AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ACTA 2013/07
A la ciutat de Mollerussa, el dia cinc de juny de dos mil tretze. Essent les vint-i-una hores,
es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió
pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Paquita Brau i Codony
Teresa Grañó i Costa,
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Immaculada Casamella Miró
Pere Gatnau i Roca,
Concepció Garnica Rovira
Josep Antoni Ajates Atero
Francesc Xavier Pla Falip
Joan Simeón Morera
Teresa Niubó Cama

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

Excusa l’assistència el regidor Sr. Jordi Pérez Ruiz (Grup CiU) i la regidora Sra. Teresa
Ginestà Riera (Grup Socialista).
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:

1. PLANTILLA DE PERSONAL 2013: REVISIÓ DE LA CATALOGACIÓ DEL RLT 097.
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 3 de juny de 2013,
amb el contingut següent:
“Atès que com a conseqüència de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2006,
el Lloc de Treball (RLT) 097, denominat COORDINADOR/A D’ENSENYAMENT, fou objecte de
la preceptiva catalogació, en els termes següents:
Règim Jurídic:
Escala:
Subescala:
Categoria Laboral:
Grup: A
Nivell de titulació:

PERSONAL LABORAL, dedicació temps complet.
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL.
TÈCNICA.
SUPERIOR
LLICENCIATURA SUPERIOR

L’àmbit competencial i funcional del lloc de treball, és el següent:
Coordinació tècnica dels serveis educatius municipals.
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Gestió de recursos humans afectes als serveis educatius
Detecció de necessitats i planificació de serveis educatius
Informe sobre projectes diversos de cohesió social, foment de la llengua i anàlegs, i
promoure projectes interdepartamentals en els caps o àmbits indicats.
Informe i assessorament en l’àmbit de la gestió dels equipaments socials afectes a
serveis educatius i assistencials de titularitat municipal.
Respecte els requisits de titulació, conforme allò que s’estableix en els articles, 19 del
DLEG. 1/1997 i 25 Decret 214/1990, han d’acreditar estar en possessió de la titulació
acadèmica següent: Llicenciat en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia o equivalent i estar
en possessió del Curs d’aptitud Pedagògica en intervenció educativa.
Resultant que la persona titular del RLT 097, gaudeix actualment d’Excedència Voluntària,
des del dia 6 de desembre de 2011, amb finiment del període màxim de permanència, al
compliment dels 2 anys. Es fa constar, que en el període comprès entre el 6 de juny i el 6
de desembre de 2011, la. titular gaudia d’una llicència per assumptes propis, sense
retribució, amb durada màxima de 6 mesos, autoritzada per Decret de l’Alcaldia 166/2011,
de 26 de maig.
Mentrestant, el RLT 097 ha estat ocupat des del dia 1 de juliol de 2011, pel Sr. Xavier
Garrofé Pastoret, en règim de Comissió de Serveis. Aquesta modalitat, té una durada de 6
mesos, prorrogable fins un màxim de 2 anys, també per períodes idèntics, circumstància
que s’ha donat, mitjançant 3 pròrrogues consecutives; en conseqüència, a partir del dia 30
de juny de 2013, la Comissió de Serveis ha de cessar en finalitzat el màxim de
permanència.
Estimant que les funcions assignades com a principals al RLT 097 no poden quedar
desateses per la transcendència dels serveis als que afecta, des de l’àrea de personal i
d’ensenyament, es proposa revisar la catalogació del RLT 097, per tal que el Sr. Xavier
Garrofé, el qual gaudeix de titulació superior, pugui ésser adscrit de forma provisional,
aplicant, de forma anàloga les situacions previstes en els articles 36 i 63 del RD 364/1995,
de 10 de març.
Atesos els informes lliurats i considerades les necessitats respecte les funcions inherents al
RLT 097, denominat COORDINADOR/A D’ENSENYAMENT, es proposa al Ple de l’Ajuntament
que, en desplegament de les facultats pròpies, adopti el següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la revisió de la catalogació del RLT 097 denominat COORDINADOR/A
D’ENSENYAMENT, sense alterar el Règim Jurídic, Escala, Subescala, i en els termes i abast
següents:
Categoria Laboral:
Grup:
Subgrup:
Nivell de titulació:

SUPERIOR
A
A-1
LLICENCIATURA SUPERIOR

Àmbit competencial i funcional del lloc de treball, és el següent:
Coordinació tècnica dels serveis educatius municipals.
Gestió de recursos humans afectes als serveis educatius
Detecció de necessitats i planificació de serveis educatius
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Informe sobre projectes diversos de cohesió social, foment de la llengua i anàlegs, i
promoure projectes interdepartamentals en els caps o àmbits indicats.
Pla educatiu Entorn
Informe i assessorament en l’àmbit de la gestió dels equipaments socials afectes a
serveis educatius de titularitat municipal.
Requisits de titulació: conforme allò que s’estableix en els articles, 19 del DLEG. 1/1997 i
25 Decret 214/1990, els requisits de titulació acadèmica del RLT 097 són els següents:
Llicenciatura en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, en ciències de l'activitat física i
l'esport,o titulacions equivalents.
Segon.- Autoritzar la provisió del lloc de treball mitjançant modalitat d’adscripció
provisional del Sr. GARROFÉ PASTORET, Xavier. La provisió definitiva s’efectuarà conforme
el procediments que s’estableixen a la normativa reguladora de la provisió de llocs de
treball aplicable a l’administració local. No obstat, mentre gaudeixi d’adscripció provisional,
el Sr. GARROFÉ PASTORET, Xavier, tindrà dret a la reserva del lloc RLT 047.
Tercer.- El present acord 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:
El regidor Sr. Gatnau, del Grup Socialista, exposa que, tal i com ja ho van manifestar a la
Comissió, el vot del seu Grup serà favorable; entenent que, tal com esta especificat a la
proposta d’acord, és una adscripció provisional a l’espera de sortir el concurs definitiu i
amb les bases reguladores al seu moment.
El Sr. Alcalde manifesta que tal com van exposar-ho a la Comissió, es tracta d’un lloc de
treball que des de fa dos anys té una provisionalitat; el que estem fent es donar-hi una
certa estabilitat perquè no s’alteri la composició de la regidoria d’ensenyament; així, a
partir del dia 1 de juliol, ja pugui ser efectiva la normalitat en el seu funcionament i fins
que l’Ajuntament es plantegi el futur d’aquesta plaça, ja sigui en el proper exercici o quan
es cregui convenient fer el concurs definitiu.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

2. DELEGACIÓ DE SERVEIS AL CONSELL COMARCAL DELPLA D’URGELL- PUOSC
2012
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 3 de juny de 2013,
amb el contingut següent:
“Atès l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell comunicant que el consell
d’Alcaldes del dia 20 de setembre de 2012 va informar favorablement, amb la posterior
aprovació del Ple en sessió de data 1 d’octubre de 2012, dl canvi d’obra inclosa al PUOSC
2012 destinada al Pla de Camins, per passar a finançar dos actuacions vinculades a obres
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als municipis de la comarca. En l’esmentat escrit es manifesta que les dos actuacions que
es duran a terme son, “Accessibilitat i mobilitat” i “Millora d’eficiència energètica i
ambiental”.
Atès que l’art. 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya estableix que els consells
comarcals poden exercir les competències que els deleguin, entre altres, els municipis; així
mateix, l’article 66 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TR LMRLC), regula les competències
dels municipis.
Considerant la necessitat de delegar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell els serveis de
“Accessibilitat i mobilitat” i “Millora d’eficiència energètica i ambiental” a l’empara de l’art.
167 b) del Decret 179/1995, de 13 e juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals. En aquest sentit es fa constar que l’òrgan competent per
acordar la delegació de competències a altres administracions públiques és el Ple de la
Corporació municipal, requerint-se el quòrum de la majoria absoluta, en els termes que
s’estableixen en els articles 52.2, apartat q) i 114.3, apartat e) del TRLMRLC.
Atès el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell els serveis de “Accessibilitat i
mobilitat” i/o “Millora d’eficiència energètica i ambiental”, als efectes d’execució dels
projectes que figuren inclosos en la gestió del PUOSC 2012 del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
Segon. Fer constar que aquesta delegació compren la disponibilitat per part del Consell
Comarcal dels terrenys, servituds i autoritzacions necessàries per a l’execució de les
actuacions.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu
coneixement i efectes.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, tan àmpliament com en dret
sigui menester, perquè en nom i representació del mateix signi els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.”
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada
i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.
D’ENSENYAMENT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

24,

TAXA

PER

SERVEIS

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 3 de juny de 2013,
amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per serveis
d’ensenyament.
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Vist l’informe d’Intervenció. Atès el que es disposa 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.
En base al que s’ha exposat, 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 2013-2014), apartat A) (Tarifes):
Epígraf primer: Escola Municipal de Música – Curs 2013-2014
A) Tarifes:
1.

Matrícula:
1.1 Sensibilització:
1.2 Nivell inicial:
1.2 Nivell elemental:
1.2 Nivell professional:
1.3 Escola d’adults:
1.4 Projecte pilot d’educació especial:

32,29
71,36
71,36
85,35
71,36
32,29

2. Mensualitat:
Part variable: segons tarifa per assignatura
2.1 Sensibilització
Sensibilització 1:
Sensibilització 2:
Sensibilització 3:

28,00
28,00
28,00

2.2 Nivell inicial
Inicial 1:
Inicial 2:

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
35,00

2.4 Nivell mitjà Bàsic i Avançat (de 12 a 15 anys)
2.4.1 Nivell Bàsic
M1
M2

95,00
95,00

2.4.2 Nivell Avançat
M3:

97,75
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M4:
M5:
M6:

97,75
97,75
97,75

2.4.3 Assignatures Complementàries
Música de cambra tots els instruments:
Guitarra d’acompanyament
Piano d’acompanyament
Batucada
Prova d’accés a grau professional
Informàtica musical:

15,00
15,00
15,00
10,00
15,00
10,00

2.5 Pràctica musical (de 10 a 11 anys)
Instrument:
Conjunt instrumental amb prova d’accés:
Cambra per piano - guitarra:
Cor infantil:
Batucada:

(1)

2.6 Pràctica musical (de 12 a 18 anys)
Instrument:
Orquestra amb prova d’accés:

(2)

27,00
10,00
10,00
10,00
10,00

40,00
10,00

2.6.1 Assignatures Complementàries
Música de cambra tots els instruments:
Guitarra d’acompanyament
Piano d’acompanyament
Batucada
Prova d’accés a grau professional
Informàtica musical:

15,00
15,00
15,00
10,00
15,00
10,00

2.7 Música activa (a partir de 18 anys)
Instrument
Cor de pares
Conjunt instrumental
Cambra
Audicions orientades
Tècnica vocal
Direcció de cors

71,30
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

2.8 Aula oberta
Cor infantil (de 8 a 12 anys)
Batucada (de 10 a 12 anys)

10,00
10,00

2.9 Aula musical
Expressió musical

28,46

Segon.- Donar una nova redacció a l’article 6 (quota tributària), epígraf segon (Escoles
Bressol – Curs 2013-2014), apartat A) (Tarifes) 2 (mensualitat):
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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:
-

66,02
110,03
144,42

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).

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 de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Pla, del Grup ERC, exposa que en principi hi votarà a favor. No obstant,
estima que, veient-ne el desglossament, hi ha algunes qüestions de canvi de conceptes
que no li acaben de lligar, si més no, no els acabem de veure clars, sobretot quan es parla
per exemple, de nivell professional i després, a sota, es parla de nivell mitjà i no del nivell
professional; com tampoc no hi ha el desglossament d’aquest nivell; pel que he anat
veient, són segurament, només qüestions de conceptes. I això també passa amb el
projecte pilot d’educació especial: tampoc no hi ha el desglossament.
En allò referent a les Escoles Bressol, exposa que li queda un dubte respecte les
bonificacions, si és que n’hi ha, per famílies nombroses. Demana saber si és mantenen o
no es mantenen o com estaran les bonificacions; per a la resta, manifesta que no té cap
més comentari a fer.
El regidor Sr. Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que en quant al que seria l’Escola de
Música, el nostre vot en aquest punt serà favorable. Exposa que a l’Escola de Música des
del curs 2009-2010, hi ha hagut un decreixement dels ingressos d’un 27%; entenem que
tal i com es va dir per part de l’alcaldia en Junta de Portaveus i a la Comissió Informativa,
que és treballaria per compensar amb la reorganització de tot el que es el calendari laboral
dels professor i que amb això es podria sortir o esmorteir aquesta caiguda i minorar
l’aportació final de l’Ajuntament.
En quant a les Escoles Bressol, entenem que és un increment important, estem parlant
d’un 15%, però tot i així manifestem que el nostre vot serà favorable, ja que entenem que
la situació ho comporta; però, tal com esmentava també el Sr. Pla, no queda clar o reflectit
les bonificacions en funció del tipus d’ingressos que hi haurà. Si que és cert que tant a la
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reunió de la Junta de Portaveus com a la Comissió Informativa es va manifestar per part de
l’alcaldia la intencionalitat de buscar-hi algun tipus d’adaptació tenint en compte les
variacions que hi ha en el dia a dia; en un moment uns pares tenen una situació i al
començar l’escola els varia la situació, perquè dissortadament es queden a l’atur o sense
els ingressos que tenien en aquell moment; tot i així considerem que l’increment és fort,
però hi donarem suport.
El Sr. Alcalde exposa, primer de tot i perquè no hi hagi confusió, el següent: a les
propostes d’acord de les ordenances municipals només es passa aquells conceptes que es
modifiquen; ergo sinó hi són, es que no es modifiquen i per tant vol dir que es mantenen.
Ho dic perquè aquí no hi ha tot el desglossament de tots els preus, només hi ha aquells
que es modifiquen o que tenen una nova redacció. Per tant, si no hi són i no es
suprimeixen, senyal que es mantenen; per tant, no és que no estigui clara, es que des de
sempre les propostes d’acord a nivell d’Ordenances van en aquest sentit.
El tema de conceptes de l’Escola de Música, entendrà que jo no tinc tècnicament la
motivació ni l’especialitat de poder dir perquè ara en diem d’una manera i després se’n diu
d’una altra; de sempre s’han produït canvis de nom, de concepte o de plantejament de les
diferents assignatures, i això es així perquè l’equip directiu i la regidoria fan la proposta del
perquè aquests canvis; en qualsevol cas remeto de que ho parlin amb la regidoria el dubte
que tinguin i li podrem explicar més conceptualment. A l’Escola de Música, el tema no és
que s’incrementin les quotes ni les tarifes; l’any passat vam aconseguir, pujant les quotes i
les inscripcions de totes les assignatures, reduir l’aportació de l’ajuntament la voltant dels
100.000€, i això comptant què vam haver de fer una inversió amb la caldera. Ara un cop
extreta la revisió, hem vist de què hi ha un marge intern on recórrer sense alterar res de la
planificació de d’oferta de l’Escola de Música; simplement es tracta de polir l’aplicació dels
contractes existents a l’Escola de Música, doncs veiem que hi ha un diferencial d’hores; i
que només amb l’estalvi d’aquestes hores dóna perquè es pugui reduir la despesa a nivell
intern, perquè nosaltres tenim en compte que hem d’intentar que l’escola de música pugui
ser algun dia sostenible, hem d’intentar que hi hagi un número d’alumnes que es pugui
mantenir i per tant, no recórrer únicament a gravar a l’alumnat sinó que es pugui assolir
l’estalvi per altres vies.
En referència al números que el Sr. Gatnau ens demanava en la Comissió Informativa, i
que els hi hem fet arribar avui, ara els hi explico; els números tal com són, és a dir, que
venen dels diferents cursos, i és on es pot entendre. Quan veiem que l’aportació de
l’Ajuntament en el curs 2012-2013 és de 357.000€, podem pensar si es molt o es poc. En
qualsevol cas, el tema és que en aquí el dèficit de l’Escola de Música del curs 2012-2013
està en 82.000€, que és la diferencia del que hauria d’aportar l’Ajuntament amb el
percentatge que toca d’aportació entre la Generalitat, i els alumnes (1/3). Per tant, si
nosaltres diem que en aquest curs preveiem reduir la despesa interna de l’Escola de Música
amb 100.000€, podem dir que l’any que ve, si tot va bé, ja podrem començar a entrar en
un cert plantejament de sostenibilitat. Llavors només ens haurem de plantejar, cosa que
nosaltres tenim clar que ho hem d’intentar al màxim possible, mantenir tot això; només
ens haurem de plantejar si l’Ajuntament pot o no pot complir amb la seva part que en
teoria li toca. En els últims anys, l’Ajuntament sempre ha complert amb escreix amb la
seva part. Ara amb els temps que corren, hem de complir amb la part que ens toca i més; i
entenen que amb les accions dels dos darrers anys, amb aquesta rebaixa de l’ordre de
200.000€ en el centre de cost, entenem que des de ’Ajuntament podrem fer front amb la
part que ens toca; una altra cosa seria que hi hagués voluntat o no de continuar amb
l’aportació, però en principi nosaltres entenem que estem fent esforços i un treball de
“cirurgia” perquè això pugui ser així i esperem que es pugui fer.
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Si a tot hi afegíssim que l’increment que vam tenir i que aquest any hem reduït 100.000€,
el centre de cost, i el proper any en reduirem entre 100.000€ i 200.000€, i si a tot això hi
suméssim els 100.000€ que hem deixat de rebre de la Generalitat, estaríem dient que
haguéssim pogut planificar en l’Escola de Música una reducció o un no increment l’any
anterior, que, com he dit anteriorment, va ser important. Per tant, malgrat l’aportació de la
Generalitat s¡ens redueixi 100.000€ d’any en any, és molt important que puguem mantenir
una reducció de despesa estimada en quasi 200.000€. Si entenem els números tal com van
estar concebuts en el seu inici, entenc que, de mica en mica l’Escola de Música va trobant
el seu camí i deixi de ser una butxaca foradada com ho ha estat durant molts anys i que,
de vegades, costava inclús argumentar la necessitat o conveniència de mantenir-ne el
servei. Per a nosaltres, la voluntat és no només mantenir-la, que ho farem, sinó que, tant
les Escoles Bressol com l’Escola de Música i malgrat que no son serveis obligatoris, els
anem plantejant perquè tinguin una eficiència en el seu manteniment o costos. Es pretén
posar les bases per evitar que, al tractar-se de serveis de prestació no obligatòria i que es
poden veure amenaçats en cas que no poguéssim mantenir-los, els poguessis seguir
prestant. Per tant, el que estem fent és, d’una manera molt prudent, anar caminant perquè
tant les Escoles Bressol com Escola de Música, com en el seu moment també en parlarem,
de Piscines, és a dir, aquests serveis no obligatoris, en el temps es vegi que hem anat
aplicant unes mesures que ens acostin a un equilibri zero de cada lloc. Em sembla que és
una bona manera de plantejar-ho i entenen de què es possible assolir-ho.
Pel que fa a les Escoles Bressol, i això ja ho vam dir, el tema de les bonificacions, i altres
qüestions, sinó surten es que totes es mantenen exactament igual. Exposa el Sr. Alcalde
que l’increment que es proposa és del 15%, i aquest curs 2012-2013, hem tingut un dèficit
en les Escoles Bressol municipals de 177.000€. No es renovarà el concert de l’escola
bressol l’Infant perquè s’havia acabat i estava prorrogat; no es podia renovar perquè hi ha
places vacants a la les escoles bressols públiques i per tant que no podem continuar
concertant places a l’escola bressol l’Infant; això no obstant, sí que mantenint el concert,
de caràcter unipersonal, per a aquelles famílies que van fer l’aposta per l’escola bressol
l’Infant; això, sumat amb l’increment del 15% i malgrat tenir un descens de la
preinscripció, ens permetria reduir el dèficit en el proper curs, i reduir-lo dels 177.000€ als
43.000€. Per tant, amb un estalvi de 134.000€ en un any. El curs i el cicle econòmic ja ens
dirà si es suficient o no o si hem d’anar per altres mesures. Tal i com es va dir també a la
Comissió informativa, estem oberts a parlar obertament de si avui en dia l’accés a l’escola
bressol hi hem de mantenir nou fraccions, o si en un futur n’hem de mantenir menys o
n’hem d’unificar; en definitiva és un debat que nosaltres estem oberts a mantenir amb tots
els grups perquè entenem que és una realitat que ha sigut canviant en el temps. I l’hem
d’afrontar. Hem tingut queixes, cosa normal, en el sentit que poder rebre les bonificacions,
ens basem en un criteris de renta que es corresponen a l’any anterior; lògicament hi ha
famílies que d’un anys a l’altre els ha variat negativament, ja sigui per atur d’un dels
membres, i ara en el moment de fer la inscripció la situació és pitjor. Com conscients
d’aquesta realitat i no descartem de mirar d’intentar buscar d’alguna manera perquè es
comptabilitzi en base al document de l’atur, o en base a la presentació d’algunes
acreditacions que ens permeti poder adaptar realment la situació en el moment de la
matricula i no amb l’històric de l’any anterior; entenem que la crisi ens fa tenir aquesta
situació canviant i la voluntat nostra és que malgrat sigui difícil, almenys intentar en la
mesura que puguem però sense agafar el compromís, intentar atendre aquestes
necessitats; tampoc no hi ha un ventall molt gran però hi ha alguns casos específics que si
que s’haurien de fer. Per tant, aquí, amb temps i sense cap mena de complexes ni de por,
volem plantejar un debat real; tenim un servei d’escoles bressol, tenim unes concessions
administratives amb les que l’ Ajuntament, i hi hagi o no hi hagi crisi, les hem de complir i
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això suposa assumir un mínim del 60%,. A tots ens convé mantenir el servei per moltes
raons: una perquè el servei es bo i va bé; és un model que funciona; i a part, perquè com
Ajuntament, tenim unes obligacions amb uns contractes que hem de donar-hi resposta.
Per tant, hem de trobar l’equilibri entre la prestació del servei, és a dir, poder donar
resposta a la necessitat d’aquestes famílies, perquè puguin portar els fills a la guarderia en
funció de la seva situació personal. Hauríem d’intentar casar les necessitats i fer aquest
plantejament de manera comuna, perquè les escoles bressol sempre han estat un element
de consens a l’Ajuntament, perquè han sigut un model que Mollerussa en els últims anys.
Al municipalitzar totes les escoles bressol es va fer amb un plantejament d’intentar unificar
i evitar que hi hagués els desequilibris en la competència amb uns ensenyaments que
durant unes èpoques inclús s’havia plantejat des de la Generalitat què pogués arribar a ser
obligatori, cosa que no ha estat així; per tant, al no ser obligatori, ens hem de regir també,
malgrat tot, amb uns criteris de costos. I, en el cas que s’apliqués la proposta de la nova
Llei de bases de Règim Local que preveu l’Estat, nosaltres podríem presentar la realitat que
és que en aquests centres de costos les mesures aplicades han provocat realment que ens
acostem a l’eficiència del servei i a més, disposem d’una gestió suficientment acceptable
com per poder fer-hi front i malgrat tenir dèficit el poden mantenir. A dia d’avui, podem dir
que tant les Escoles Bressol, com l’Escola de Música o les Piscines, malgrat les dificultats
del moment, si continuem fent la feina que fem, els serveis estan garantits i podem
enfocar el futur, no amb l’angoixa de què els haurem de tancar sinó amb una certa
esperança què si continuem sent valents amb les mesures i aplicant-les amb coneixement,
podem donar els serveis i podrem prevaldre en el temps.
El regidor Sr. Pla, matisa que quan abans parlava de qüestió d’incerteses només es que en
el full que se’ns va donar, simplement hi ha una cosa que no quadra amb l’altra; no és una
qüestió de coneixement o no de les matèries, només es que al principi s’anuncia una cosa i
després a sota quan es va desglossant, apareix el que dedueixo és el mateix però amb un
concepte diferent, simplement es això.
El Sr. Alcalde indica que si es tracta d’una
procediria a esmenar la proposta d’acord.

errada o d’alguna duplicació de concepte es

El regidor Sr. Gatnau indica que la seva intervenció es referia, lògicament només a allò que
es modifica. Indica que la finalitat del que veníem a dir, simplement, era que s’agafés una
especial sensibilitat per a aquelles famílies que puguin estar en una situació econòmica
molt deficient, de manera que se’ls pugui facilitar l’accés a les Escoles Bressol, ja que està
ben demostrat que el desenvolupament dels infants a la guarderia, tant a nivell social com
de relació amb altres infants es força positiu; inclús de cara al futur dels ensenyaments que
puguin tenir. Per tant, la demanda és en aquets sentit, és a dir, que tot i que no es
planteja, que es tingui cura en aquest aspecte.
El Sr. Alcalde manifesta que si que n’hi tindran i a més, aquest Equip de Govern sempre ha
estat molt sensible amb això; inclús en la legislatura passada vam presentar una proposta
en la qual demanàvem que aquelles famílies que durant el curs s’havien quedat a l’atur,
l’Ajuntament pogués habilitar-les-hi un fons perquè no calgués que traguessin els infants a
la meitat del curs, i no es va aprovar. Ho dic perquè nosaltres sempre hem intentat tenir
aquesta sensibilitat en aquests temes i ara intentarem, com sempre hem fet, històricament
també, intentar adaptar-nos a la realitat i donar resposta a tot plegat.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, TAXA COMPLEX PISCINES I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
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 3 de juny de 2013,
amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa pel
complex piscines i instal·lacions esportives.
Vist l’informe d’Intervenció. Atès el que es disposa 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.
En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Modificar l’epígraf segon (piscines descobertes) de l’article 6 (quota tributària) en
els següents termes, quedant la resta de l’epígraf sense modificar:
Modificacions en “accessos individuals”:
Abonament setmanal adult (de 18 anys en endavant):
Abonament setmanal jove (de 12 a 17 anys):
Abonament setmanal infantil (de 4 a 11 anys):
•
•

•
•
•
•

25,00
18,00
12,50

Els “abonaments temporada” en qualsevol modalitat permeten l’accés sense límits per al
servei de bany lliure durant la temporada en curs.
Els “abonaments setmanals” en qualsevol modalitat permeten l’accés sense límits per al
servei de bany lliure durant el període setmanal activat que sempre correspondrà a 7 dies
consecutius a partir de la data sol·licitada. En aquests tipus d’abonament no es contemplen
bonificacions.
Cada membre pertanyent a família nombrosa tindrà una bonificació del 15% fent l’alta
simultània dels abonaments de temporada 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 l’alta
simultània dels abonaments de temporada 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 altes
simultànies dels abonaments de temporada (caldrà presentar llibre de família).
Podran sol·licitar l’abonament de temporada de pensionistes titulars o de cònjuge dependent
aquelles persones que puguin demostrar documentalment aquesta condició.

Modificacions en “accessos entitats o col·lectius”:
Accés
Accés
Accés
Accés

mes (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:
mes (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:
setmanal (1 sessió/dia) grups de 21 a 50 persones:
setmanal (1 sessió/dia) grups de 51 a 100 persones:

190,00
285,00
55,00
80,00
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Alta “programa salut”:
Matronatació/postpart (4 sessions):
Matronatació/postpart (12 sessions):

17,80
46,20

Modificacions en “serveis complementaris”:
Taquilles (lloguer 1 unitat per sessió):

0,50

Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La regidora no adscrita Sra. Niubó, demana que a les persones que estan aturades se’ls hi
tingui en copte aquesta situació i es miri una mica d’afavorir-los amb els abonaments
perquè els sigui més assequible i també en puguin gaudir.
El resador Sr. Gatnau exposa que el vot del Grup Socialista en aquest punt serà favorable
perquè entenen que es una segmentació de la oferta amb la qual simplement el que es fa o
el que es pretén es beneficiar a la ciutadania en funció de les seves necessitats, poder
disposar d’un accés a les piscines més adequat a les seves possibilitats o necessitats.
El Sr. Alcalde manifesta en relació a la intervenció de la Sra. Niubó que aquesta conversa
ja la va tenir l’any passat amb la regidora Sra. M. Carmen Sabater, que va dir el mateix,;
exposa que no repetirà el mateix que va dir l’any passat perquè per això hi ha les actes
dels plens.
Explica el Sr. Alcalde que creu que han de tenir una certa sensibilitat important en aquells
serveis públics que tinguin una tercera transcendia o impacte social. Aquí s’ha parlat del fet
de bonificar en atenció a les rendes i l’únic que es bonifica per renta són aquells serveis,
com per exemple les escoles bressol, que per la seva naturalesa de serveis públic
requereixen que es prioritzi, es prima o s’intenti aconseguir que el màxim de persones
possible pugui tenir-hi un accés. En els altres serveis que entenem que no són estrictament
socials, com poden ser, l’Escola de Música o les Piscines d’Estiu, els preus ja són prou
competitius a nivell de mercat; a més ho anem fraccionant en la mesura que es facilita
que s’hi pugui anar accedint; però posar una quota de les piscines per aturats, suposa
subvencionar el lleure, i no el foment de l’esport. Subvencionar el lleure com a concepte,

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

contradiu el que seria el concepte de serveis públic en la seva naturalesa; entenem que
amb tots els fraccionaments, amb els abonaments, amb tot plegat, tothom pot anar a la
piscina; potser que no hi pugui anar tres mesos seguits, però es que la gent que treballa
tampoc no hi pot anar tres mesos seguits; per tant, qualsevol persona amb una situació
complicada, amb els diferents fraccionaments entenem que podria accedir-hi.

Hem recollit els supòsits de les famílies monoparentals, de les famílies nombroses; recollim
totes aquelles bonificacions que per la seva naturalesa, requereixen aquest esforç de
bonificació; però en el cas dels aturats en si, entenem que no es dona en els cas de les
piscines. És un supòsit molt diferent com és, per exemple, el de les escoles bressol, es
perquè una mica entendre el plantejament. No es que nosaltres vulguem excloure a ningú,
al contrari, el que mirem es intentar fraccionar al màxim perquè tothom, en funció de la
seva realitat hi pugui accedir. Aquest es la voluntat.

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i trenta 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.

