AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2012/05
A la ciutat de Mollerussa, el dia sis de juny de dos mil dotze. 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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Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
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
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2012, (NÚMERO 02/2012).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
02/2012 celebrada el dia 30 de març de 2012.
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres
presents sense introduir-hi cap esmena.

02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 D’ABRIL DE 2012, (NÚMERO 03/2012).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
03/2012 celebrada el dia 19 d’abril de 2012.
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres
presents sense introduir-hi cap esmena.
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03.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 9 DE MAIG DE 2012, (NÚMERO
04/2012).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
04/2012 celebrada el dia 9 de maig de 2012.
L’acta, donada per llegida i trobada conforme, s’aprova per unanimitat dels membres
presents sense introduir-hi cap esmena.

04.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA AL CONVENI MARC DEL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA I TÈCNICA D’ÀMBIT GENERAL ALS MUNICIPIS.
Per Ordre del Sr Alcalde, el Regidor Sr. Jaume Segura dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
“L’Ajuntament de Mollerussa, una vegada aprovats els instruments que fan possible
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, (Pla de Sanejament i Pla d’Ajust) ha
de materialitzar i concretar les accions que en aquells s’hi contemplen per tal d’assolir els
objectius proposats i que disposen de la corresponent empara legal; de forma específica, i
en allò que respecta a la despesa del Capítol I, ja s’han adoptat mesures d’estalvi en els
imports que el Pla d’Ajust quantifica, essent una de les accions, la reducció de personal i en
aquesta mesura hi concorren causes objectives, de caràcter econòmic, que justifiquen a
bastament, la seva aplicació en determinats serveis, en concret en l’àmbit dels Serveis
Tècnics i que han afectat els llocs de treball, 052, Arquitecte superior, i 024, Arquitecte
Tècnic.
La justificació per la qual s’ha afectat aquesta àrea i unitats i en concret els llocs de treball
indicats es fonamenta en la minoració d’activitat i en la repercussió econòmica; a la vegada,
també s’ha considerat la major o menor possibilitat de les alternatives a adoptar per a
garantir que la reducció de personal en els àmbits funcionals i/o unitats afectades no
redueixi la seva efectivitat; és a dir, que els serveis es puguin prestar amb plena suficiència.
En aquest sentit, les mesures que s’han considerat per a garantir la prestació dels serveis,
han estat les següents: Que les funcions es prestin sota les modalitats que regulen les
relacions interadministratives i sota la figura jurídica del conveni de col·laboració amb altres
administracions públiques. I en aquest sentit, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en
desplegament de les competències que la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya
(aprovada per DLEG 4/2003, de 4 de novembre) li atorga, està habilitat i facultat per a la
prestació, entre altres, del servei d’assistència tècnica als municipis, motiu pel qual aquest
Ens té establerta la modalitat d’adhesió al conveni marc d’assistència als municipis que se
sustenta en el Programa d’Actuació Comarcal. El conveni marc referit ha estat aprovat pel
Ple del Consell Comarcal en sessió de 4 d’octubre de 2004, i actualitzat en sessió de 5 de
novembre de 2007.
Des de la vessant jurídica i del règim legal, els Convenis de col·laboració són una expressió
de les relacions interadministratives; es a dir, aquelles relacions que poden establir les
administracions públiques per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que
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considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès comú, respectant en tot cas,
allò que pugui establir la legislació específica. La regulació legal dels convenis
interadministratius es troba en els articles 108, 109, 110, 111 i 112, de la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
en els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
La d’adhesió al conveni marc suposaria, de fet, tan sols l’exercici de funcions, és a dir, una
figura més propera al concepte d’encàrrec de gestió, que es preveu en els articles 10 i 116
de la Llei 26/2010. Ara bé la pròpia normativa estableix que si l’òrgan, organisme o entitat
pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de
formalitzar mitjançant un conveni de col·laboració.
Tal i com ha informat el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, la adhesió pot efectuar-se en tot o
en part, atenent a les necessitats de cada administració afectada. En aquest sentit el
contingut del conveni, inclou:
A) Assessorament i emissió d’informes i redacció de documents en matèries relatives al
funcionament i a l’activitat dels municipis, en els aspectes juridico-administratius i
econòmico-financer;
B) Assessorament especial en matèria urbanística i
C) Elaboració d’estudis, informes i projectes tècnics relatius a obres i serveis i activitats
classificades,
Considerant les necessitats de l’Ajuntament, d’optar per la adhesió, aquesta hauria
d’efectuar-se als serveis generals d’arquitectura i urbanisme i implicaria el següent:
•

Adhesió als serveis tècnics:

1) Assessorament dels tècnics següents: un arquitecte i un arquitecte tècnic. Les funcions
bàsiques foren, informar els expedients de llicències d’obres i altres tràmits urbanístics;
s’inclouria en els treballs a realitzar, la redacció de memòries valorades i altres
documents tècnics, així com l’assistència addicional relativa a la emissió de certificats,
informes, establiment d’alineacions i la atenció al públic. L’assessorament implica,
l’assistència tècnica en els procediments de licitació.
2)

Redacció de qualsevol Document Tècnic (avantprojecte, projecte bàsic, projecte tècnic,
projecte d’execució, d’edificació i/o urbanització) propis de la competència d’un
Arquitecte Superior o d’un Arquitecte Tècnic; Direcció d’obra; Direcció executiva;
Coordinació de Seguretat o Salut.

3) Treballs Topogràfics i valoracions.
4) Planejament: Inclouria, redacció del planejament general i derivat i les seves
modificacions; instruments de gestió urbanística, delimitacions de polígon i altres
documents urbanístics pròpies de planejament; estudis ambientals, i projectes
d’urbanització.
S’exclouria de l’adhesió a l’assistència tècnica relacionada amb els tràmits relatius a les
activitats.
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•

Serveis d’Enginyeria:

1) Redacció de qualsevol Document Tècnic (avantprojecte, projecte bàsic, projecte tècnic,
projecte d’execució, i Memòries Valorades) propis de l’especialitat, atenent el grup
tècnic.
2) Projectes de Legalització d’instal·lacions de baixa tensió, climatització, calefacció i
enllumenat.
En tot cas, es fa constar que restarien plenament garantides les funcions de naturalesa
tècnica inherents a l’especialitat de sobrestant (ja que els llocs de treball RLT 053 i RLT 054
de la Plantilla de Personal vigent figuren adscrits a l’Àrea funcional i unitat, Serveis Tècnics),
següents:
-

Supervisió i seguiment a peu d’obra, com a ajudant a la direcció o en funcions de
comandament intermedi en l'execució d'obra i en actuacions a la via pública.
Presa de dades in situ, per a la realització d’informes, estudis i valoracions.
Inspecció, supervisió i control dels treballs de conservació i manteniment de vies
públiques i espais verds.
Topografia de camp, traçats viaris, replantejaments d’obra, representació de projectes
Procediments de construcció, Planificació d’obres, organització de talls d’obra.
Seguretat i salut laboral i controls de qualitat (en allò que no correspongui al tècnic
director competent).

Els cost que suposaria la adhesió als Serveis Tècnics inclosos en l’apartat 1, tenint en
consideració la proposta econòmica facilitada pel CC del Pla d’Urgell, és de 29.115,90 € any
(IVA exclòs), resultant d’aplicar la ràtio de 1,98€ habitant. El càlcul s¡ha efectuat en base a
un equip tècnic d’arquitecte i arquitecte tècnic, ja que s’exclouen els serveis relacionats als
tràmits relatius a les activitats. Aquest cost suposa la presencia d’un Arquitecte i d’un
Arquitecte Tècnic, dos dies a la setmana cada un (dimecres i dijous i dimarts i dimecres,
respectivament) a raó de 3 hores diàries cada tècnic, que, en tot cas, caldrà concretar de
manera definitiva, existint pel que fa l’exercici 2012, consignació pressupostària suficient per
a atendre la prestació a partir del dia 01 de juliol de 2012.
La resta de serveis, de requerir-los, es facturaran conforme els preus fixats en el conveni i
ordenança fiscal vigents per a cada anualitat.
De conformitat amb allò previst a l’article 114 de l DLEG 2/2003, i article 309 del ROAS, la
competència per acordar la adhesió proposada, és del Ple i l’acord s’ha d’adoptar per majoria
absoluta.
Atès el que s’ha exposat, i per tal de donar una servei d’arquitectura i urbanisme amb
plenitud de garanties; considerant la proposat del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es
proposa al Ple de l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats legalment conferides,
adopti, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, el següent ACORD:
Primer. Aprovar la adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa al Conveni marc del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell per a la prestació dels serveis d’assistència jurídica i tècnica
d’àmbit general als municipis, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 4 d’octubre
de 2004, i actualitzat en sessió de 5 de novembre de 2007. Considerant les necessitats de
l’Ajuntament de Mollerussa la adhesió s’efectua en els termes i abast següents:
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•

Adhesió als Serveis Tècnics:

1) Assessorament dels tècnics següents: un arquitecte i un arquitecte tècnic, en dies i
hores a convenir. Les funcions bàsiques foren, informar els expedients de llicències
d’obres i altres tràmits urbanístics; s’inclouria en els treballs a realitzar, la redacció de
memòries valorades i altres documents tècnics, així com l’assistència addicional relativa
a la emissió de certificats, informes, establiment d’alineacions i la atenció al públic.
L’assessorament implica, l’assistència tècnica en els procediments de licitació.
2) Redacció de qualsevol Document Tècnic (avantprojecte, projecte bàsic, projecte tècnic,
projecte d’execució, d’edificació i/o urbanització) propis de la competència d’un
Arquitecte Superior o d’un Arquitecte Tècnic; Direcció d’obra; Direcció executiva;
Coordinació de Seguretat o Salut.
3) Treballs Topogràfics i valoracions.
4) Planejament: Inclouria, redacció del planejament general i derivat i les seves
modificacions; instruments de gestió urbanística, delimitacions de polígon i altres
documents urbanístics pròpies de planejament; estudis ambientals, i projectes
d’urbanització.
•

Serveis d’Enginyeria:

1) Redacció de qualsevol Document Tècnic (avantprojecte, projecte bàsic, projecte tècnic,
projecte d’execució, i Memòries Valorades) propis de l’especialitat, atenent el grup
tècnic.
2) Projectes de Legalització d’instal·lacions de baixa tensió, climatització, calefacció i
enllumenat.
Segon. S’estableix com a data d’eficàcia de l’adhesió al conveni el dia de la seva signatura
o, en el seu cas, el dia 1 de juliol de 2012. En conseqüència, s’autoritza la despesa per
import de 18.000,00 €, amb càrrec al vigent pressupost per a tendre el cost previst de
l’adhesió als Serveis Tècnics inclosos en l’apartat 1.
Tercer. S’exclou expressament de l’adhesió, l’assistència tècnica relacionada amb els
tràmits relatius a les activitats.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i facultar el Sr. Alcalde,
tan àmpliament com en dret sigui menester, pel seu desplegament i per a la formalització
del conveni, en els termes aprovats.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Sr. Joan Simeón Morera del Grup Popular afirma que votaran en contra d’aquesta
proposta ja que no comparteix la proposta d’adherir-se al Consell Comarcal. Ho justifica en
el sentit que una ciutat com Mollerussa necessita del servei d’un arquitecte i un aparellador,
altrament suposa jugar a segona divisió. Fins ara aquest servei a Mollerussa s’ha tingut
sempre i creu que és dels serveis que menys s’ha de prescindir.
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El Sr. Martin, del Grup d’ERC, lamenta que aquest punt sigui dels primers de l’ordre del dia
del Ple perquè en principi és l’únic punt que votarà en contra. Deixa clar que si digués el que
ell pensa sobre aquest apartat segurament alguna persona se sentiria ofesa, per la qual cosa
intentarà pensar en el que diu més que dir què pensa. Exposa que ens proposen que
aprovem un conveni, que ens hi adherim, quan tot està fet en base a unes decisions preses
mesos enrere. Hem aprovat recentment, en els plens de març, abril i maig, assumptes en
els quals es debatia una intervenció molt dura de l’Estat que ens ha portat a un Pla d’Ajust
per poder pagar els proveïdors, i això comporta una presa de decisions entre les quals hi ha
una reducció de personal. En segon lloc, un conveni justificat en la minoració d’activitat i en
la corresponent repercussió econòmica. Mai no s’ha vist que algun departament de
l’Ajuntament hagi de produir beneficis; hi són per donar servei no per produir beneficis i
comparteixo amb el responsable del PP que un Ajuntament com el de Mollerussa no pot
estar sense aquest servei. Comenta que això justifica l’acomiadament d’un arquitecte
municipal i d’un arquitecte tècnic i ho proposen en data 6 de juny, quan en data 29 de maig
l’alcalde ha signat uns Decrets, el 163 i el 164, on es comunica l’acomiadament d’aquestes
dues persones. Ara es ratifica allò que prèviament ja s’havia decidit. Manifesta en aquest
sentit que si CiU te majoria absoluta no cal que se’ns demani que aprovem allò que ja tenien
pensat fer. Suposo que molts de vosaltres heu vist satisfetes les vostres il·lusions eliminant
una persona que per la seva honestedat era un destorb i un inconvenient. Adherir-nos al
conveni significa justificar l’expulsió, l’eliminació d’aquests treballadors i donar compliment
al desig de persones que mai no es presenten en cap elecció però que estan manant pel
darrera.
Deixa constància que no està pas en contra de fer una reducció de personal, durant els anys
ho ha deixat clar i posa xifres: el 2010 representava el 46,08% de les despeses ordinàries, i
el 2011, el 48,06% i el 2012 significarà el 47,47%. No s’està fent una reducció de personal
per eliminar, sinó que s’està eliminant aquell personal que resulta incòmode. Aquest és el
meu punt de vista d’acord amb les xifres que ens proporcionen.
Es reafirma en el que sempre ha comentat i és que mentre el Capítol I no estigui entre el 30
i el 35% dels ingressos ordinaris, aquest Ajuntament no podrà funcionar, i per això s’ha de
reduir al voltant d’un 15% la partida, però que aquesta no és la manera de fer-ho, que
l’equip de Govern busca una altra cosa. Acaba insistint en què s’han eliminat persones
honrades i honestes i que pot resultar difícil treballar en un lloc que es pot acomiadar les
persones perquè són incòmodes.
El Sr. Pere Gatnau, portaveu del Grup Socialista, manifesta que el seu grup és conscient que
aquest conveni amb el Consell Comarcal ve totalment produït per la situació econòmica en
què ens trobem en aquest Ajuntament. És cert que aquests tècnics dels quals ara
prescindim estaven fent tasques que reportaven ingressos a l’Ajuntament, com tramitacions
de subvencions o d’algun tipus d’ajuts i que ara aquest fet comportarà una despesa
extraordinària com la contractació d’algun tècnic extern per realitzar alguna feina puntual.
Per tot això, l’estalvi previst en un principi de 100.000€ en aquest departament no serà tal i
a la vegada perdrem marge d’actuació i de llibertat, per la qual cosa el nostre vot és en
contra. Des del Grup Socialista volem que consti en acta el nostre agraïment a aquests
treballadors, afectats per aquesta reducció de personal, pel serveis prestats durant tants
anys en aquesta casa.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que aquest resultat és fruit d’una sèrie de passos
que s’han vingut materialitzant des del juny de 2011 quan es va aprovar el Pla de
Sanejament. En aquell Pla, l’Ajuntament havia de reduir mig milió d’euros en el capítol de
personal en un any i mig. Es va dir que s’aniria procurant reduir o ajustar la despesa prenen
les mesures necessàries però sense descartar prendre’n de dràstiques si fos el cas.
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Explica l’alcalde que es manté l’oficina dels SSTT en uns mínims necessaris perquè el ciutadà
de Mollerussa en pugui fer servei, que no es vegi paralitzada cap tramitació i poder
desenvolupar el dia a dia amb capacitat d’acció i reacció. Tots parlem de mancomunar
serveis, buscar gestions més eficients, més eficaces però és difícil portar-les a terme.
Aquesta mesura no és fruit d’una voluntat política de tenir un servei prestat parcialment pel
Consell Comarcal, sinó que és fruit d’unir necessitat amb voluntat; el resultat és aquesta
decisió complicada. A l’anterior Ple es va comentar que s’havien de prendre decisions amb el
cap i no amb el cor – adreçant-se al Sr. Martín - ; es va apuntar que es podria fer una
auditoria laboral per mirar d’objectivar i no haver de carregar nosaltres amb les decisions,
però això volia dir passar més temps per acabar prenent les mateixes decisions. Mollerussa
no serà un poble de segona divisió per no tenir arquitecte, perquè durant molts anys
Mollerussa no ha tingut un arquitecte en plantilla sinó un arquitecte que cobrava pels serveis
prestats, per tant tenir o no un arquitecte en plantilla no cataloga la categoria d’una ciutat,
en tot cas la categoria d’una ciutat ve donada pels serveis que es presten i com es presten,
mantenint el mínim de cost possible.
Entenc la vostra preocupació perquè caldrà veure com funciona el servei, però no caldrà fer
cap contractació externa per algunes coses, perquè que avui ja s’està fent. Els SSTT no són
una oficina tècnica; els projectes que s’han fet en els últims anys no han estat redactats per
cap arquitecte municipal directament, sempre els han fet arquitectes que no són de plantilla.
Quant al tema d’activitats, no el prestem directament per personal de plantilla. Cada dijous
ve una persona que presta el servei i ara el volem implementar amb un programa que doni
més agilitat a partir d’una aplicació informàtica.
Nosaltres entenem perfectament que hi hagi desacord quant a les persones que s’hi veuen
afectades, entenc que no és un desacord en la prestació del servei perquè seria contradictori
amb tot el que fins ara s’ha parlat i amb tota la filosofia del nou model d’Administració
Pública basat en la no duplicació, en mancomunar serveis i en fer les coses de la millor
manera possible. Estem parlant d’un tema de personal i no d’un tema personal perquè
qualsevol decisió que comporti persones darrera és difícil de prendre. Si només fóssim
polítics ens escudaríem en qualsevol decisió que no ens fos negativa. Jo confio plenament en
aquesta actuació, el servei està garantit i així anem forjant una altra manera de fer les
coses. Quant als percentatges que heu anomenat –referint-se al Sr. Martin- són alts si els
comparem amb les despeses que tenim actualment, per tant hem de caminar conjuntament
per reduir la despesa i també la despesa de personal, per aconseguir obtenir uns indicadors
percentuals que ens permetin aguantar l’estructura. Per tant prenem unes mesures que ens
permetin garantir el servei i hem d’aprovar l’adhesió per no tenir el servei cobert i jo mateix
vaig dir que ajustaríem la despesa al màxim en tot allò que depèn de nosaltres (despesa
corrent) i en el diferencial obtingut, hi farem front reduint el Capítol I de personal. Vam dir
que les possibilitats eren diverses: no cobrir jubilacions, no cobrir vacants, no pagar hores
extres, o bé pagar-les en la seva mínima expressió o, com veurem en el pressupost,
amortitzant llocs de treball. Amb tot això i amb els acomiadaments podem arribar als
4.000.000€ en el Capítol I de personal i en cinc o sis anys a 10 punts per sota del
pressupost actual. Tenint present que darrera de cada acomiadament hi ha una
indemnització, per tant l’efecte real de la reducció dels 100.000€ es veurà reflectit en el
pressupost de l’any que ve. No voldria que quedés la sensació que Mollerussa està perdent,
sinó tot al contrari, el servei queda cobert, es prestarà d’una altra manera i hi haurà la
mateixa capacitat de maniobra i de reacció.
El Sr. Simeón, del Grup Popular, entén que cal reduir despesa però no creu que el Consell
Comarcal pugui donar la mateixa assistència tècnica com fins ara venia donant perquè ara, a
aquests nou o deu pobles als quals ja venia assistint, se hi suma Mollerussa que representa
el 46% de la població de la comarca. Creu que ja es veurà amb el temps.
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El Sr. Martín, del Grup d’ERC, fa una puntualització. S’ha previst una partida de 18.000€ i no
entén perquè, ja que de l’1 de juliol al desembre s’ha adjudicat per 29.115€ que dividit per
dotze i multiplicat per sis són 14.557€ i si s’hi suma l’IVA no arriba als 18.000€. Deixa clar
que no comparteix el criteri aplicat.
El Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Simeón, li diu que el temps ja ho dirà, però la davallada
d’activitat econòmica no és només a Mollerussa, és directament proporcional o més
accentuada encara en els diferents municipis de la comarca. Potser el problema de
l’estructura de manteniment no només el tenim nosaltres sinó que també el té el Consell
Comarcal, però en qualsevol cas estem marcant els estàndards que han de garantir aquesta
gestió, si cal complementar-la ja es veurà amb el temps, afirma, però, que és una bona
aposta per poder redreçar aquest departament.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per onze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella i M. del Carmen Sabater, i
sis vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa
Ginestà, Josep Antoni Ajates, Miquel Martin i Joan Simeón.

05.- ADHESIÓ AL PROGRAMA “CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA”: SOL·LICITUD
DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT DE CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA.
Per Ordre del Sr Alcalde, el Regidor Sr. Josep Àngel Lavín dóna compte al Ple de la proposta
de Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la
sessió celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
“El programa de Ciutats amigues de la Infància d’ UNICEF pretén impulsar i promoure
l'aplicació de la convenció sobre els drets del Nen en l'àmbit de les Entitats Locals, per tant
és aquets el seu objectiu principal.
Es tracta d'una iniciativa engegada i desenvolupada amb el suport financer i l'ajuda del
Ministeri de Sanitat i Política Social i amb la col·laboració de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, la Xarxa Local a favor dels Drets de la Infància i l'Adolescència i
l'Institut Universitari de Necessitats i Drets d'Infància i l'Adolescència.
Una CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA és una ciutat capaç de garantir la plena aplicació de la
Convenció sobre els Drets del Nen a nivell local. En concret:
•
•
•
•

Promovent la participació infantil: promovent la implicació activa dels nens i nenes en
els assumptes que els afecten; escoltant els seus punts de vista i prenent-los en
consideració en els processos de presa de decisions.
Creant un marc legal amic de la infància: assegurant una legislació, un marc
reglamentari i procediments que siguin conseqüents amb la promoció i la protecció dels
drets de tota la infància.
Desenvolupant una estratègia de drets de la infància per a tot el municipi:
desenvolupant una estratègia o una agenda detallada i exhaustiva per construir una
Ciutat Amiga de la Infància, basada en la Convenció.
Creant una comissió de drets de la infància o un mecanisme de coordinació:
desenvolupant estructures permanents local que garanteixin una consideració prioritària
a la perspectiva d'infància.
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•
•
•
•
•

Realitzant anàlisi i avaluació de l'impacte en la infància: garantint que existeix un procés
sistemàtic que analitzi i avaluï l'impacte de les polítiques locals i les pràctiques sobre la
infància.
Garantint un pressupost per a la infància: amb el compromís adequat sobre els recursos
i l'anàlisi dels pressupostos dirigits a la infància.
Emetent un informe periòdic sobre l'estat de la infància: garantint la recollida
d'informació i l'adequat seguiment sobre l'estat de la infància així com dels seus drets en
el municipi.
Garantint la sensibilització sobre els drets de la infància entre els adults i els nens.
Recolzant a organitzacions i Institucions de defensa dels drets de la infància.

En aquest context, s'emmarca la IV convocatòria de Reconeixement de Ciutats Amigues de
la Infància que el seu objectiu principal consisteix a reconèixer i recolzar a aquells governs
locals, entre altres els dels Ajuntaments que vénen desenvolupant una tasca que podria
complir amb les línies marcades en aquest marc conceptual.
L'Ajuntament de Mollerussa, a través de les accions i polítiques que ve desenvolupant, és
plenament conscient de la necessitat de promoure i consolidar amb plenitud i total garantia
els drets bàsics de la infància, establir dispositius de prevenció primària a través
d'actuacions concretes i puntuals dirigides a tota la població interrelacionada amb els
menors.
Actuacions com són, captar tant les necessitats dels propis menors com de les institucions
amb les quals es relacionen; programar accions de prevenció d'hàbits perjudicials i
promoure l'adquisició de conductes, comportaments i formes de vida saludables; impulsar
accions d'educació en l'afectivitat i en oci de forma sana i positiva; educar en valors com a
companyonia, convivència, esforç, disciplina o cooperació; promocionar el teixit social
associatiu de la comunitat oferint recursos de qualitat especialitzats i propers a través de les
associacions de la zona, patrocinar un esperit solidari, etc...
És a dir, polítiques integrals de la infància que comporten fonamentar la concepció del
menor com a subjecte de dret i al mateix temps afavorir la integració i la participació en les
estructures socials: cal apostar per incrementar la capacitat de reflexió i anàlisi crítica sobre
la importància dels valors democràtics, establir la relació drets/responsabilitats com a forma
per afavorir el procés de socialització, formar i sensibilitzar als adults que es relacionen amb
els menors en el respecte dels drets i protecció a la infància a través de la promoció de la
seva autonomia com a subjectes, afavorir la integració i participació de nens i nenes en les
estructures socials, conèixer i analitzar les conseqüències negatives de certs accions sobre
l'educació i el desenvolupament dels nens i conèixer, treballar i valorar positivament
maneres comprovades i eficaces de resolució de conflictes sense recórrer al ús de la força.
Aquesta orientació s’incardina en dos objectius bàsics:
-

Promoure i garantir els drets dels nens i adolescents en la nostra comunitat.
Coordinar les polítiques i les actuacions encaminades a millorar la seva qualitat de vida i
les seves possibilitats de desenvolupament personal.

En una societat democràtica i oberta, els nens són ciutadans de ple dret i aquesta
consideració és, en si mateixa, un assoliment de la civilització i de l'evolució sociopolítica.
Des d'aquest punt de partida es generen i organitzen molts esforços destinats a protegir als
menors, a garantir la cobertura de les seves necessitats, a proporcionar una vida millor en
molts aspectes. Però cal impulsar i recolzar, des de les institucions com els Ajuntaments,
l'administració més propera, les iniciatives relacionades amb el dret de participació. Perquè
en l'exercici de la Participació els nens obtenen un reconeixement específic de la seva
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condició de membres actius de la societat, fan sentir la seva veu en els temes i les decisions
que els afecten. I, a més, aprenen actituds i conductes que conformen valors morals i
socials d'importància: el diàleg, la tolerància, el respecte, l'acceptació de les diferències i,
sobretot, la responsabilitat que va associada a l'activitat en les decisions.
Atenent al que s¡’ha exposat, i a considerant la proposta de la Regidoria d’Acció Social i
Ciutadania, es sotmet a la consideració del Ple, en tant que òrgan competent, la adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Declarar la plena convicció de l’Ajuntament de Mollerussa amb els objectius del
programa Ciutats Amigues de la Infància. En aquest sentit, expressar la més plena i ferma
identificació amb els principis recollits en la Convenció sobre els Drets del Nen i el
compromís decidit a aplicar-los i desenvolupar-los a través de polítiques locals dirigides a la
Infància.
Segon. Sol·licitar el Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància diligenciant els
tràmits necessaris a l'afecte.
Tercer. Concórrer a la V convocatòria de Reconeixement de Ciutats Amigues de la
Infància, conforme el Protocol aprovat UNICEF.
Quart. Facultar la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania, en allò que no s’oposi a les
competències del Ple, al desplegament dels acords adoptats i a la tramesa de la
documentació que sigui adient per a fer efectiva aquesta adhesió.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), exposa
que donarà suport a la proposta atès els valors democràtics que se’n desprenen.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, també manifesta el suport del seu Grup a la
proposta.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que ja fa temps que des de l’àrea de Benestar Social i
Ciutadania s’hi treballa i que es tracta, a més, d’una actuació transversal de distints
departaments de l’Ajuntament.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
Per Ordre de l’Alcaldia la Regidora Sra. Teresa Grañó dóna compte al Ple de l’informe
d’Intervenció de Fons relatiu a l’import de les obligacions pendents de pagament que
incompleixen els terminis de l’article 216 del DLEG 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del sector públic, corresponent al tercer trimestre de 2011, en els
termes següents:
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“En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials, a data 31 de març de 2012, l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RD Lg. 3/2011, de 14
de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) és:
•
•

Ajuntament de Mollerussa: 5.720.592,87 €, que corresponen a 4.092 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
251.015,71 €, que corresponen a 373 factures.

Es fa constar que amb data 26-04-2012 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció a la
Direcció General de Política Financera i Assegurances. D’aquest mateix informe s’ha fet
tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda de la informació corresponent a l’Ajuntament, el
dia 17-04-2012 i de la corresponent a l’OAM Fira de Mollerussa el dia 24-04-2012.”
D’aquesta situació se’n ha informat a la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012.
El Ple se’n dóna per assabentat.

07.- PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 2012: APROVACIÓ PROVISIONAL.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb
el contingut següent:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2012, amb les seves Bases
d'execució i la modificació de la plantilla de personal de determinats llocs de treball de
funcionaris i personal laboral, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en els
articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL).
Resultant que en la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i que el pressupost de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, que l'integra,
ha estat prèviament proposat pel Consell Directiu del Patronat de conformitat als seus
Estatuts, en acord adoptat en la sessió celebrada el dia 31 de maig de 2012, tal i com
s'acredita en l'expedient.
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen;
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2012, el qual queda integrat
pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per
CAPÍTOLS:
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ESTAT D'INGRESSOS

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

4.900.00,00

4.900.00,00

10.000,00

10.000,00

1

Impostos Directes

2

Impostos Indirectes

3

Taxes i Altres Ingressos

2.254.625,00

361.800,00

4

Transferències Corrents

3.256.910,00

239.000,00

5

Ingressos Patrimonials

160.100,00

100,00

6

Alienació Invre. Reals

7

Transferències de Capital

8

Actius Financers

9

Passius Financers
TOTALS

2.616.425,00
90.0000,00

3.405.910,00
160.200,00

00,00

00,00

48.488,18

48.488,18

1.000,00

1.000,00

2.332.364,73

2.332.364,73

12.960.487,91

600.900,00

90.000,00

13.471.387,91

ESTAT DE DESPESES

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

1

Despeses de Personal

4.680.000,00

220.600,00

4.900.600,00

2

Bens Corrents i Serveis

4.217.743,68

305.000,00

4.522.743,68

3

Despeses Financeres

730.000,00

24.300,00

754.300,00

4

Transferències Corrents

231.451,50

0,00

6

Inversions Reals

248.056,22

0,00

248.056,22

7

Transferències de Capital

0,00

0,00

0,00

8

Actius Financers

1.000,00

0,00

1.000,00

9

Passius Financers

1.680.000,00

51.000,00

1.731.000,00

11.788.251,40

600.900,00

TOTALS

90.000,00

90.000,00

141.451,50

12.299.151,40

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general.
Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2012
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè. Aprovar, en el marc de les mesures correctives i preventives fixades en els Plans
de Sanejament i d’Ajust en matèria de reducció de la despesa de personal, l’amortització
dels llocs de treball (RLT) inclosos en la Plantilla de Personal vigent, següents:
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI:
N/RLT
007
025
028
073
075
076
078
079
108
116

Denominació
Administratiu/va
Prof. EMM. Superior
Prof. EMM. Superior
Prof. EMM. T. Diplom.
Prof. EMM. s/c
Prof. EMM. s/c
Prof. EMM. s/c
Prof. EMM. s/c
Assessor Comunicació
TAG Cap àrea SG

E
AG
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AG

SE
Administrativa
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica
Tècnica

Categoria
Administrativa
Superior
Superior
Diplomada
Superior/Diplomada
Superior/Diplomada
Superior/Diplomada
Superior/Diplomada
Superior
Superior

G
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A

SG
C1
A1
A1
A2
A1/A2
A1/A2
A1/A2
A1/A2
A1
A1

SE
Tècnica
Tècnica
Auxiliar
Tècnica
Tècnica
Subalterna
Serveis Especials
Tècnica
Serveis Especials
Auxiliar
Tècnica
Tècnica

Classe/Categoria
Diplomada
Tècnica Especialista
Auxiliar
Tècnica Especialista
Superior
Subalterna
Peó
Superior
Encarregat Oficial 1ª
Auxiliar
Tècnica Especialista
Diplomada

G
A
C
C
C
A
E
E
A
C
C
C
A

SG
A2
C1
C2
C1
A1
E
E
A1
C1
C2
C1
A2

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL:
N/RLT
024
031
040
045
052
064
068
088
092
098
104
121

Denominació
Arquitecte Tècnic
Delineant
Auxiliar Ad. /va
Auxiliar Biblioteca
Arquitecte Superior
Ordenança
PO Servei Neteja Edificis
Arquitecte Superior
Encarregat Serveis BOS
Auxiliar Administratiu /va
Auxiliar Biblioteca
Arquitecte Tècnic

EA
AE
AE
AG
AE
AE
AG
AE
AE
AE
AG
AE
AE

Identificacions:
N/RLT:

Número Ordinal de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

E:
Escala (Plantilla de Personal Funcionari)
AG: Administració General
AE: Administració Especial
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EA:
Escala d’Adscripció (Plantilla de Personal Laboral)
AG: Administració General
AE: Administració Especial
SE:
G:
SG:

Subescala
Grup
Subgrup

Sisè. La modificació de la plantilla, conseqüència de la amortització de llocs de treball, serà
objecte de publicació reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini
de trenta dies. De no presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb
caràcter definitiu sense necessitar d’ulteriors acords de la Corporació.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carmen Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), creu que
es podrien reduir moltes més despeses sense arribar a ser una ciutat de segona. Proposa
reduir entre un 10% i un 30% les subvencions a totes les entitats, tant esportives com
d’altres, en funció dels usuaris o simplement per poder combatre el dèficit. També caldria
reduir publicitat, propaganda i tot allò que sigui excessiu.
El Sr. Joan Simeón, del Grup del PP, afirma que votarà a favor d’aquest pressupost i no
s’abstindrà, perquè aquest és l’únic pressupost que hi ha en aquest moment i dóna per
suposat que es complirà, ja que així s’ha signat per poder pagar els proveïdors. Per altra
part, creu que es podria ajustar per mitjà de l’oficina de recaptació de la Diputació ja que en
aquests moments està cobrant un percentatge sobre l’IBI i sobre l’Impost Municipal de
Vehicles. Aquesta feina la podria fer el personal de l’Ajuntament. Cal mirar d’ajustar el
màxim per poder complir el pressupost de principi a final.
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, afirma que els ingressos de l’Ajuntament són de
12.960.000€, però que de fet els ingressos reals de l’Ajuntament són exactament
10.581.635€, la resta és crèdit. Quant al pressupost en si, diu que hi donarà suport i es
reafirma en això. Recorda a la mesa que el pressupost el fa i el gestiona exclusivament
l’equip de govern. A la Junta de Portaveus va dir que no el veia factible però com que se li
va demanar un vot de confiança, creu que la de donar. No obstant això, planteja una
pregunta referent als 89.200€ pressupostats en concepte de productivitat. Tenia entès que
la productivitat s’havia tret, però no sap si s’està cobrant o no. Vol saber si la que hi ha ara
al pressupost és dels mesos transcorreguts o dels que encara falta transcórrer.
I per últim, donat que al seu dia es va modificar a la baixa l’Impost de Construccions i
Obres, no sap si algú ha tingut curiositat de veure que, amb tot el que portem d’any,
d’obres, no se n’ha fet cap, per tant reduir del 2,45 al 2, no ha servit per incentivar la
construcció i com a molt, el que s’ha demanat és alguna modificació de projecte.
Recalca que qui és beneficia justament de la reducció del 2,45, que és la més baixa de la
província de Lleida, siguin justament empreses com Telefònica, Endesa i les grans empreses
de Mollerussa, entre elles NUFRI. Concreta que són els únics que construeixen, això és cert
però, no hi ha hagut cap increment d’activitat constructora com a conseqüència de reduir-lo,
per tant no es construeix en base a un impost sinó en base a una demanda, i entén que
aquella mesura que es va prendre al seu dia, quan arribi l’octubre, es pugui considerar de
nou i alinear-nos amb municipis de 10.000 habitants.
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El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, comenta que presentar un pressupost avui
dia és complex perquè està encotillat dins d’un Pla de Sanejament i un Pla d’Ajust. Afegeix
que Mollerussa ve d’un dèficit estructural molt important sobre un milió o un milió i mig
d’euros en funció de l’anualitat si es deixa de banda els ingressos per passius financers hi ha
un resultat real d’una pèrdua d’1.116.000€. En referència amb aquest desequilibri
estructural que estem patint ja des de fa molts anys, veiem que en aquest pressupost no
s’aplica cap tipus de línia per reconduir-lo o equilibrar-lo. El Sr. Gatnau entén que hi ha dos
factors molt importants que haguessin permès reconduir o equilibrar en certa mesura, sinó
en la seva totalitat, aquest desviament. Un d’ells, va ser el 2010, la pressió per part de
l’oposició de la reducció del coeficient de l’IBI, que van suposar 400.000€ anuals,avui en
serien 800.000€, els que hi hauria a caixa. I un altre el fet que no s’aprovés el crèdit de
4.200.000€ que ens hagués suposat un estalvi de 730.000€ en interessos. Aquestes dues
partides, si no s’haguessin retallat en el seu moment, ara ens permetrien disposar d’un
pressupost molt més equilibrat que l’actual. Observem, també, que en la partida de
Promoció Econòmica, en la qual hi ha una dotació de 63.221€ en total es destinen
directament al que és promoció pròpia, pura i dura de la ciutat 12.000€. És a dir que, de tot
el capítol, el que va a promoció és un 19%, això vol dir que és una mala gestió perquè la
pròpia despesa s’ho acaba menjant tot. Afegeix que a la resta de la comarca s’estan fent
moltes activitats ja siguin fires, trobades, o veiem a Golmés, Fondarella, hi ha reactivació, es
fan coses noves, mentre que a Mollerussa es fan moltes reduccions en promocions
importants com poden ser “Humoris”, “Som Cinema”, els Mercats Medievals, reducció en
Fires i com a contrapartida d’aquestes reduccions, que en el seu moment aportaven gent a
la ciutat, que generen negoci i activitat per als comerços o la indústria, no es planteja res
opcional. No es pensa que es pot aportar un altre sistema, simplement es diu que en aquest
sistema no s’hi creu i no es fa res més. En la situació que ens trobem avui cal reforçar i
donar suport a la promoció econòmica, perquè Mollerussa sigui el que ha estat sempre i el
que ha representat per a la nostra comarca. Hem de pensar que és molt important i s’hauria
d’apostar força dur quant al tema d’inversió. Es per aquest motiu que el nostre vot no serà
negatiu, sinó d’abstenció, per mantenir una coherència i una responsabilitat amb aquest
pressupost, amb la situació del poble.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i agraeix a tots els presents el sentit pel qual han emès el vot.
Fa referència al comentari que s’ha fet sobre re equilibrar i sobre promoció i recalca que el
que s’està fent és justament això. Posa dades del 2010 en què hi havia una despesa corrent
de 6.347.000€ i del 2011 que era de 4.000.000€, fa notar que es redueix la despesa en
2.000.000€ en un any. Quan al comentari que el Grup Socialista fa a cancel·lació de fires,
diu que no va començar precisament amb aquest govern. Per tant no s’han de barrejar
conceptes, promoció econòmica no vol dir fer un festival de cinema, potser vol dir allò que
vam fer aquest cap de setmana, tenir un Campionat d’Espanya d’Autocros,que genera una
afluència de 2.500 o 3.000 persones, amb cost zero per part de l’Ajuntament, ja que s’ha
aconseguit una promoció de Repsol per finançar el campionat. El que hem intentat és
mantenir aquelles activitats que funcionen bé amb el mínim cost possible -anomena el
Campionat Internacional de Dansa, fórmules mixtes de promoció cultural (Liceu)-. De
vegades no és qüestió de quantitat, fer més activitats no vol dir que hi hagi més gent, es
tracta de prioritzar allò que es vol; no es pot parlar de re equilibrar i a la vegada continuar
fent tot allò que es feia quan es portava arrossegant un deute de més d’un any en aquestes
activitats. Tant de bo es pogués fer tot, però ara no pot ser.
Vam intentar recollir la reflexió que el vostre grup va fer a l’últim Ple, mirar els usos de
l’espai, com per exemple L’Amistat. L’any 2011 es va deixar de fer la programació estable
del teatre perquè suposava una despesa de 80.000€, igual que vam deixar de fer la revetlla
de Sant Joan, “Humoris” i “Som Cinema”, perquè tot representava despesa i poc ingrés. Tot
i així, el 2011 i només a L’Amistat s’han generat 503 activitats i el que portem d’any, 311. A
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nivell de públic estem parlant de 33.900 persones les que han utilitzat en diferents actes el
complex del Teatre l’Amistat i en el que portem d’any són 16.293. No podem dir que
Mollerussa no està viva, estem tenint una resposta tant a nivell de ciutat civil, empreses i
particulars que abans no teníem perquè anàvem a cop de talonari. No posem valor en
l’activitat que estem fent malgrat la dificultat econòmica, no vulguem només valoritzar allò
que ens costa diners, posem en valor una de les instal·lacions, posem-les al servei de la
gent i a partir d’aquí que generi activitat. Estem tenint a dia d’avui, unes oportunitats que
potser altres anys no teníem perquè ja teníem ocupat i programat el nostre calendari d’ús
de les instal·lacions; per tant, en lloc de posar en detriment una activitat posem en valor
aquella activitat que es fa malgrat la crisi. Promoció econòmica no és fer activitat. Recorda,
el Sr. Alcalde, que el 2010 es va fer una modificació del pressupost,es va deixar la partida a
zero i no va passar res, i ara es diu que només és de12.000€. En qualsevol cas era un
partida que servia per promocionar, ajudar i col·laborar amb entitats com Mollerussa
Comercial, la Cambra de Comerç, l’Associació Dia i Nit o qualsevol altra que, per qüestió de
la seva naturalesa, la utilitzaven.
Afegeix que a Mollerussa, no sóc jo el primer alcalde que ho diu ni seré l’últim, l’eina de
promoció econòmica més potent que hi ha és Fira de Mollerussa, i Fira de Mollerussa és qui
ha d’articular tota la promoció econòmica de la ciutat, és qui ha de donar valor i qui ha
d’aportar un rendiment important a la nostra ciutat.
En els Estatus de la Fira de Mollerussa, ja hi diu molt clar que a part d’organitzar
esdeveniments firals, Fira de Mollerussa ha de fer promoció de la ciutat, per tant ja tenim
una eina dotada amb una estructura, amb una capacitat de poder generar ingressos
diferents, és pot fer promoció econòmica a través d’aquesta eina potent i per tant ho
canalitzem cap a aquesta banda.
Quant al tema del dèficit estructural, dieu que aquest any hi ha un pressupost desequilibrat,
fruit com l’any anterior d’un Pla de Sanejament i ara un Pla d’Ajust això és a causa de la
injecció de diners que és superior a la despesa que contraurem, per tant hi ha un
desequilibri. El Real Decret 4/2012, del pla d’ajust et diu que es pot permetre aquest
desequilibri sempre i quant, l’any següent, seguint el compliment de tot el que et marca el
Pla d’Ajust s’equilibri de nou. També diu que en el supòsit que la suma del capítol I al VII no
acabés d’estar totalment ajustada, hi podria haver algun punt de finançament extern per
poder donar-hi cobertura. Però si que és cert que aquest diferencial encara no surt.
Podem dir que el positiu de tot això és que tenim molt cobrament d’obligacions dels anys
anteriors que ens permetran eixugar aquest diferencial en el decurs d’aquest any. És a dir és
un desequilibri més a nivell teòric que pràctic. Per tant el que hem d’aconseguir és que els
capítols de l’1 al 7 es puguin ajustar l’any que ve. Tot i així estem complint amb la Llei
d’estabilitat pressupostària perquè en la suma d’aquests capítols tenim més ingressos que
despeses.
L’alcalde convida al Grup Socialista que a la tardor faci una proposta pública explicant que la
solució per sortir de la crisi és incrementar el coeficient de l’IBI, per veure qui hi estarà
d’acord. Nosaltres no, manifesta l’alcalde i comenta que està rebent un allau constant de
persones amb problemes a causa d’una pujada de l’IBI només per revisió del valor
cadastral. Hi ha ciutadans que es veuen afectats amb una pujada del 6%. Només aquest
increment representa per a les arques municipals la quantitat de 180.000€, els quals ja
estan contemplats en el pressupost. I una altra cosa que també cal dir i és que hem fet el
càlcul de despesa molt acurat, amb extremada prudència i molt a la baixa i podríem haver
afegit 1.500.000 o 2.000.000€ més per padrons de cobrament, però s’ha preferit més seguir
aquesta dinàmica com ja hem anat explicant en diferents plens.
Quan al tema de l’ICIO, el valorarem a finals d’any i veurem què cal fer. En principi és una
prova que fem, ja veurem com es desenvolupa i estem oberts a parlar-ne, tal com vam
acordar en la Junta de Portaveus.
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El complement de productivitat, jo no he dit mai que s’havien tret, jo vaig dir que es
revisarien els complements de productivitat, a dia d’avui estem amb això, no ho tenim
resolt, esperem que pel pressupost del 2013 puguem haver fet alguna acció més potent en
aquest tema, la voluntat és aquesta.
S’adreça al Sr. Martin, del Grup d’ERC, per agrair-li el seu vot de confiança i el seu suport.
Fa referència al que s’ha manifestat sobre la recaptació del tributs que ara es fa des de la
Diputació a fer-ho des de l’Ajuntament i explica que això necessita una estructura important,
una aplicació important, ja que d’altra manera no tots els ajuntaments ho tindrien derivat i
explica els motius pels quals no es plantegen el retorn. La primera és que hi ha un conveni
signat per uns anys, la segona que mantenir una estructura de cobrament, fer el seguiment,
els fraccionament i tota l’operativa ens seria dificultós i no estem suficientment preparats
per fer-ho, i després el fet de tenir derivats en la Diputació tots els nostres tributs ens dóna
una via de finançament pont, via bestretes, per entrar en plans financers municipals de la
província a través de la Diputació que per volums ens pot anar bé. Ens permet diferents vies
que potser no tindríem avui.
En referència al tema de publicitat creu no se’n fa gaire, ja no es fan butlletins municipals,
es fan pocs cartells, pràcticament no s’envien targetes i el que es fa es mantenir els “mupis”
i alguna comunicació i pregunta a la mesa si encara es massa. Comenta que si Mollerussa ha
de ser de primera hi ha d’haver un mínim de significació del que es fa i caldrà fer-ne
publicitat o comunicar per mitjà d’algunes fórmules. Convida a la mesa a repassar els
pressupostos d’anys passats i veuran com ha anat baixant espectacularment.
I després el tema de les reduir subvencions a entitats en funció dels socis, no es gens de
proporcional, pots tenir una entitat amb tres socis que et muntin l’activitat més potent de la
ciutat i que el report que signifiqui sigui més potent, i potser entitats amb mil socis que
tinguin una vida absolutament tancada, gens oberta a la ciutat i que el seu report sigui
només intra entitat i mai extra entitat.
Per tant, entenc que no podem posar un preu, un valor de subvenció per noi o per noia que
participa en una activitat, aquí hi ha diferents elements. Comenta que una cosa que s’ha
anat fent, és signar convenis amb les entitats perquè allò que es doni, retorni a la ciutat. En
funció del retorn hem de poder donar, val més mantenir la ciutat civil organitzada, que ens
aporta molt més que no deixar d’ajudar-los perquè ens podríem quedar a zero. D’aquesta
manera s’afavoreix a aquelles entitats i persones tenen una vida activa a Mollerussa puguin
continuar amb l’activitat.
Finalitza la seva intervenció dient que es mouen entre voluntats i necessitats, que es busca
la millor solució i que entre tots se’n sortiran.
El Sr. Miquel Martín, del Grup d’ERC, diu que les Diputacions tenen data de caducitat.
Afegeix que Mollerussa presenta molt bé els disquets a la Diputació i això fa que no tinguin
massa incidències, per tant és una feina que es fa bé i per la qual cosa felicita el
Departament. Comenta que si hi ha unes previsions d’ingressos l’any 2011 de 5.065.000€
en impostos directes i acabem cobrant-ne 4.481.000€; vol dir que hi ha més d’un 10% que
no compleix. Creu que 230.000€ donen per reforçar el departament en algú més de plantilla
i que també es pot externalitzar el servei de recobrament a través del que tècnicament es
diu “quota litis”, un percentatge de l’import cobrat. Considera que es una opció a tenir en
compte en un futur.
El Sr. Pere Gatnau, del Grup del PSC, fent referència a la seva intervenció, recorda que es
parlava del tancament de l’exercici 2011. Hi havia una partida que era una bestreta de
Sorea i que pujava 1.000.000€, una alienació de patrimoni que eren 400.000-500.000€. Si
no hagués estat per aquestes partides hi hagués hagut un resultat negatiu de 1.000.000€ i
escaig. Ara estem plantejant aquest pressupost del 2012 i s’està parlant del mateix resultat
que fins ara (1.100.000€) i recorda que hi ha un informe d’intervenció negatiu.
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Afegeix que quan parlava de promoció econòmica no parlava de treure Mollerussa de la crisi,
sinó de fer-la més portadora i comenta que la gent veu Mollerussa morta i que és possible
que ell no se n’adoni perquè la tasca de diputat l’ocupa en més coses.
Fa referència al que deia l’alcalde sobre el Patronat de Fires com a instrument important de
promoció econòmica, que és el que ha de generar una sèrie d’ingressos, fer activitats que no
només siguin organitzar fires. Comenta que veu bé la manera d’encaminar el Patronat de
Fires, però que no li quadra amb un pressupost que té uns ingressos tan a la baixa.
Conclou dient que a nivell de consistori tant oposició com equip de govern han de treballar
per buscar aquest equilibri econòmic que ens fa falta.
Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant que no cal parlar amb hipòtesis. Nosaltres vam
aconseguir 800.000€ de Sorea, vam aconseguir vendre una alienació de patrimoni, mentre
que vosaltres es mouen sempre en el supòsit, en el condicional. D’aquesta manera no
s’aporta res al final. De tota manera els planteja com es pot portar a terme tot el que estan
proposant quant ells tenien una despesa corrent de 6.300.000€. Comenta que si haguessin
activat l’activitat tal com diuen, amb una despesa corrent de 6.300.000€ i a més del crèdit
de 4.000.000€ i escaig, avui no s’estaria en aquesta situació, s’estaria molt pitjor. Torna a
insistir que no ens trobem en un terreny d’hipòtesis sinó en una realitat.
L’alcalde continua dient que ha calgut valor per buscar alternatives correctives, que no
estaven previstes, amb la finalitat de no afectar les persones, i per tant això ha estat
positiu. Calen fets i no hipòtesis, no ens podem moure amb hipòtesis, i fins l’any passat els
pressupostos s’han fet en base a drets reconeguts: en facturo deu, en cobro sis, però me’n
gasto deu, per tant tinc un diferencial de quatre i per tant en dec quatre. Però, és clar, si
n’haguessin cobrat deu no tindríem aquest problema, però, els hem cobrat? Doncs no, i la
diferència és aquesta. El que fem nosaltres és no pensar en si els haguéssim cobrat,
nosaltres mirem què hem cobrat i pressupostem. Aquesta és la diferència important, que pot
agradar o no. A continuació s’adreça al Sr. Gatnau i li demana l’ informe negatiu de
l’interventor als pressupostos perquè segon li diu el propi redactor dels informes, no n’hi ha
cap.
Quant al tema de recaptar els impostos, no el considerem perquè caldria replantejar un
futur sistema de recaptació pròpia. D’entrada està prohibit contractar personal, això avui no
és possible; per altra banda hi ha un conveni signat. Estem convençuts que el mecanisme de
recobrament de la Diputació és correcte i ens allibera de problemes i a més tenim noves
fórmules de finançament.
Acaba la seva intervenció afirmant que s’aprova un pressupost real en base a una economia
real i per tant creu que es podrà complir.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin i Joan
Simeón i cinc abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica,
Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates i M. del Carmen Sabater.
08.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 52/12, LID 1219000039, GENERALITAT DE
CATALUNYA – ENSENYAMENT -.
D’ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Paquita Brau dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
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“Vista la sol·licitud del Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, de bonificació de la llicència d’obres 52/12, LID 1219000039.
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL). Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm.3 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa
per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% respectivament,
de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies socials,
culturals o històric artístiques. Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració
anterior correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat
tributari i per majoria simple. Vista la liquidació número 1219000039 de llicència d’obres,
expedient 52/12, per import total de 656,58 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient i atès que la finalitat de les obres és l’adequació en
planta primera de nova aula i bany a l’Escola Les Arrels, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Declarar l’obra d’especial interès per concorre circumstàncies socials i culturals.
Segon. Atorgar una bonificació total per import de 397,80 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base Imposable (BI): 21.502,60 €
LID

Bonificació

Nova LID

ICIO (2,00 %) s/ BI

430,05

80 % ICIO

344,04

86,01

Taxa (1,00 %) s/ BI

215,03

25 % Taxa

53,76

161,27

11,50

0,00

11,50

656,58

397,80

258,78

Placa

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
09.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
Prèviament a la lectura de la proposta, el Sr. Alcalde demana als Grups Municipals si
accepten que s’efectuï, ja en aquest punt número 9, un únic debat per a tots els punts
relatius a modificacions d’ordenances fiscals (10, 11, 12, 13 i 14), sense perjudici que les
votacions dels punts seran individualitzades. Aquest suggeriment és acceptat. Seguidament,
i d’ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Paquita Brau dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
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“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius, per aquest exercici 2012.
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.
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf quart (documents relatius a serveis
d’urbanisme), apartat 8, de l’article 6 (quota tributària):
“8. Expedient de primera ocupació: 0,10% del pressupost general, amb una taxa mínima de
300,00 €”.
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 la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al respecte,
extensiva a cada una de les propostes relatives a les modificacions d’ordenances fiscals
(punts números, 9, 10, 11, 12, 13 i 14), produint-se les següents:
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), exposa
que en la qüestió de la taxa d’aigua (Ordenança Fiscal número 23), no hi podem fer res i
l’hem d’acceptar encara que no vulguem. Però, en quant amb el servei de les casetes de
bany, Ordenança Fiscal número 27 i igualment a l’Ordenança Fiscal número 28, Piscines
Cobertes hi ha una cosa que no hem contemplat i m’agradaria que es contemples també:
que es contemplés una franja de tarifes per persones aturades i sobretot per joves, perquè
hem de potenciar la infància i el jovent perquè, malgrat sigui oci, l’oci també és cultura per
a ells i tenir-los en un lloc determinat és molt bo. Tal com està avui en dia la crisi i amb
tantes famílies que es troben a l’atur, considero que el gran problema és que els
abonaments que són massa cars; per tant, s’hauria de contemplar la possibilitat, que si un
membre de la família, ja sigui el cap o el mateix jove, estan a l’atur, s’apliqui una tarifa
reduïda.
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El Regidor Sr. Joan Simón, del Grup Popular, exposa que està totalment d’acord en què
s’han d’augmentar taxes tenint en compte el moment pel que estem passant, per s’ha de
mirar de la manera que s’augmenten. Per això no estem d’acord amb la Ordenança Fiscal
23, que és la de l’aigua, perquè creiem que es un servei bàsic i que des de l’Ajuntament
tenim la potestat (poder) d’aplicar o no una pujada en aquest servei, cosa que no tenim en
els casos de la llum o del gas. En aquest cas creiem que donat el mal moment que estan
passant ara moltes famílies, podríem contemplar no incrementar-la. Des del Grup Popular
entenem que els serveis bàsics no s’haurien d’incrementar, almenys aquells que estan a la
nostra mà.
El Regidor Sr. Miquel Martin, del Grup ERC, exposa que en base al vot de confiança confia
que s’hagin be fet els càlculs en cadascun dels apartats; per tant, dona per bons els
increments. En tot cas, discreparia en el cas de l’aigua quan tenim un cànon anticipat i que
hem d’intentar retornar en els pròxims anys; seria una mica difícil de poder compaginar una
cosa amb l’altra per tant, entenc que no tenim cap més remei que acceptar el que és
inevitable. Exposa que lamentablement hi ha uns serveis públics, i per tant uns preus
públics, que no tenim la obligació de prestar; i és evident que l’Ajuntament avui no està per
llençar coets ni per aportar a l’any més de 900.000€ en alguns dels apartats, que estan aquí
inclosos, en conjunt, i per tant això d’alguna manera s’ha de reduir. Creu que era inevitable
un retoc de les tarifes i confia, encara que no s’hagi mirat en profunditat que estan fetes
amb prou seny com perquè siguin assumibles.
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, exposa que pel que seria el punt 9 (OF 6) i
10 (OF 23) els donarem suport i els votarem a favor, lògicament perquè entenem que és
una taxa que pràcticament ens veiem obligats a aplicar-la (cas de l’aigua) o es tracta,
simplement, d’un canvi de redacció. Pel que fa als punts, 11 (OF 26), 12 (OF 27), 13 (OF
28) i 14 (OF 33), aquí li he de dir que penso que això és una pujada de l’IBI camuflada
perquè lògicament, el que es va votar en el seu moment en contra, no és votarà ara a favor
(referint-se a la tardar passada). En general, indica el Sr. Gatnau, nosaltres no entenem per
exemple, que en el cas de les Piscines Municipals, unes piscines totalment noves, unes
piscines que l’Ajuntament de Mollerussa i els ciutadans de Mollerussa no van pagar res
perquè es va fer totalment subvencionades (Pla Zapatero), per un cantó es crien 25 taxes
noves i després hi hagi increments d’un 32%, d’un 40%, d’un 66% i d’un 150%. Nosaltres
amb això no hi podem donar suport i així podríem anar entrant amb detall amb moltes més
coses però, tampoc no em voldria fer extensiu, i el nostre vot en aquest cas serà
d’abstenció.
Pren la paraula l’Alcalde, Sr. Marc Solsona, i indica que hi farà un breu repàs. Respecte el
punt número 9 (OF 6), és simplement el fet de què fins ara en dèiem “Llicència de primera
ocupació” i ara en l’aplicació de les lleis “òmnibus” hi ha un canvi de nomenclàtor que et fa
dir “Expedient de primera Ocupació”, aquí no ni increment tarifari; simplement és un canvi
de denominació que ho apliquem per no tenir problemes en la seva execució.
Al punt número 10 (OF 23), nosaltres també, amb un punt de resignació, estem d’acord
amb el que ha exposat el Sr. Simeón; igual que vostè, nosaltres per principi tampoc no hi
estem d’acord i menys quan ja ho vam haver d’incrementar en les últimes ordenances; per
tant ni que sigui poc, a vegades aquest poc és molt, i per tant no hi estem d’acord però ens
ve obligada l’aplicació d’aquest increment i en aquest cas no té res a veure amb el cànon, ja
que és una cosa diferent; s’anés obliga a un increment per una nefasta gestió d’una
empresa pública com l’ACA, que al final hem d’acabar pagant tots els ciutadans de
Catalunya i això és el que estem fent, revertir el deute de l’ACA a tots els ciutadans de
Catalunya, i això ho hem de dir ja que, per l’ACA, hi han passat governs de tots colors. No hi
estem d’acord, però ho hem d’aplicar.
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Respecte el tema de les Escoles Bressol, contemplades en l’OF. número 26, manifesta que
ho vam explicar de manera molt extensa en la Comissió Informativa, el que no podem
compartir lògicament és que això té alguna equiparació amb un impost, aquí estem parlant
d’unes taxes, no d’uns impostos i per tant, aquí no podríem posar en el mateix paquet el
que és un impost com és l’IBI amb el que seria la taxa de la piscina d’estiu o la de la Piscina
Coberta, i si l’Ajuntament de Mollerussa ha de derivar en les seves activitats el tema
econòmic amb les activitats que no són d’obligat compliment, al revés del que s’occeix amb
l’IBI, que és un impost d’obligada recaptació, tindríem un petit problema perquè bàsicament
no té res a veure una cosa ni en l’altra, ni per volums ni per tipologia ni res. Ningú obliga a
ningú a anar a la piscina, ni a les escoles bressol; per tant estem parlant de coses que són
taxes derivades d’una acció voluntària del ciutadà i decideix ell si vol o no contribuir en
aquesta pujada, si vol o no ser usuari d’aquest servei. Per tant, dir això és una pujada de
l’IBI camuflada, no li accepto; servirà com a retòrica política però en qualsevol cas té poca
fomentació pràctica perquè no té res a veure una cosa amb l’altra.
En el tema de les piscines (OF 27 i OF 28), de cara a les properes ordenances fiscals
proposarem que hi hagi una sola única ordenança; entenem que no té sentit tractar la
piscina coberta per una banda i les piscines d’estiu per una altra si al final estem parlant del
complex piscines. Tenim unes piscines noves que requereixen poc manteniment i en tenim
unes altres, que tenen més de quinze anys, i que requereixen un manteniment més intens;
si hem de repercutir és millor que ho fem amb un mateix paquet ja que podem fer menys
gravós l’ús de les dues instal·lacions. I al final, a l’usuari fidelitzat de la piscina, se li
incrementa en aquest cas un 10% ; els preus que aprovem avui significa que anar a les
piscines a l’estiu, aquest any, a un ciutadà de Mollerussa li costarà entre 8 i 12 € més del
que li costava l’any passat. Indica el Sr. Alcalde que hi ha el Reial Decret 4/2012, referent al
Pla d’Ajust en el qual ens diu que, en tots aquells serveis que no tens la obligació de prestarlos has d’anar reduint el seu dèficit en un temps; no té perquè ser sempre de zero però si
que s’ha de reduir ajustant-lo a aquelles estructures que realment es poden dimensionar;
per tant, desapareixen conceptes com la gratuïtat, que ja formen part del passat recent i
històric del que seria la concepció dels serveis públics de fa pocs anys endarrere, perquè han
canviat les coses i la situació econòmica és una altra; estem en uns plans d’ajustos que no
ens permeten fer el que vulguem. Si anéssim a buscar el cost zero, hauríem d’haver fet un
increment molt més potent però aquí també entenem, igual que en temes d’escola de
música i escoles bressol, l’Ajuntament ha de ser també un agent més a l’hora d’aportar-hi
finançament; hem de procurar entre tots gravar el mínim possible perquè increments molt
forts en segons quins serveis és el mateix que tancar-los.
Si anéssim a buscar el cost zero, hauríem d’haver fet un increment molt més potent però
aquí també entenem, igual que en temes d’escola de música i escoles bressol, l’Ajuntament
ha de ser també un agent més a l’hora d’aportar-hi finançament; hem de procurar entre tots
gravar el mínim possible perquè increments molt forts en segons quins serveis és el mateix
que tancar-los.
Quan parlem del criteri de prudència en els ingressos estem dient que, per molt que
aprovem cinc taxes on s’hi apugen els preus de les activitats, nosaltres no hi contemplen
cap major ingrés amb comparació a l’any anterior, perquè entenem que quan es puja un
servei, pot ser que com a conseqüència hi hagi menys usuaris; per tant, en la suma i la
resta, intentem mantenir un criteri de prudència; un major increment no implica major
recaptació: dir que si apugem un 10%, on sigui, al final hi recaptarem un 10% més, és
erroni, t’estàs enganyant, és com fer drets reconeguts ficticis.
Respecte a l’Escola de Música s’ha fet una cosa important que potser per la inèrcia del temps
no s’havia plantejat; ara l’escola s’obre també a buscar nous ingressos, participant amb les
AMPA’S per a generar activitat extraescolar, fer pedrera i per tant oferir nous serveis.
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Penso que la suma i la resta d’aquestes ordenances, aguanten el cop; tothom es conscient
que s’havien d’apujar; qui vulgui tenir aquestes activitats les podrà continuar mantenint i en
funció de com ens surtin els números aquest any, doncs haurem de plantejar de cara l’any
vinent, en funció dels centres de costos.
Respecte els informes econòmics, dir que el pla d’ajust marca una projecció; així, hi posava,
en referència als Centres Educatius, un diferencial el 2012, de més de 400.000€ i anava
baixant fins al 2022 però encara hi posàvem que hi havia un diferencial de dèficit a càrrec
de l’ajuntament en la suma dels diferents centres i activitats, de més de 250.000€; per tant,
ja es contempla que són uns serveis que per la seva naturalesa, no poden ser mai a dèficit
zero. En canvi, pel que fa a les piscines, i segurament atesa que la seva naturalesa pot ésser
considerada com a més de lleure, lògicament si que es podria posar-hi uns preus mes
aproximats al que suposa el seu cost d’explotació.
En referència a la intervenció de la Sra. Sabater, manifesta el Sr. Alcalde que de cara a l’any
vinent miraríem d’incorporar una franja nova en les piscines d’estiu de 18 a 25 anys; aquest
any vam incorporar una nova franja, de 12 a 17, que no teníem, que paguen 3 € més que
l’any passat; l’atur és una realitat però també vam dir en el seu moment, que l’alternativa
de l’aturat no és anar a la piscina; és intentar buscar feina. Per tant, coordinant les
necessitats i les voluntats de fer-ho extensiva i popular, intentem-ho ajustar. Per tant l’any
que ve podem plantejar un tram que vagi entre els 18 als 25 anys o els 30, ja ho veurem,
com ha dit vostè. En referència a si els abonaments són massa cars, nosaltres no ens hem
entretingut a mirar si realment aquests increments sortien o no ens sortien molts més cars o
més barats en comparació a altres capitals de Comarca; penso que nosaltres ens hem d’anar
posant al dia en funció de la inversió que haguem de derivar en la instal·lació; però avui
desapareix la gratuïtat en totes les franges i això també crec important que s’hagi de dir.
La Sra. Sabater manifesta que el que voldria proposar, si pogués ser, és que hi hagués un
tram on es contemples la fórmula que, si algú està en l’atur, tingues uns avantatges, perquè
hi ha molts pares que estan els dos a l’atur.
El Sr. Alcalde contesta que igual que per exemple en l’escola bressol aquest any s’ha
prioritzat a aquelles famílies en les quals els dos pares estan treballant, perquè tenen una
necessitat més evident de l’escola bressol, entenem que podem contemplar diferents trams,
o inclús, més que trams, algun tipus de bonificació pel fet de ser aturat o d’estar en l’atur,
però són bonificacions que pel caràcter temporal dels serveis (tres mesos o màxim quatre,
els que poden durar aquestes activitats), a vegades és difícil d’articular-ho formalment. En
tot cas, ho recollim,igual que li vam acceptar la proposta de famílies monoparentals, que
se’ns havia passat per alt.
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per
unanimitat dels membres presents.
10.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, PREU PÚBLIC PER DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA I COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES.
D’ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Paquita Brau dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora del preu públic per
distribució d’aigua i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, per la
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repercussió de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics.
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 24 de maig de 2012, de retribució addicional del
servei d’aigües SOREA, SA.
Vist l’informe d’Intervenció i 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.
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària), epígraf primer, abonats
amb comptador, tarifa de subministrament:
“Tarifa de subministrament
Ús
•
•
•

domèstic:
Fins a 10 m3./ut. consum/mes:
Més de 10 a 30 m3./ut. consum/mes:
Més de 30 m3./ut. consum/mes:

Ús industrial:

0,3392 €/m3
0,5796 €/m3
0,9292 €/m3
0,5980 €/m3”

A aquestes tarifes de subministrament, s’afegirà un increment lineal de 0,0407 €/m3 per
cada tram de consum”.
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, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per setze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó,
Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, Jaume
Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa
Ginestà, Josep Antoni Ajates, Miquel Martin i M. del Carmen Sabater i una abstenció, del
Regidor Sr. Joan Simeón.
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11.- MODIFICACIÓ
D’ENSENYAMENT.

ORDENANÇA

FISCAL

NÚM.

26,

TAXA

PER

SERVEIS

D’ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Paquita Brau dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per serveis
d’ensenyament, pel proper curs 2012-13.
Vista la proposta presentada per la regidoria d’ensenyament.
Vist l’informe d’Intervenció i 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.
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària), epígraf primer (Escola
Municipal de Música – Curs 2012-13), apartat A (tarifes), punt 2 (mensualitat) i apartat B
(avantatges econòmiques sobre les tarifes):

2. Mensualitat:
Part variable: segons tarifa per assignatura
2.1 – Petits músics
Mensualitat:

44,17

2.2 – Nivell inicial
Inicial 1:
Inicial 2:
Inicial 2 amb instrument:
Inicial 3:

44,17
46,20
55,40
55,40

2.3 – Nivell elemental
Elemental 1:
Elemental 2:
Elemental 3:
Elemental 4:
Instrument complementari nivell elemental 30’:

74,91
74,91
80,30
80,30
27,00

2.3.1 – Mòduls de nivell elemental
Instrument:
Cant coral:
Coral infantil:

27,00
15,00
15,00
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2.4 – Nivell professional
2.4.1 – Primer cicle
Nivell professional 1:
Nivell professional 2:

97,75
97,75

2.4.2 – Segon cicle
Nivell professional 3:
Nivell professional 4:

97,75
97,75

2.4.3 – Tercer cicle
Mòdul de nivell professional 5:
Mòdul de nivell professional 6:
Instrument complementari:

97,75
97,75
35,00

2.4.4 – Mòduls de nivell professional
Mòdul de llenguatge:
Mòdul d’ instrument:
Taller quadrimestral:
Cant coral:
Jove orquestra:
Música cambra:
Instrument complementari nivell professional 30’:

40,00
45,00
30,00
15,00
30,00
20,00
27,00

2.5 – Escola d’adults
2.5.1 – Difusió d’adults
Difusió adults (llenguatge + 45’ instrument):
Difusió adults sols instrument:
Difusió adults sols llenguatge:

86,25
71,30
71,30

2.5.2 – Assignatures optatives
Cant coral:

15,00

2.6 – Aula d’estimulació musical
Mensualitat (30’ setmanals)

28,46

B) Avantatges econòmiques sobre les tarifes:
-

-

Família monoparental: 50% de l’import de la matrícula i 25% de l’import de les
mensualitats. Bonificació condicionada als ingressos de la unitat familiar i de la
documentació a presentar: Renda (no superior a 2,35 vegades els SMI) i Carnet de
família monoparental.
Família nombrosa: 50% de l’import de la matrícula i 25% de l’import de les
mensualitats.
Famílies amb dos o més membres matriculats a l’Escola: 25% de l’import de les
mensualitats al 2n membre i posteriors menors d’edat.
Els alumnes que es matriculin a partir del 3r trimestre pagaran 1/3 part de la
matrícula.
Les famílies que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 2,35 vegades el salari
mínim interprofessional, gaudiran d’una bonificació del 20 % en la quota mensual.
Aquests avantatges no són acumulables.”
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Segon. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària), epígraf segon (Escoles
Bressol – Curs 2012-13):
“Escoles Bressol – Curs 2012-13
A) Tarifes:
1. Matrícula:

46,12

2. Mensualitat:
2.1 Ingressos fins 2,35 vegades el SMI:
2.2 Ingressos fins 3,5 vegades el SMI:
2.3 Ingressos superiors a 3,5 vegades el SMI:

57,41
95,68
125,58

-

Els ingressos faran referència a la unitat familiar.

-

El cobrament de la quota del mes de juliol es cobrarà de forma anticipada i
fraccionada cada trimestre (novembre, febrer i maig).

3. Servei de permanència:
3.1 Per hora, (eventual):
3.2 Per 1 hora, tot el mes:

2,55
22,25

4. Servei de menjador:
4.1 Per dia, (eventual): 7,50 € dels quals 4,35 € és la quantitat facturada en
concepte de dinar i berenar per l’empresa de càtering. La quantitat restant (3,15 €) fa
referència a les despeses dels monitors de menjador, necessaris per donar el servei.
4.2 Per mes:

135,30

-

Si l'infant falta 5 dies consecutius dins del mes, es descomptaran 21,25 €.

-

En les vacances de Nadal i de Setmana Santa la quota mensual serà proporcional als
dies que s’ha donat el servei.

5. Altres:
-

El mes de juliol l’escola cobrarà el cost de l’agenda escolar i la matrícula.

-

El mes de setembre l’escola cobrarà el material didàctic que utilitzin els infants (el
cost pot variar en funció de cada edat). La direcció de cada escola informarà al
consell de participació del material utilitzat i de la despesa que comporta.

-

El mes d’octubre l’escola cobrarà una quota de 23,18 € en concepte de material
utilitzat per a celebrar totes les festes de l’any.
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B) Avantatges econòmiques sobre les tarifes:
-

Família nombrosa: 50%

-

Famílies amb 2 o més membres matriculats: 20%

-

Aquests avantatges no són acumulables i s’aplicaran a famílies empadronades a
Mollerussa.

Tercer. 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, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó,
Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, Jaume
Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin i Joan Simeón i cinc
abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà,
Josep Antoni Ajates i M. del Carmen Sabater.

12.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27, TAXA PER CASETES DE BANY,
DUTXES, PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.
D’ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Paquita Brau dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per casetes
de bany, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, per aquest
exercici 2012.
Vista la proposta presentada per la regidoria d’esports. 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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 5 (exempcions i bonificacions):
“Aquestes tarifes tindran caràcter irreductible llevat dels casos als que sigui d’aplicació els
avantatges econòmics regulats en l’article següent”.
Segon. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària):
“Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
Epígraf primer: PISCINES
Accessos individuals:
Entrada adult +65 (a partir de 65 anys):
Entrada adult (de 18 a 64 anys):
Entrada jove (de 12 a 17 anys):
Entrada infantil (de 4 a 11 anys):
Entrada adult +65 cap de setmana (a partir de 65 anys)
(dissabtes, diumenges i festius):
Entrada adult cap de setmana (de 18 a 64 anys)
(dissabtes, diumenges i festius):
Entrada jove cap de setmana (de 12 a 17 anys)
(dissabtes, diumenges i festius):
Entrada infantil cap de setmana (de 4 a 11 anys)
(dissabtes, diumenges i festius):
-

•
•
•
•

3,80
6,30
5,40
3,80

Els menors de 3 anys tenen accés gratuït a les instal·lacions sempre i quan, el pare, mare o tutor
tinguin actiu el seu passi corresponent.
Les “entrades” en qualsevol modalitat permeten 1 accés per al bany lliure d’una sessió de durada.

Abonament
Abonament
Abonament
Abonament
Abonament
•

2,80
5,30
4,40
2,80

adult +65 (a partir de 65 anys):
adult (de 18 a 64 anys):
jove (de 12 a 17 anys):
infantil (de 4 a 11 anys):
pensionistes titulars i cònjuges dependents:

12,00
40,00
30,00
23,00
12,00

Els “abonaments” en qualsevol modalitat permeten l’accés sense límits per al servei de bany lliure
durant la temporada en curs.
Cada membre pertanyent a família nombrosa tindrà una bonificació del 15% fent els abonaments
de temporada simultanis per a 4 o més membres del nucli familiar (caldrà presentar targeta
acreditativa i llibre de família).
Cada membre pertanyent a família monoparental tindrà una bonificació del 15% fent els
abonaments de temporada simultanis per a 2 o més membres del nucli familiar (caldrà presentar
targeta acreditativa i llibre de família).
Cada membre del nucli familiar tindrà una bonificació del 10% fent com a mínim 4 abonaments de
temporada simultanis (caldrà presentar llibre de família).
Podran sol·licitar l’abonament de pensionistes titulars o de cònjuge dependent aquelles persones
que puguin demostrar documentalment aquesta condició.

Accés 10 adult (de 18 a 64 anys):

35,00
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Accés 10 jove (de 12 a 17 anys):
Accés 10 infantil (de 4 a 11 anys):
•

Els “accés 10” en qualsevol modalitat permeten 10 accessos d’una sessió de durada per al servei de
bany lliure durant la temprada en curs.

Accessos entitats o col·lectius:
1 sessió grup infantils (de 4 a 11 anys) import per persona:
1 sessió grup joves (de 12 a 17 anys) import per persona:
1 sessió grup adults (de 18 a 64 anys) import per persona:
1 sessió grup adults +65 (a partir de 65 anys) import per persona:
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 5 a 20 persones:
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:
Accés mes (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 5 a 20 persones:
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:
Accés setmanal (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:
•
•

25,00
17,50

1,40
2,20
2,70
1,40
100,00
200,00
300,00
30,00
60,00
90,00

Tots els accessos grupals requereixen reserva i autorització prèvia.
Els accessos grupals per períodes estaran supeditats a l’acord per conveni entre l’entitat i
l’Ajuntament.

Targeta usuari:
1a. tramitació:
2a. tramitació:

1,40
2,60

Cursos de natació infantils mensuals:
Natació familiar – nadons (2 sessions/setmana):
Natació familiar – petits (2 sessions/setmana):

24,70
24,70

Cursos de natació infantils setmanals:
Escoles bressol (5 sessions):
Escolar primària (5 sessions):

10,00
10,70

Cursos de natació infantils torns (3 setmanes):
Pàrvuls (5 sessions/setmana):
Iniciació (5 sessions/setmana):
Perfeccionament (5 sessions/setmana):

32,00
32,00
32,00

Cursos infantils plus torns (3 setmanes):
Pàrvuls plus (5 sessions/setmana):
Iniciació plus (5 sessions/setmana):
Perfeccionament plus (5 sessions/setmana):

41,60
41,60
41,60

Cursos de natació adults mensuals:
Natació d’iniciació (2 sessions/setmana):
Natació d’iniciació (3 sessions/setmana):
Natació de manteniment (2 sessions/setmana):
Natació de manteniment (3 sessions/setmana):
Matronatació (1 sessió/setmana):

24,70
37,00
24,70
37,00
17,80
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Aquaeròbic/aquagym (2 sessions/setmana):
Aquaeròbic/aquagym (3 sessions/setmana):
Casal d’avis municipal (2 sessions/setmana):

24,70
37,00
17,40

Cursos adults plus mensuals:
Adults plus 2 (2 sessions/setmana):
Adults plus 3 (3 sessions/setmana):

32,10
48,10

Casetes:
Lloguer temporada:

50,60

Serveis complementaris:
Taquilles (lloguer 1 unitat/sessió):

1,00

Epígraf segon: TENNIS-FRONTÓ
Fitxa enllumenat (euro/hora):
Entrada utilització pistes/hora
Abonament anual adults (a partir de 17 anys):
Abonament trimestral adults (a partir de 17 anys):
Abonament anual infantils (de 4 a 16 anys):
Abonament trimestral infantils (de 4 a 16 anys):
Abonament trimestral jubilats, pensionistes i cònjuges:

2,80
5,50
40,50
12,00
22,80
6,00
6,00

Epígraf tercer: ALTRES INSTAL·LACIONS
€/hora
Pavellons poliesportius (19 de març / 11 de setembre):
Pavelló Pla d’Urgell:
Pavelló 125è aniversari:
Pista descoberta:
Pista descoberta amb enllumenat:

44,20
44,20
22,20
22,20
26,20

Tercer. 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, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó,
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Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, Jaume
Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin i Joan Simeón, un vot en
contra, de la Sregidora Sra. M. del Carmen Sabater i quatre abstencions dels Srs./Sres.
Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà i Josep Antoni Ajates.

13.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, TAXA PER UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS COBERTES.
D’ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Paquita Brau dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per
utilització de les instal·lacions de les piscines municipals cobertes, per aquest exercici 2012.
Vista la proposta presentada per la regidoria d’esports. 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.
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 5 (exempcions i bonificacions):
“Aquestes tarifes tindran caràcter irreductible llevat dels casos als que sigui d’aplicació els
avantatges econòmics regulats en l’article següent”.
Segon. Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària):
Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
1)

ENTRADES:

Carnet d’usuari:
Peücs plàstic (2 unitats):

2,50
0,20

ADULTS:
General adults:
General adults cap de setmana i festius:
General adults + sauna:
General adults + sauna cap de setmana i festius:
Pensionista:
Pensionista cap de setmana i festius:
Pensionista + sauna:
Pensionista + sauna cap de setmana i festius:
Sauna abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics:

5,60
6,40
7,80
9,00
3,30
3,80
5,80
6,70
3,00
3,00

INFANTILS:
Mitja entrada:

3,30
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Mitja entrada cap de setmana i festius:
Mitja entrada + sauna:
Mitja entrada + sauna cap de setmana i festius:
Sauna abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics:
•
•
•

2)

3,80
5,80
6,70
3,00
2,50

Es considera “adult” els usuaris a partir de 18 anys.
Per adquirir entrades de pensionistes cal presentar la documentació que justifiqui la condició.
Es considera “infantil” els usuaris entre 4 i 17 anys, ambdues edats incloses.

ABONAMENTS:

Individual mensual infantil:
Individual mensual adults:
Individual trimestral infantil:
Individual trimestral adults:
Abonament mensual amb sauna:
Abonament trimestral amb sauna:

22,80
34,70
47,50
71,20
44,50
91,20

Tiquets
Tiquets
Tiquets
Tiquets

48,40
28,00
70,00
49,50

3)

(10
(10
(10
(10

sessions
sessions
sessions
sessions

adults):
infantils):
+ sauna adults):
+ sauna infant):

NATACIÓ ESCOLAR:

Escoles bressol (€ / trimestre):
Preescolar (€ / trimestre):
Preescolar (€ / any):
Primària (€ / trimestre):
Primària (€ / any):
ESO, BUP i FP (€ / mes):
ESO, BUP i FP (€ / any):
Educació especial (€ / mes):
Educació especial (€ / any):
•

4)

43,20
36,20
94,70
31,00
79,40
12,10
93,80
12,10
93,80

Les taxes corresponen a quantitats per alumne, per 1 sessió setmanal.

ACTIVITATS DIRIGIDES:

Adults
Adults
Adults
Adults
Adults
Adults
Adults
Adults

trimestral 1 sessió cap de setmana:
mensual 1 sessió cap de setmana:
trimestral 1 sessió per setmana:
mensuals 1 sessió per setmana:
trimestral 2 sessions per setmana:
mensual 2 sessions per setmana:
trimestral 3 sessions per setmana:
mensual 3 sessions per setmana:

Infantils trimestral 2 sessions per setmana:
Infantils mensual 2 sessions per setmana:
Infantils trimestral 3 sessions per setmana:

65,50
24,30
63,60
23,70
90,90
33,80
111,80
40,70
65,60
24,10
83,90
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Infantils
Infantils
Infantils
Infantils
Infantils
Nadons
Nadons
Nadons
Nadons
Nadons
Nadons

mensual 3 sessions per setmana:
trimestral 1 sessió per setmana:
mensual 1 sessió per setmana:
trimestral 1 sessió cap de setmana:
mensual 1 sessió cap de setmana:

trimestral 2 sessions per setmana:
mensual 2 sessions per setmana:
trimestral 1 sessió per setmana:
mensual 1 sessió per setmana:
trimestral 1 sessió cap de setmana:
mensual 1 sessió cap de setmana:

Casal d’avis municipal:
•

75,50
28,30
54,60
20,40
56,20
20,90
20,20

Els cursetistes del casal d’avis municipal gaudiran d’un 25% de bonificació en la quota del segon i
del tercer dia de curs al qual s’inscriguin sempre que coincideixi am el període del primer dins
l’oferta de grups del casal.

5)

ACTIVITATS DIRIGIDES PLUS:

Adults
Adults
Adults
Adults
Adults
Adults
Adults
Adults

trimestral 1 sessió cap de setmana:
mensual 1 sessió cap de setmana:
trimestral 1 sessió per setmana:
mensuals 1 sessió per setmana:
trimestral 2 sessions per setmana:
mensual 2 sessions per setmana:
trimestral 3 sessions per setmana:
mensual 3 sessions per setmana:

Infantils
Infantils
Infantils
Infantils
Infantils
Infantils
Infantils
Infantils
•
•
•
•

6)

32,00
45,50
16,90
47,20
17,50

trimestral 2 sessions per setmana:
mensual 2 sessions per setmana:
trimestral 3 sessions per setmana:
mensual 3 sessions per setmana:
trimestral 1 sessió per setmana:
mensual 1 sessió per setmana:
trimestral 1 sessió cap de setmana:
mensual 1 sessió cap de setmana:

87,10
32,30
84,60
31,50
120,90
45,00
148,70
54,10
87,20
32,10
111,60
42,60
60,50
22,50
62,80
23,30

Els familiars directes que participen en activitats dirigides o activitats dirigides plus durant el
mateix període estaran bonificats amb un 15% sobre la quota individual.
Els jubilats, pensionistes i cònjuges que en depenguin, gaudiran d’una bonificació del 40%
sobre el preu de la quota individual, excepte les dirigides exclusivament a les persones grans.
Els usuaris d’abonament el període del qual coincideixi amb el de l’activitat gaudiran del 25%
de bonificació en qualsevol activitat susceptible de bonificació.
Els cursetistes gaudiran d’un 25% de bonificació en la quota de la segona activitat simultània
en el període d’inscripció a la primera, sempre que aquesta segona activitat sigui susceptible
de bonificació.

SERVEIS COMBINATS:

Activitat de matronatació o postpart amb accés a bany lliure (4 sessions):
Activitat de matronatació o postpart amb accés a bany lliure (12 sessions):

17,80
53,50
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•

7)

Els serveis combinats en base a tiquets de sessions inclouen el nombre total d’usos
indistintament del servei utilitzat en cada sessió de bany.

LLOGUERS:

Lloguer
Lloguer
Lloguer
Lloguer
Lloguer
8)

vas piscina gran 1 sessió:
vas piscina petita 1 sessió:
1 carrer piscina gran 1 sessió:
1 carrer piscina petita 1 sessió:
mitja piscina petita 1 sessió:

85,40
48,40
24,10
22,60
27,00

CONVENIS CLUBS COMARCA:

Adults (dissabte) mensual (1 sessió/setmana):
Waterpolo mensual (3 sessions/setmana):
Nedador federat mensual (5 sessions/setmana):
Nedador curset mensual (2 o 3 sessions/setmana):
Nedador curs manteniment (1 sessió/setmana):

6,30
10,30
10,30
6,30
4,00

Les bonificacions no són acumulables en la mateixa taxa i no es poden aplicar amb efecte
retroactiu.
Les taxes entraran en vigor a partir de l’1 de setembre de 2012”.
Tercer. 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, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó,
Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, Jaume
Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin i Joan Simeón i cinc
abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa Ginestà i
Josep Antoni Ajates i M. del Carmen Sabater.
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14.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33, TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS O DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES CULTURALS.
D’ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Paquita Brau dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 4 de juny de 2012. Es fa constar que a proposta de la Regidora Sra. M. del
Carmen Sabater, fou introduïda una esmena en l’apartat “bonificacions”, afegint el concepte
“monoparental”; en conseqüència, el contingut de la proposta és el següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives culturals, per aquest exercici
2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 3 de maig de 2012. Vist l’informe d’Intervenció i
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.
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’article 5 (quota tributària), epígraf quart:
“TALLERS D’ESTIU:
1. Tarifa ordinària: per setmana i inscripció: 30 €. Irreductible (no hi ha fraccions).
2. Bonificacions:
•

es bonificarà amb 5 € per família nombrosa i monoparental (per cada inscrit).

•

es bonificarà amb 5 € a partir de la segona inscripció.

Les bonificacions no són acumulables”
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.”
--------------------

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per tretze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó,
Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, Jaume
Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Miquel Martin, Joan Simeón i M. del Carmen
Sabater i quatre abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica,
Teresa Ginestà i Josep Antoni Ajates.

15.- MOCIONS
El Sr. Alcalde informa al Consistori de la presentació per part del Grup Municipal CiU, de la
moció següent: Moció de suport als centres especials de treball. Informa que aquesta
Moció s’ha presentat a petició d’ACUDAM, i que malgrat sigui com a Moció de CiU, si els
Grups així ho desitgen, podria presentar-se com a Moció conjunta de tots els Grups.
Efectuada la consulta, tots els portaveus accepten la proposició i, en conseqüència la Moció
constarà presentada per tots els Grups Municipals: CiU, Socialista, ERC, Popular i PxC.
Seguidament el Sr. Alcalde procedeix a la lectura de la moció presentada.
MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL.
En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat
pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d'Ocupació, aquest
Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més
vulnerables, entre els quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb
especials dificultats d'inserció al mercat de treball.
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d'oportunitats en el
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els Serveis
d'inserció laboral a l'empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han estat
l'instrument fonamental d'inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, trastorn
mental i altres discapacitats severes.
Per aquesta raó, aquest Ajuntament:
1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i
els Serveis d'inserció a l'empresa ordinària per a la integració al mercat de treball
dels col·lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és
imprescindible en l'àmbit municipals per a l'exercici del dret al treball d'aquest
col·lectiu.
2. Insta al Govern de l'Estat a dotar el finançament establert normativament,
incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb
especials dificultats.
3. Insta al Govern de la Generalitat a completar i administrar els recursos necessaris
per garantir ei finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis d'inserció
a l'empresa ordinària, d'acord amb criteris de discriminació positiva, i segons la
moció aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de desembre de
2011.
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4. Urgeix a la creació d'un Pla català de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis
d'inserció laboral a l'empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport i dels
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, creu que és correcta per tant hi donaran
suport i s’adheriran a la proposta però remarquen algunes coses com manifestar el
reconeixement de la tasca realitzada, recalcant que és una tasca molt important. Fa esment
a la frase: Instar al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, es
podria completar amb el final del punt quart per tal que hi digui: Instar al Govern de l’Estat
que de forma consensuada amb el sector, torni a re considerar aquesta qüestió. Quant a
discriminacions positives del Govern de l’Estat, creu que n’hi ha en tots els sectors. I fa
referència al que l’alcalde ha comentat sobre l’ACA i la situació impossible que havia deixat.
Quant a instar el Govern de la Generalitat a completar i administrar els recursos, hi està
completament d’acord; però no amb la creació d’un Pla Català de Polítiques actives per a
discapacitats ja que aquests són iguals a tot arreu. Donaran suport a aquesta moció encara
que els hagués agradat més que el segon i l’últim paràgraf haguessin estat redactats de
manera diferent, i per descomptat vol agrair a ACUDAM la feina que fa.
El regidor Miquel Martín, del Grup d’ERC, va comentar que era espectacular veure milers i
milers de persones en el passeig de Lluís Companys amb les limitacions que molt tenien, i si
hi ha un mínim de sensibilitat, un mínim d’humanitat i de dignitat, s’ha de ser solidaris amb
aquesta moció. Comenta que el que no entén és com el Govern de l’Estat, del PP, no ha
transferit els diners de les polítiques actives a la Generalitat i que està convençut que té una
altra sensibilitat de cara a aquests col·lectiu. Afegeix que passa igualment amb les beques,
paguem molt més que no rebem, i aquest és el nostre problema. Està convençut que el
problema no s’hagués generat des de Catalunya si tinguéssim les competències que hem de
tenir. Per tant, diu que són éssers humans que requereixen d’una discriminació positiva,
d’un reconeixement i d’una dignitat com a persones. Per tant el seu grup s’afegeix a aquesta
moció.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup del PSC, manifesta el suport total a aquesta moció i
amb els aspectes que s’ha comentat. Des del seu Grup entenen que es un col·lectiu molt
desprotegit i necessiten un suport institucional. Vol fer una matisació per a d’altres ocasions
en cas que entrin mocions al Ple, saber-ho amb anterioritat per poder-ho redactar.
Planteja la pregunta de fins quins moment es poden presentar mocions en un Ple.
Al respecte per part de Secretaria s’informa al Sr. Gatnau que tenen temps fins al mateix
moment del Ple, si aquest és ordinari.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que aquest és un tema que es pot pactar a la Junta
de Portaveus. Aquesta moció ha estat sobrevinguda d’aquesta manera i davant l’actualitat
del tema i del moment, entenc que no era res que pogués provocar cap rebuig per això, es
canviarà l’encapçalament i es posarà en nom de tots els grup de l’Ajuntament, com una
moció conjunta dels Grups Municipals. Proposa això pel fet que se segueix una moció
aprovada per unanimitat al desembre pel Parlament de Catalunya i per tant creu que no hi
havia d’haver cap problema de fer-ho així. Fa una consideració al fet de demanar un Pla
català de Polítiques actives en aquest sector i és que prop del 70% està concentrat al
centres especials de treball a Catalunya, cosa que no vol dir que no estigui repartit de
manera uniforme amb la resta de la península sinó que la màxima concentració és aquí,
cosa que fa que Catalunya tingui una especificitat i ha estat pionera amb el
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desenvolupament dels centres especials de treball.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

16.- 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,
55,2,a), 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 26 de març i 31 maig de 2012, i que es corresponent als
números 076/2012 a 168/2012, següents:
Decret Núm. 076/2012, 26 de març.
Assumpte: Serveis mínims vaga general del dia 29 de març de 2012.
Decret Núm. 077/2012, 26 de març.
Assumpte: Modificació data celebració Ple Ordinari (sessió 2012/02).
Decret Núm. 078/2012, 27 de març.
Assumpte: Ordres de Pagament.
Decret Núm. 079/2012, 27 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Plaza Gallardo, Yolanda.
Decret Núm. 080/2012, 27 de març.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció,. Runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
XP Serveis El Pla SLU.
Decret Núm. 081/2012, 27 de març.
Assumpte: EMC-008/2012.
Decret Núm. 082/2012, 29 de març.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Dalmau Bartolo, Marina.
Decret Núm. 083/2012, 29 de març.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra.
Ramona Sol cot.
Decret Núm. 084/2012, 29 de març.
Assumpte:Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost prorrogat 2011 (Núm. 4/2012)
Decret Núm. 085/2012, 30 de març.
Assumpte: EMC-006/2012
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Decret Núm. 086/2012, 30 de març.
Assumpte: EMC- 007/2012.
Decret Núm. 087/2012, 2 d’abril.
Assumpte: Ordres de pagament.
Decret Núm. 088/2012, de 2 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud AMAP Escola Les Arrels de Mollerussa per fer ús social de les
instal·lacions escolars per activitats socials.
Decret Núm. 089/2012, de 3 d’abril.
Assumpte: Concurrència pública proveir diversos llocs de treball per a l’activitat Saló del
Llibre Infantil i Juvenil 2012.
Decret Núm. 090/2012, de 3 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud Departament de Salut, en què demana autorització per col·locar una
unitat mòbil per realitzar mamografies els dies 11 i 25 d’abril de 2012
Decret Núm. 091/2012, de 3 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. Anna Maria
Piotrowska “La Taverna” N. EXP. OVP-TC: 2012/026
Decret Núm. 092/2012, de 3 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. El Raconet de la
Mà, SCP “El Raconet de la Mà” N. EXP. OVP-TC: 2012/027
Decret Núm. 093/2012, de 4 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. Rosa Mª
Talens Serra “La Baguetina” N. EXP. OVP-TC: 2012/028
Decret Núm. 094/2012, de 5 d’abril.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat la Sra. Tudela Miró, Maria del Carme.
Segon trimestre de 2012.
Decret Núm. 095/2012, de 5 d’abril.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al/la Sr./Sra. Parramon Llonch,
Montserrat. Segon trimestre de 2012.
Decret Núm. 096/2012, de 5 d’abril.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Montserrat Argelich Pedrós.
Decret Núm. 097/2012, de 5 d’abril.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de març
de 2012.
Decret Núm. 098/2012, de 10 d’abril.
Assumpte: Ordres de Pagament.
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Decret Núm. 099/2012, de 10 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud La Salle Mollerussa i QBIC.TV en què demanen autorització per poder
enregistrar el programa “Mollerussa Municipi Lector” en una plaça del municipi, el proper dia
11 d’abril de 2012
Decret Núm. 100/2012, de 10 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud de diferiment d’un termini cessament.
Decret Núm. 101/2012, de 10 d’abril.
Assumpte:Subvenció Entitats Esportives- exercici 2012
Decret Núm. 102/2012, de 12 d’abril.
Assumpte:Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost prorrogat 2011 (Núm.

5/2012)
Decret Núm. 103/2012, de 17 d’abril.
Assumpte:Expedient de protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o sense
respectar el seu contingut. Emplaçament: Ctra. Palau- zona verda. Promotor: Nufri SAT
núm. 1.596. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 104/2012, de 18 d’abril.
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 007.
Decret Núm. 105/2012, de 18 d’abril.
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 071C.
Decret Núm. 106/2012, de 18 d’abril.
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 088.
Decret Núm. 107/2012, de 18 d’abril.
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 137.
Decret Núm. 108/2012, de 18 d’abril.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Planta baixa per a usos comercials de
l’edifici ubicat a l’avinguda de Jaume I – Ronda Ponent de 25230 Mollerussa. Imposició d’una
segona multa coercitiva.
Decret Núm. 109/2012, de 18 d’abril.
Assumpte:Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació de diversos
llocs de treball per a l’activitat Saló del llibre infantil i juvenil 2012.
Decret Núm. 110/2012, de 19 d’abril.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr.
Fredi Alberto Garzón.
Decret Núm. 111/2012, de 19 d’abril.
Assumpte: Ordres de Pagament.
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Decret Núm. 112/2012, de 19 d’abril.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la
Sra. M. Isabel López Solà.
Decret Núm. 113/2012, de 20 d’abril.
Assumpte: Extinció de la llicència de Mercat Núm. 123.
Decret Núm. 114/2012, de 20 d’abril.
Assumpte: EMC-008/2012.
Decret Núm. 115/2012, de 20 d’abril.
Assumpte: Unió civil 002/2012.
Decret Núm. 116/2012, de 20 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud consulta de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística. Obres
sense llicència o sense respectar el contingut de la mateixa. Emplaçament: C. Clot de
l’Agulló, 9 Promotor: Antonio Aceituno Freixes. Sol·licitant: Sra. M. Carme Ramis Ruera.
Decret Núm. 117/2012, de 20 d’abril.
Assumpte:Aplanament Recurs Contenciós Administratiu núm. 029/2012.
Decret Núm. 118/2012, de 20 d’abril.
Assumpte: Recurs Contenciós – Administratiu Núm. 2012/189.
Decret Núm. 119/2012, de 23 d’abril.
Assumpte:Dedicació Monitors de Natació/Socorristes. Piscina Coberta 2011-2012.
Decret Núm. 120/2012, de 23 d’abril.
Assumpte: Dedicació monitors de Natació/Socorristes. Piscina Coberta 2011-2012.
Decret Núm. 121/2012, de 23 d’abril.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Sans Cots, Jose M.
Decret Núm. 122/2012, de 23 d’abril.
Assumpte: sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Esteban Esteban, Josep.
Decret Núm. 123/2012, de 24 d’abril.
Assumpte:Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Jordi
Capell Brufau.
Decret Núm. 124/2012, de 25 d’abril.
Assumpte: Ordres de Pagament.
Decret Núm. 125/2012, de 25 d’abril.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, pressupost prorrogat 2011 (Núm. 6/2012)
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Decret Núm. 126/2012, de 25 d’abril.
Assumpte: Despreniments elements de cornisa de coberta de façana sobre la via pública
C/Sant Ramon, 25 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 127/2012, de 25 d’abril.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses de la Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 128/2012, de 26 d’abril.
Assumpte:Despreniments i caiguda a la via pública revestiment façana Edifici C/Onze de
Setembre, 48 de Mollerussa. Tràmit: Resolució i Arxiu de l’Expedient.
Decret Núm. 129/2012, de 26 d’abril.
Assumpte:Sol·licitud Club Tennis Mollerussa, en què demana cadires per al dia 26 d’abril de
2012.
Decret Núm. 130/2012, de 26 d’abril.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Solar sense tancament i en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic deficients, situat al carrer de Sant Roc núm. 36. Tràmit:
Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 131/2012, de 26 d’abril.
Assumpte: Estat de conservació de les instal·lacions de Renfe ubicades a la Plaça de
l’Estació, 1 de Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 132/2012, de 26 d’abril.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Bisbal Pons Jaime.
Decret Núm. 133/2012, de 26 d’abril.
Assumpte: Despreniments elements revestiment de morter cornisa sobre la coberta de
l’Escola “Les Arrels”. Edifici ubicat al C/Prat de la Riba, 6 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 134/2012, de 26 d’abril.
Assumpte: Pròrroga rentin vehicle Policia Local.
Decret Núm. 135/2012, de 26 d’abril.
Assumpte: Autorització d’Atribució Temporal de Funcions a la Sra. Serra Massot, Nativitat,
per realitzar de tasques a la Biblioteca Municipal a causa del seu major volum temporal i per
altres raons conjunturals.
Decret Núm. 136/2012, de 27 d’abril.
Assumpte: EMC-009/2012.
Decret Núm. 137/2012, de 30 d’abril.
Assumpte: Autorització d’Atribució Temporal de Funcions a la Sra. Peiró Pellicer Elena, per a
realitzar de tasques de suport a l’àrea de Benestar Social.
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Decret Núm. 138/2012, de 30 d’abril
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes d’abril de
2012.
Decret Núm. 139/2012, de 2 de maig.
Assumpte: Ordres de Pagament.
Decret Núm. 140/2012, de 3 de maig.
Assumpte: Despreniments i caiguda a la via pública de la cornisa de coberta de façana de
l’edifici ubicat al carrer Navarra, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit; imposició d’una segona
multa coercitiva pel segon incompliment del Decret de l’Alcaldia núm. 062/2012, de
07.03.2012
Decret Núm. 141/2012, de 4 de maig.
Assumpte: Manteniment de les condicions de salubritat de l’immoble ubicat al carrer
Comerç, 12 de Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 142/2012, de 4 de maig.
Assumpte: Manteniment de les condicions de salubritat de l’immoble ubicat al carrer Abat
Oliva, 13 de Mollerussa.
Decret Núm. 143/2012, de 8 de maig.
Assumpte: Ordres de Pagament.
Decret Núm. 144/2012, de 9 de maig.
Assumpte: Convocatòria i Bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir tres llocs de
treball inclosos en l’oferta pública d’ocupació 2011-ampliació d’agent de la policia Local.
Decret Núm. 145/2012, de 10 de maig.
Assumpte:Substitució Contracte de Relleu Albert Caba Bonjoch. Expedient Jubilació Parcial
Rafael Gómez Bordas.
Decret Núm. 146/2012, de 14 de maig.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Amargos Barreñada, Adrià.
Decret Núm. 147/2012, de 14 de maig.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Amargos Barreñada, Adrià.
Decret Núm. 148/2012, de 14 de maig.
Assumpte: Prolongació data jubilació forçosa de la Sra. López Pastor, M. Glòria. Personal
Funcionari Escola Municipal de Música.
Decret Núm. 149/2012, de 15 de maig.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses de la Sala Teatre de l’Amistat.
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Decret Núm. 150/2012, de 16 de maig.
Assumpte: ORDRES DE PAGAMENT
Decret Núm. 151/2012, de 17 de maig.
Assumpte: Nomenament direcció tècnica i coordinació de Seguretat i Salut de les obres de
condicionament d’espai per a Camp de Futbol “Cruyff Courts” Annex a CEEIP Ignasi Peraire.
Decret Núm. 152/2012, de 17 de maig.
Assumpte: Nomenament de direcció tècnica i coordinació de Seguretat i Salut de les obres
d’Execució infraestructura subterrània per a desplaçament de les instal·lacions de Telefonia
en el Camp de Futbol “Cruyff Courts”.
Decret Núm. 153/2012, de 17 de maig.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i salut de les obres de condicionament d’espai per
a camp de futbol “CRUYFF COURTS” annex a CEEIP Ignasi Peraire.
Decret Núm. 154/2012, de 17 de maig.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i salut de les obres d’execució infraestructura
subterrània per a desplaçament de les instal·lacions de telefonia en el camp de futbol
“CRUYFF COURTS”.
Decret núm. 155/2012, de 21 de maig.
Assumpte: EMC-010/2012
Decret núm. 156/2012, de 22 de maig.
Assumpte: Pressupost Inicial Exercici 2012
Decret núm. 157/2012, de 23 de maig.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret núm. 158/2012, de 24 de maig.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials
de construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Bernaus Seall Miquel.
Decret núm. 159/2012, de 25 de maig.
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de tres llocs de treball de socorristes de la
piscina d’estiu de la plantilla de personal laboral col·laborador de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Decret núm. 160/2012, de 25 de maig.
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió de dos llocs de treball de personal de
control d’accés a la piscina d’estiu de la plantilla de personal laboral col·laborador de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret núm. 161/2012, de 28 de maig.
Assumpte: Contractació professors Escola
Especialitat: contrabaix.

municipal

de

Música,

Curs

2011/2012.
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Decret núm. 162/2012, de 29 de maig.
Assumpte: Desplegament Pla d’Ajust; acomiadament personal laboral. 064. Sr. Cañadilla
Serrano, Lluís.
Decret núm. 163/2012, de 29 de maig.
Assumpte: Desplegament Pla d’Ajust; acomiadament personal laboral. 052. Sr. Martínez
Broto, Xavier.
Decret núm. 164/2012, de 29 de maig.
Assumpte: Desplegament Pla d’Ajust; acomiadament personal laboral. 024. Sr. Seuma
Botargues, Josep.
Decret núm. 165/2012, de 29 de maig.
Assumpte:Obres no emparades en llicència urbanística realitzades a l’habitatge ubicat al
C/Girona, 19 bxs. B de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret núm. 166/2012, de 29 de maig.
Assumpte: Desplegament Pla d’Ajust; acomiadament personal laboral. 045. Sra. Solsona
Val, Carme.
Decret núm. 167/2012, de 31 de maig.
Assumpte:Ordres de Pagaments.
Decret núm. 168/2012, de 31 de maig.
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de maig de
2012.
-------------------El Ple se’n dóna per assabentat.

17.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
La Regidora Sra. M. del Carme Sabater, del Grup PxC, formula el PREC següents:
Exposa que el Decrets de l’Alcaldia es van rebre el passat dilluns i, al seu criteri s’envien
massa tard i no ens dóna temps a llegir-nos les 187 pàgines trameses i pensar-los
conscientment. Per poder-los-hi donar una lectura sufixin-te s’ha de trametre amb més
antelació.
La Regidora Sra. Concepció Garnica, del Grup Socialista, (en absència momentània del Sr.
Gatnau) formula els PRECS següents:
1.- En referència a la planta de la Biomassa en la què ja vàrem fer menció en un altre Ple,
demanem que des de l’Ajuntament es demani un estudi seriós sobre com pot afectar
aquesta planta al nostre municipi i ens informi ja que com veiem, no s’ha fet res al respecte
i ens preocupa la informació que està sortint als mitjans.
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2.- Demanem que es torni a posar en marxa la Comissió de Seguiment de Comptes, igual
que van demanar a vostès quan estaven a l’oposició; no sabem si és que no la volen posar
en marxa ja que aquest prec no he tingut contesta.
El Sr. Gatnau, regidor portaveu del Grup Socialista, pren la paraula i matisa respecte el
primer PREC, que en referència a la planta biomassa vol deixar clar, que no pretenen anar a
buscar que l’Equip de Govern es posicioni a favor o en contra, sinó que el que volen és que
el propi Ajuntament faciliti o demani informació per saber en quin aspecte pot afectar aquest
tipus de planta al nostre municipi. Respecte del segon PREC, exposa que només demanem
que es torni a implantar la Comissió de Seguiment del Pressupost; ho hem anat reclamant
en diversos plens i no se’ns ha fet cas; no sabem si es que no hi ha cap tipus d’intenció en
fer-la o no. Si fos el cas que no hi ha cap intenció de continuar-la, agrairíem que ens ho
manifestessin i així deixar d’insistir en aquest tipus de reclamació o prec.
PREGUNTES
El Regidor Sr. Miquel Martín, del Grup ERC, formula les PREGUNTES següents:
La primera fa referència a una finca propietat de l’Ajuntament, que procedeix de
l’aprofitament mig del Pla Parcial Urbanístic d’Ordenació del Sòl industrial de la tercera
ampliació de NUFRI, que és d’una superfície de 9.660 metres quadrats. El Sr. Martin efectua
una descripció física de la mateixa i de determinats paràmetres urbanístics. Igualment, fa
referència a determinats preceptes relatius a la obligació dels ens locals de dur un inventari
dels seus béns, tan els de domini públic com dels patrimonials, dels drets i dels valors
mobiliaris, la obligació d’actualització continuada i la seva rectificació i comprovació, i la
competència planària al respecte, i la obligació d’inscriure’ls en el Registre de la Propietat. El
Sr. Martín pregunta (alhora que matisa que si no es pot contestar ara que es respongui per
escrit però que es faci en un termini raonable, estimat en uns quinze dies) el següent:
1.- Està inscrita aquesta finca en el llibre d’inventari de béns de l’Ajuntament?
2.- Està inscrita en el Registre de la Propietat?
3.- Sap en quin estat es troba aquesta finca?
Insisteix el Sr. Martin que la resposta es faci en el termini esmentat, raonable al seu
entendre, i exposa que en el cas que no es fes, pressuposaria que no està inscrita i ja
actuaríem en conseqüència.
La següent pregunta que efectua el Sr. Martín fa referència a diversos acords adoptats per la
Junta de Govern, en la sessió del dia 16 de maig; exposa que li sorprèn que s’ aprovi un
expedient de contractació menor de les obres de condicionament de l’espai del Camp de
Futbol Cruyff Courts Annex CEIP Ignasi Peraire, a Àrids Romà i un contracte menor de
subministrament de tanques perimetral camp de futbol a Domènec Serralleries. Manifesta
que dubta que això sigui legal i que ja li aclariran. Esmenta un informe de la Sindicatura de
Comptes (7/2011) que feia referència a la construcció del pavelló “Barris nord” a Lleida tot
indicant que en aquell es fa especial esment al fet que es contrari a la normativa Europea
dividir els contractes per fer-los més petits i no acudir a les normes que reglamentàriament
estan establertes per l’adjudicació dels contractes. Manifesta que li preocupa que aquesta
forma d’actuar s’implanti i continuï endavant i que espera que sigui la última vegada. Exposa
que a partir d’aquí, i si té la raó, com creu que té, és evident que actuaria d’una altra
manera. Per tant, la pregunta és si això és la primera i la última o això tindrà continuïtat?
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Finalment, formula una pregunta relacionada amb els Decrets d’Alcaldia 151, 152, 153 i
154. Exposa que li sorprèn, ni que sigui per estètica, que el Decret 151/2012 sigui el
nomenament del Sr. Josep Seuma Botargues com a Director Tècnic i coordinador de
seguretat de les obres de condicionament d’aquest camp, que al Decret 152/2012 també ho
sigui per les obres de soterrament de la Telefonia i que els Decrets 153/2012 i 154/2012
siguin els d’aprovació dels plans de seguretat i salut. Considera el Sr. Martín que el primer ,
es que entri el projecte, que hi hagi informe favorable i després que es nomeni el
responsable de l’obra, això seria el lògic, Però la pregunta, exposa, no va per aquí; donat
que tot això es produïa el dia 17 de maig, i 14 dies després li entregaven al Sr. Seuma el
Decret d’Alcaldia número 164/2012, d’acomiadament, la pregunta és: la nova direcció de
l’obra la portarà ja el Consell Comarcal? Qui portarà aquesta obra en el hipotètic cas que no
es finalitzi el dia previst?
El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, formula les PREGUNTES següents:
La primera pregunta és per a reiterar la qüestió de la rotonda de La Serra. Indica que ja hi
havia el projecte fet i dotació econòmica pressupostada; entenem que es un lloc de molt risc
i que es un tema que s’hauria d’agafar amb força celeritat ja que hi estant passant molt
alumnes i també activitats (cita com a exemple que aquest darrer cap de setmana hi havia
competició d’autocors que genera molt moviment de vehicles i existeix un factor de risc molt
important, com ara accidents, que puguin causar danys). Pregunta com està aquesta
situació.
En segon lloc, pregunta sobre la polèmica promoció d’habitatges del Passeig de la Salle, ja
que estem observant des de fa uns mesos que ja s’hi està vivint; no sabem si s’ha donat
algun tipus de llicències o no s’ha donat, i si s’ha donat, en quines condicions. I si no s’ha
donat i s’hi viu, es pensa prendre algun tipus d’acció per aquesta situació per part de
l’Ajuntament?
La tercera i última pregunta, és que una vegada aprovat ja el Pressupost d’aquest any i
havent parlat de forma reiterada la conveniència d’aplicar una auditoria, una assessoria de
gestió interna a l’Ajuntament, si aquesta es pretén dur a terme?
A la qüestió plantejada en el PREC efectuat part del Grup PxC, el Sr. Alcalde dóna la
resposta següent:
Manifesta que els Decrets no es posen a debat; se’n dona compte per facilitar-los un
seguiment i perquè els coneguin, no perquè tinguin una immediatesa al Ple. No obstant,
intentarem ser més àgils.
Als qüestions plantejades en els PRECS efectuats part del Grup PSC, el Sr. Alcalde dóna les
respostes següents:
1.- En referència a la Comissió Especial del seguiment del Pressupost, exposa que no n’hi
cap de problema per constituir-la com a tal, malgrat es va constituir, amb certa especificitat,
el que és la Junta de Portaveus; reitero el que els vaig dir en el seu moment: no hi ha cap
problema en què en les Juntes de Portaveus s’hi passi l’execució del pressupost i parlem
d’aquest tema sempre que ho vulguem. No obstant, al ser cinc el grups municipals i tres
dels quals amb un únic representant, crear una comissió que faci les mateixes funcions que
pot fer la junta de portaveus, entenem que no té sentit. Per tant, si el sembla bé, en les
Juntes de Portaveus que fem de manera regular, els donarem la informació. En tot cas, els

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

hi passarem igual, ja que en aquest sentit penso que el que és important es la informació i
no com es dóna.
2.- En relació a la petició d’un informe o estudi seriós de la planta de biomassa, ja els varem
dir que la informació del que afecta o no afecta a Mollerussa està a SSTT; en el pressupost
no tenim contemplat cap encàrrec de cap estudi sobre aquest tema ni en cap d’altre.
L’Ajuntament té a SSTT tota la documentació aportada en el període d’al·legacions, amb els
diferents informes de les comunicacions i es pot consultar. És la informació que tenim i és
seriosa perquè es basa en el fet o no de poder tirar endavant aquesta planta. Des d’aquí li
encomano al Sr. Segura si té a bé buscar aquesta informació en el departament tècnic
perquè es la informació que vam revisar amb l’arquitecte tècnic municipal per mirar si
afectava o no afectava i si havien de fer o no al·legacions en el projecte.
A les qüestions plantejades en les PREGUNTES efectuades per part de Grup ERC, el Sr.
Alcalde dóna les respostes següents:
1.- En relació al tema de la finca de l’aprofitament mig del Pla Parcial Urbanístic d’Ordenació
del Sòl industrial de la tercera ampliació de NUFRI, entendrà que jo no li pugui contestar
ara; el respondré, però permeti’m que els terminis els posi jo; no els posi vostè. I el
concepte raonable es un concepte temporal, indefinit, i en funció de la informació que es
disposi per poder-lo satisfer. Mirarem de fer-ho, sinó en quinze dies, espero que li pugui
donar en la Junta de Portaveus.
2.- Respecta la qüestió plantejada en allò referent al fraccionament en l’execució de les
obres de l’actuació Cruyff Courts, i el qüestionament sobre la legalitat de la forma de
procedir en les adjudicacions, encomano al Sr. Secretari un informe jurídic sobre el
procediment i així tots estarem més tranquils.
3.- Respecte l’acomiadament del Sr. Seuma i la Direcció d’Obra de l’actuació “Cruyff Courts”,
l’obra té un període d’execució que al dia 30 de juny ja s’hauria d’haver acabat; en el
supòsit que es prorrogués al juliol i ja que el dia 30 de juny el Sr. Seuma estarà acomiadat
per l’Ajuntament, a partir del dia 1 hi haurà la concertació amb el consell Comarcal i per
tant, haurien d’assumir la direcció d’obra els tècnics del Consell Comarcal; però en principi,
es una opció que no contemplem perquè l’execució s’acabarà el dia 28 de juny i a partir
d¡aquesta data ja estarà en funcionament.
A les qüestions plantejades en les PREGUNTES efectuades per part de Grup Socialista, el
Sr. Alcalde dóna les respostes següents:
1.- En relació amb la rotonda de La Serra, és cert que ho han plantejat moltes vegades i
sempre contesto el mateix; si de cas, deixi’m que no li contesta ara i que li respongui més
endavant i per escrit els direm en el punt exacte on està tot això.
2.- Respecte el tema dels habitatges del Passeig La Salle, en Junta de Portaveu posarem
sobre la taula la situació actual d’aquest immoble, la del contenciós amb el qual està
involucrat l’Ajuntament, i la suma de riscos amb els que ens trobem l’ajuntament en
aquesta situació; després, un cop posat sobre la taula totes aquestes qüestions, podrem
fer la proclama pública sobre la decisió que prenem o sobre que deixem de fer i com està.
Per tant els emplaço perquè els explicarem tot com està.
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3.- Respecte la confecció d’una assessoria de gestió interna a l’Ajuntament, el Sr. Alcalde
indica que es pretén dur-la a terme; en tot cas, un cop passat el pla de xoc, mirarem si
aquest any podem fer-ne l’encàrrec.
------------I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i deu minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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