituds.  

 Facultat de dictar actes resolutoris que posin fi a la tramitació administrativa 

incidental i que suposi la declaració de caducitat i arxiu d’actuacions. 



                           
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

 (LLEIDA) 
      ______ 

 

 Facultat de dictar actes resolutoris que suposin la desestimació de sol·licituds de 

tancament de carrers o vies urbanes. 

 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable en relació 

amb les matèries indicades, posaran fi a la via administrativa, amb els efectes 

previstos a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú. 

 

Contractació: En la matèria relativa a contractes administratius, la delegació 

comprendrà l’exercici de les competències següents: 

 Les facultats d’incoació i impuls, dels expedients de contractació administrativa 

d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics i els 

contractes administratius especials.  

 La coordinació dels contractes administratius la iniciativa dels quals 

correspongui a les altres àrees municipals en els termes i abast previst al Decret 

de l’Alcaldia 2019/358 de data 21 de juny de 2019, pel qual s’atribueix als 

regidors i regidores responsables d’àrea competències contractuals en obres, 

subministraments i serveis, sempre i quan, atenent el seu objecte i finalitat 

hagin de considerar-se menors i que no superin els 3.000,00 € (IVA exclòs).  

 

5.-  EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ, GRUP SANT ISIDORI I PLA DE BARRIS. 

 

Regidor/a responsable:  Sra. DOLORS BARGALLÓ VIDAL 

 

Àmbit competencial: 

 

Educació.  

Promoció de l’ensenyament 

Relació institucional centres escolars i docents públics i privats. 

Consells Escolars 

Consell Escolar Municipal 

Escola Municipal de Música 

Escoles Bressol Municipals 

Associacions de Mares i Pares d’alumnes 

Pla d’actuació en intervenció Educativa municipal. 

Atorgament de usos socials de les diferents instal·lacions públiques relacionades 

amb l’ensenyament 

 

Escoles Bressol i Escola Municipal de Música: En la matèria relativa als 

processos d’admissió d’alumnes i adscripció als centres en el cas de les Escoles 

Bressol, gaudirà de les competències següents: 

 La competència per aprovar la Llista definitiva d’alumnes admesos i adscripcions 

als Centres, conforme s’estableix en l’annex al reglament general del servei 

escoles bressol municipals de l’ajuntament de Mollerussa regulador dels criteris 

per a l’admissió d’alumnes i adscripció a cada centre. 

 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable de l’àrea 

d’Ensenyament en relació amb la matèria indicada, posaran fi a la via 
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administrativa, amb els efectes previstos a la llei 39/2015 de procediment 

administratiu comú. 

 

Participació. 

La finalitat d’aquesta àrea, atesa la transversalitat de les respectives competències, 

serà la de cercar les vies més adients que promoguin la màxima participació dels 

agents socials i de la ciutadania en tots aquells assumptes que puguin millorar la 

cohesió social. 

 

Grup Sant Isidori 

En data de 31 d’agost de 2017, es va signar un conveni entre l’Ajuntament de 

Mollerussa, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge, relatiu a la problemàtica 

derivada de l’estat de conservació del grup Sant Isidori, i en virtut del qual 

cadascuna de les 

parts assumia un conjunt d’obligacions per afrontar l’esmentada problemàtica. En 

aquest conveni. En l’esmentat conveni es crea una comissió de seguiment del 

mateix integrada per dos representants de l’Ajuntament de Mollerussa, dos del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i dos del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, que seran designats per les parts. Es 

designa com a representant de l’Ajuntament de Mollerussa en aquesta Comissió a 

la Regidora Dolors Bargalló Vidal, l’altra representació serà exercida pel mateix 

Alcalde.  

 

Pla de Barris: 

Desplegament del PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP 

SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. 

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 

afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 

o la Junta de Govern. No obstant, en les matèries que seguidament s’indica, 

gaudirà de les facultats següents:  

 

 L’exercici de les facultats relatives al Pla de Barris consistiran en la gestió i 

supervisió de les activitats i actuacions a realitzar dins l’àmbit definit com a àrea 

urbana d’atenció especial prevista al projecte d’intervenció integral del centre 

urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, d’acord amb la Resolució PTO/430/2010, 

de 18 de febrer, d’obertura de convocatòries per a l’atorgament dels ajuts que 

estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 

viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7de 

setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, i per a l’atorgament dels 

ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de 

mesures fiscals i financeres.  
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 Aquestes facultats seran exercides sense perjudici de les que corresponen als 

Comitès de seguiment i avaluació i a les atribucions del/a Director/a – 

Coordinador/a. 

 

6.- ATENCIÓ EXTERNA, SERVEIS MUNICIPALS, CULTURA, MERCATS, FIRES 

I PROTECCIÓ ANIMAL. 

 

Regidor/a responsable:  Sr. JOAN RAMON DOMINGO COLL 

 

Àmbit competencial: 

 

Atenció externa. 

Brigada Municipal d'Obres i Serveis. 

Via pública: manteniment i neteja viària. 

Parcs i jardins. 

Enllumenat públic. 

Immobles: conservació i manteniment. 

Gestió dels diferents usos dels immobles següents: 

 Pavellons firals. 

 Parc municipal. 

 Parc “ La Serra”. 

Instal·lacions municipals: conservació i manteniment. 

Mobiliari urbà.  

Supressió barreres arquitectòniques.  

Medi ambient.   

Desratització i desinsectació d’instal·lacions i dependències municipals. 

Recollida de gossos. 

Control i captura de coloms. 

 

Serveis municipals:  

Servei d’aigües. 

 Gestió del servei 

 SOREA 

Clavegueram. 

Abocadors i Deixalleria. 

Recollida d’escombraries:  

 domiciliària,  

 selectiva. 

Cementiri municipal. 

Policia Sanitària/mortuòria. 

 

 

Cultura. 

Promoció i difusió cultural. 

Activitats i manifestacions culturals. 

Museus. 
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Concursos i premis literaris. 

Arxiu històric. 

Associacions culturals ciutadanes. 

Gestió dels diferents usos dels immobles següents: 

 Complex Amistat. 

 Centre Cultural. 

 Biblioteca. 

 Edifici Sant Jordi   

 Museu de vestits de paper 

 

Mercats i Fires.    

Mercats: 

 Mercat setmanal. 

 Mercats comercials. 

 Venda Ambulant. 

Atraccions: 

 Atraccions ambulants. 

 Parc atraccions Sant Josep. 

Disciplina de mercat i expedients sancionadors 

OAM Fira de Sant Josep. 

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 

afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 

o la Junta de Govern. No obstant, en les matèries que seguidament s’indica, 

gaudirà de les facultats següents:  

 

Disciplina de mercat: En la matèria relativa a disciplina de mercats, la delegació 

comprendrà l’exercici de les competències següents: 

  

 Les indicades en l’article 21, l’Ordenança Reguladora de l’Activitat Comercial de 

Venda No Sedentària de Mollerussa, a la potestat sancionadora en faltes 

considerades lleus.  

 Observacions: Les resolucions que adopti el Regidor responsable de l’àrea de 

Mercats en relació amb els assumptes o matèries relatives a la seva 

competència, posaran fi a la via administrativa, amb els previstos a la Llei 

39/2015 del procediment administratiu comú. 

 

7.- ESPORTS.  

 

Regidor/a responsable:  Sr.  BERNAT DIAZ FALLA . 

 

Esports 

Promoció esportiva 

Activitats i manifestacions esportives 

Relacions Entitats i Clubs esportius 
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Foment de l’associacionisme esportiu 

Consell Esportiu 

Relacions institucionals àrea d’esports del Consell Comarcal 

Esport escolar 

Gestió dels diferents usos dels immobles següents: 

 Pavellons poliesportius. 

 Piscines municipals. 

 Camp de futbol municipal 

 Instal·lació esportiva “Cruyff Courts” 

 Circuit autocros 

 Pista d’atletisme 

 Altres  

 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 

la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 

afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 

o la Junta de Govern. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Segon.-  Es reserven a favor de l’Alcaldia les competències no expressament 

delegades en el punt anterior i específicament les exclusives en les matèries 

relatives a NOVES TECNOLOGIES (que inclourà Estadística i Informàtica), 

PROMOCIÓ ECONÒMICA , DESENVOLUPAMENT LOCAL, COMUNICACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA, JOVENTUT i FESTES. 

 

Tercer.- En consonància amb el Decret de l’Alcaldia Decret de l’Alcaldia 2019/358 

de data 21 de juny de 2019, es delega als Senyors i Senyores Tinents d’Alcalde i 

Regidors, les facultats contractuals següents:  

 

 contractacions administratives de obres, subministraments i serveis que no 

superin els 3.000,00 € (IVA exclòs), quan, atenent el seu objecte i finalitat 

hagin de considerar-se menors, i en els termes i abast previst a la Bases 

d’Execució del Pressupost. El secretari municipal ha emès informe als efectes de 

determinar, d’acord amb la normativa vigent, quan estem davant d’un contracte 

menor, i quin es el procediment a seguir, el qual s’adjunta com a annex a 

aquest acord. 

 

 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable de l’àrea 

en relació amb l’exercici de les facultats contractuals indicades, posaran fi a la 

via administrativa, amb els efectes previstos a la llei 39/2015 de procediment 

administratiu comú 

 

Quart.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 

celebri i es notificarà als interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sense 

perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura. 
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Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i 
és aprovada per unanimitat dels disset membres presents. 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=3707.0&e
ndsAt=3746.0 
 

 

09.- CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA DEL CÀRREC DE 

REGIDOR PRESENTADA PEL SR. XAVIER ROURE GREOLES 

 

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta d’acord següent: 

 

“Vist l'escrit presentat en data de 1 de juliol de 2019 pel regidor Sr Xavier Roure 

Greoles, renunciant a la seva condició de regidor de l'Ajuntament de Mollerussa, 

càrrec que exerceix en l'actualitat i del que va prendre possessió en la sessió 

constitutiva de la Corporació, celebrada el dia 15 de juny de 2019, en haver estat 

proclamat electe amb la candidatura presentada pel Partit de Junts per Catalunya, 

en la qual ocupava el lloc núm. quatre, i de conformitat amb el que preveu la 

legislació electoral i del règim local, en concret els arts. 182 i ss. de la LOREG i art. 

9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així 

com en la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs 

representatius locals, de 10 de Juliol de 2003, i l’informe del secretari de 

l’Ajuntament de data 1 de juliol de 2019, es proposa al ple l’adopció del següents 

acords: 

 

Primer. Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, així com la seva acceptació, 

de la renúncia formulada pel senyor Xavier Roure Greoles, a la seva condició de 

regidor  de l'Ajuntament de Mollerussa i a tots els altres càrrecs que exerceix, 

derivats d'aquesta condició. 

 

Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona de Lleida perquè 

expedeixi la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor de la candidata 

següent, que segons les dades que obren en l'Ajuntament és la Sra. Raquel Pueyo 

Barberà que ocupa el lloc número deu a la llista electoral del PARTIT Junts per 

Catalunya en les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019, d’acord amb les 

candidatures proclamades per la Junta Electoral de Zona de Lleida per a les 

esmentades eleccions i publicades al BOP de Lleida de 30 d’abril de 2019.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Es fa constar, als efectes oportuns, que les resolucions indicades han estat trameses a les 
senyores i senyors Regidors, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 

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/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=3707.0&endsAt=3746.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=3707.0&endsAt=3746.0
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=3746.0&e
ndsAt=3988.08 

 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per dotze (12) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Xavier Roure, Rosalia Carnicé, Dolors 

Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Joel Bastons, Alonso Soria i 
Joan Simeon, i cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Letícia 

Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Florensa i Narcís Romà. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dos hores i sis 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. 
 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=3746.0&endsAt=3988.08
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016badaff3c900ca?startAt=3746.0&endsAt=3988.08

