AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2013/05
A la ciutat de Mollerussa, el dia quinze de maig de dos mil tretze. Essent les tretze hores i
trenta minuts, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament,
en sessió pública, extraordinària i urgent, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors/es,
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Teresa Grañó i Costa,
Jordi Pérez Ruiz,
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Pere Gatnau i Roca,
Concepció Garnica Rovira
Teresa Ginestà Riera
Josep Antoni Ajates Atero
Francesc Xavier Pla Falip
Teresa Niubó Cama

(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup ERC)
(Regidora no adscrita)

Excusen l’assistència les regidores, Sra. Paquita Brau i Codony (Grup CiU) i Sra. Immaculada
Casamella Miró (Grup CiU) i el regidor Sr. Joan Simeón Morera (Grup Popular).
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:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.
La presidència manifesta que la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària
resta justificada en els fets següents:
Els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida han posat de manifest a
l’Ajuntament de Mollerussa que, per necessitats d’escolarització del curs 2013/2014, és
necessària la construcció de l’escola ARRELS i que aquesta s’ha d’efectuar de forma
immediata, si més no en un primera fase que suposaria la implantació de 4 edificis modulars
interconnectats i urbanitzar i tancar parcialment una part del solar disponible.
A tals efectes, des dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament s’ha sol·licitat
formalment a l’Ajuntament de Mollerussa la col·laboració institucional per tal que assumeixi
la contractació i finançament en aquesta primera fase, de les obres de caràcter previ; és a
dir, fonamentació i escomeses de xarxes públiques de serveis (aigua, clavegueram,
electricitat i telecomunicacions), prèviament a la col·locació de l’edifici industrialitzat
(implantació dels diferents mòduls). Aquesta fase d’obra s’ha dissenyat de forma que
permeti la construcció d’una segona fase sense interferència amb l’activitat docent i en tot
cas, quedaria garantit que totes les obres que s’executessin quedin integrades en el conjunt
final de l’escola completa i acabada, racionalitzant la despesa.
El Pressupost de les obres que hauria d’assumir l’Ajuntament, és de 115.879,61 €,
respecte del qual no existeix consignació pressupostària, motiu pel qual i per tal de poder
adjudicar les obres és necessari procedir a una modificació del Pressupost de Despeses
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vigent; per aquesta raó, mitjançant el Decret de l’Alcaldia Número 176/2013, de 10 de
maig, s’ha ordenat la incoació d’expedient de Modificació Pressupostària número 2013/05;
aquest expedient s’ha previst en l’import de 125.000,00 €, a fi i efecte de permetre la
eventualitat d’una modificació en un percentatge estimat no superior al 10% del pressupost
d’execució (IVA exclòs). Ara bé, per garantir l’inici de curs 2013/2014, aquestes obres han
d’estar del tot enllestides el dia 20 d’agost de 2013 i perquè això sigui possible cal que el
sistema de fonaments dels 4 edificis modulars estiguin preparats per a rebre els mòduls a
partir dels dies 15/17 de juny de 2013.
Justificada la urgència en la convocatòria, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del President i
conforme s’estableix en els articles 46.2.b) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril Reguladora de
Bases de Règim Local i 97 i 98.b) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per unanimitat dels
membres presents acorda ratificar la convocatòria de sessió extraordinària i urgent,
prosseguint aquesta amb el punt proposat com a Ordre del Dia i que seguidament es sotmet
a consideració.
2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST 2013 (Núm. 05/2013).
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la següent proposta d’acord.
“Examinat l'expedient
Corporació. Vistos els
raons de necessitat i
vigents, es proposa al

tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals
Ple de la Corporació, el següent ACORD:

Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 05/2013, per una quantia total de
125.000,00 €, amb el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 125.000,00
PARTIDA CONCEPTE
___
05.321.6220004 Fonaments i instal·lacions escola “Arrels”
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPORT .
125.000,00
125.000,00

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS 125.000,00
PARTIDA CONCEPTE
06.164.6220000 CEMENTIRI

___

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT .
125.000,00
125.000,00

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
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Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sense altres assumpte a tractar, essent les tretze hores i quaranta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.
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