AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ACTA 2013/08
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-cinc de juliol 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.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Paquita Brau i Codony
Teresa Grañó i Costa,
Jordi Pérez Ruiz
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Immaculada Casamella Miró
Pere Gatnau i Roca,
Concepció Garnica Rovira
Teresa Ginestà Riera
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Joan Simeón Morera
Teresa Niubó Cama
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(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
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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.
Es fa constar que a les 21:10, s’incoropra a la sessió el regidor Sr. Josep Àngel Lavín Llano
(Grup CiU).
Prèviament a l’inici de la sessió, el Sr. Alcalde expressa, en primer lloc, la condolença i la
solidaritat del consistori amb el regidor de la corporació, Sr. Jordi Pérez, que va patir la
pèrdua de la seva esposa el passat dia 11 de juliol. La corporació en Ple va acompanyar-lo
institucionalment i també personalment, a ell i a la seva família, i manifesta que sigui també
en el marc d’aquesta sessió plenària on es faci públic el suport de tots els grups i de totes
dels persones que hi estan representades.
En segon lloc i com a Ajuntament de Mollerussa, es posa de manifest la voluntat de sumarse a les mostres de condol per a totes aquelles persones i famílies que ha estat víctimes de
l’accident ferroviari d’ahir a Galícia. L’alcalde afirma que desgràcies com aquestes mereixen
la sensibilitat de les persones i vol que Mollerussa i la seva gent, a través d’aquesta sessió
plenària, també els facin arribar el seu suport, ànims i esperança.
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, i
prèviament al debat i votació dels assumptes que configuren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
manifesta que, a l’empara del que es disposa en els article 91.4 i 97.2 i 3 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es sotmetrà a la consideració de la Comissió la inclusió
en l’ordre del dia, per raons d’urgència, de les següent PROPOSTES D’ACORD:
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Efectuades les explicacions oportunes i atès el que al respecte s’estableix en els articles
103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51 del RDLEG. 781/86, i 83 del ROF, el Ple de
l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres presents, i amb el quòrum de la majoria
absoluta prevista a l’article 103.3 del TRLMRLC, citat anteriorment, i 47.2 de la Llei 7/1985,
de Bases del Règim Local, acorda la DECLARACIÓ D’URGÈNCIA i, acorda la modificació de
l’ordre del dia de la present sessió ordinària amb la inclusió dels assumptes indicats en els
antecedents, els quals es debatran i votaran, en el seu cas, com a punt número 18 i 19,
respectivament, previ a les MOCIONS. Aquest apartat que serà el número 20, contindrà 4
mocions, que seran les següents:
1. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC i SOCIALISTA, PER EXERCIR
ACCIÓ DE REPETICIÓ CONTRA EL SR. TONI BOSCH.
2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CiU, PER A DETERMINAR LA
PROCEDÈNCIA DE LA REPETICIÓ DE LES INDEMNITZACIONS ABONADES COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA CONDEMNA IMPOSADA A LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE LEIDA DE DATA 12 DE MARÇ DE 2012
(PROCEDIMENT 224/2010).
3. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU I ERC, DE SUPORT ALS GRUPS I
ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE LA INSPECIÓ DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL.
4. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU I ERC, D’ADHESIÓ AL PACTE
NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
Seguidament, 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 MAIG DE 2013 (06/2013).
El Sr. Alcalde, abans d’entrar a l’aprovació de l’acta 06/2013, fa un comentari adreçat a la
Sra. Niubó, en referència a les transcripcions de les actes. Li comenta que la transcripció no
és literal, sinó que des de Secretaria es dóna la forma de manera que el contingut de l’acta
reculli l’esperit de la intervenció i el sentit no és literal sinó en extracte. Si algú, per la seva
constància, vol que siguin reflectides literalment les paraules que utilitzen, han de facilitar el
text literal de cada intervenció a Secretaria i s’incorporarà aquest text a l’acta. L’alcalde
matisa aquest comentari a la Sra. Niubó per les tres consideracions que ha fet arribar de
l’acta. Per això remarca que si algú vol deixar constància literal, és millor que ho faci arribar
per escrit a Secretaria ja que la gravació només és un suport complementari, no una
transcripció literal.
El Sr. Alcalde exposa seguidament que 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 06/2013 celebrada el dia 30 de maig de 2013.
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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 05 DE JUNY DE 2013 (07/2013).
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
07/2013 celebrada el dia 5 de juny de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada conforme,
s’aprova per unanimitat dels membres presents sense introduir-hi cap esmena.
03. INFORME DE L’ALCALDIA
El Sr. Alcalde explica l’informe d’Alcaldia a partir de l’últim Ple de maig.
Comenta que el dia 5 de juny es va reunir amb el gerent del Cadastre, Sr, Castelló, per
parlar de l’IBI i la repercussió que representen aquests valors en aquests moments de crisi.
Si a Mollerussa hi hagués hagut una revisió cadastral a partir del 2005, les fórmules que
utilitzen per determinar la quantia de l’IBI hagués rebaixat molt significativament aquesta.
En aquest moment amb la revisió del 2003-2013, de 209 parcel·les urbanitzables, amb la
fórmula aplicada del cadastre es troben que en 111 parcel·les encara és més car i només es
pot rebaixar en 97 parcel·les. Amb això vol dir que si s’aplica la revisió parcial del Cadastre,
l’Ajuntament encara ingressaria 5.000€ més, però aquesta no és la voluntat ni la finalitat que
es pretén. Per tant es va comunicar al Cadastre que es renunciava a fer la revisió en aquests
termes. El Cadastre diu que l’any 2014 es podria fer una revisió amb uns altres criteris que
permetrien una rebaixa aproximada entre el 10 i el 15% en el sòl urbanitzable i així es va
comunicar als veïns. L’alcalde vol deixar-ne constància i mirar que l’any vinent es pugui
trobar una fórmula millor.
El dia 8 de juny, alumes i professors de l’EMMM es van afegir per primera vegada al que
s’anomena el Simfònic 2013, amb un acte que es va fer a l’Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Aquest acte va finalitzar amb una cançó dels Pets (Bon Dia) de manera coordinada
amb 100 concerts simultanis arreu de Catalunya i amb més de 5.000 estudiants de les
escoles de música del país.
El dia 11 de juny es va rebre la visita dels Sr. Xavier Bosch, cap de la Secretaria per a la
Immigració de la Generalitat de Catalunya. Volia conèixer de primera mà tots els projectes
que s’estan portant a terme des de fa anys a Mollerussa a través de la Regidoria de Benestar
Social i Ciutadania, en concret va mostrar el seu interès per la feina en els projectes de les
sessions d’acollida, de descoberta de l’entorn i amb tots els protocols a nivell d’intervenció
comunitària.
Indica que el mes de juny és el millor per fer les avaluacions per semestres. Així, aquest més
es va donar a conèixer la memòria de la borsa de mediació per al lloguer social, L’any passat
es van tramitar 24 nous contractes de lloguer, en aquest moment s’estan gestionant 58
immobles a la borsa. És important coordinar accions per aconseguir més volum a la borsa
d’habitatge, sense mirar de fer, però, cap intrusisme en el sector immobiliari. Per això no
descarta que una propera mesura a fer és contactar amb les immobiliàries per mirar de
coordinar el parc real que s’ajusti a les característiques de demanda social de Mollerussa.
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El dia 13 de juny va tenir lloc la cloenda del curs Pla de Transició al Treball. Han realitzat el
curs 24 nois i nois entre Tàrrega i Mollerussa (un any es realitza a Tàrrega i l’altre a
Mollerussa). Una data important és que els 70% dels alumnes han superat la prova d’accés a
cicles formatius de grau mitjà (CFGM) cosa que permet que es puguin incorporar al sistema
educatiu.
En aquesta mateixa data es van iniciar la col·locació dels setze mòduls prefabricats que
formen part de la primera fase de la construcció del nou edifici de l’escola Les Arrels.
S’espera que al setembre es pugui començar el curs amb normalitat, amb els revestiments,
les rampes i la tanca acabats.
El dia 14 de juny vam rebre al Marc Tricas perquè ha estat un dels 12 joves europeus
seleccionats per estudiar matemàtiques en un programa intensiu als Estats Units,
bàsicament Cambridge i Boston.
El dia 15 de juny va tenir lloc l’obertura de les piscines d’estiu. L’accés sempre ha estat
bastant dificultós, sempre s’ha mirat que hi hagi la presència d’un Policia Local de manera
gairebé permanent durant l’horari d’obertura però que a la vegada també faci d’agent de
barri en la zona de les piscines i donant-se a conèixer en les botigues i comerços per si
sorgís algun conflicte. Aquesta mesura ha estat ben rebuda i ha facilitat que no hagi calgut
cap canvi a la taquilla en referència a la contractació de seguretat privada, cosa que hagués
incrementat els costos. En un futur no es descarta fer un nou plantejament en el control
d’accés a la piscina.
El mateix dia 15 es va inaugurar oficialment l’oficina jove del Pla d’Urgell, amb la voluntat
que sigui un punt de trobada i informació per al joves de la comarca. Se’n diu oficina jove de
la comarca del Pla d’Urgell perquè és una fusió entre la coordinació de la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, amb la
intenció de no duplicar serveis i concentrar-los en un espai adequat. En l’acte d’inauguració
hi va participar el Director General de Joventut, Sr. Toni Reig. El dilluns proper va tenir lloc la
reunió de treball entre el Consell Comarcal, la Secretaria General de Joventut i l’Ajuntament
de Mollerussa.
El dia 18 de juny es va fer pública una novetat a la biblioteca que és l’obertura d’un conte
d’Spotify. És una aplicació que permet la reproducció de música i la consulta de vídeos.
El dia 22 de juny es va tancar el curs de l’Escola de Música amb un concert al teatre de
l’Amistat.
El dia 23 de juny, com cada any, va arribar la flama del Canigó de mans de l’associació
atlètica Xafatolls per 26è any consecutiu. Des d’aquí les agraïm la constància i també com a
novetat els van rebre dues entitats de la ciutat, els Grallers i de l’Arreu, sota les estelades de
l’Assemblea Nacional Catalana.
El dia 25 de juny va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds per participar en l’oferta
pública de quatre llocs de treball d’agent de la Policia Local. S’han presentat un total de 115
sol·licituds. Les proves es començaran a partir del mes de setembre per acabar-se, si tot va
bé, el mes de gener. D’aquesta manera la plantilla de 18 agents quedaria completa al 100%.
El dia 26 de juny es va inaugurar a Madrid una exposició de 30 vestits de paper a la
impremta municipal “Artes del Libro de Madrid”. És es una mostra que es podrà veure tot
l’estiu i que va tenir una bona rebuda.
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El dia 28 de juny es va donar la sortida a les activitats del comerç de Mollerussa, Per segon
any consecutiu es va fer la festa nocturna del comerç. Entre les activitats noves cal destacar
la cursa de “running urbà” on van inscriure’s prop de 300 participants, la desfilada de moda,
havaneres i rom cremat. A les 12 es va fer la segona Open Night, amb tots els entrebancs
pel fet que no fos en dissabte a la nit i que no es pogués dir rebaixes, sinó preus
excepcionals. El balanç es va valorar positivament pels responsables, amb un increment de
vendes del 15 al 20%. L’alcalde creu que és important que es puguin fer aquesta activitats i
cal reconèixer la tasca de promoció que s’està fent del comerç de la ciutat.
El dia 5 de juliol,hi va haver una reunió a Barcelona amb el Sr. Jordi Agustí, director de
l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, per parlar bàsicament de tres temes: un tema econòmic
per tancar uns avals històrics en referència a les obres de la carretera Nacional II de fa molts
anys;un altre pel que fa al pagament d’aigües residencials de la Confederación Hidrográfica
del Ebro. L’ACA va deixar de pagar l’any 2009 a la Confederación Hidrográfica del Ebro, no es
va comunicar als municipis i ara la Confederación reclama als municipis els anys que l’ACA
no ha pagat. I l’últim un tema d’una legalització amb algun col·lector o abocador.
També el dia 5 de juliol, aprofitant el viatge a Barcelona, hi va haver una reunió entre el
Director de Fira Mollerussa i el Sr. Arseni Gibert, president de l’Autoritat Catalana de la
Competència per tractar un assumpte d’una denúncia del Saló de l’Automòbil que feia
referència a una errada material d’un certificat sol·licitat que no es va rebre a temps. Això va
comportar que presentessin un requeriment. Ara el Tribunal decidirà sobre el tema en
qüestió.
El mateix divendres a la nit començaven les “nits d’estiu” amb l’actuació del Teatre de
Butxaca.
El dia 9 de juliol, l’equip municipal de Prevenció i Mediació Comunitària va informar i donar a
conèixer l’assessorament a 14 joves i a les seves famílies per tal de millorar les relacions
entre ells. Es va aprofitar per continuar explicant l’impacte de la tasca que s’està fent des
d’aquesta àrea i dir que a través de polítiques amb joves es van fer 168 actuacions que van
tenir un impacte amb 400 nois i noies.
També el dia 9 de juliol, l’alcalde va visitar el Director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Lleida, Sr. Miquel Àngel Cullerés, juntament amb la regidora
d’Ensenyament, Sra. Rosalia Carnicé, el Director del centre Ignasi Peraire, professors i
membres de l’AMPA, per parlar de millores al col·legi Ignasi Peraire.
El dia 10 de juliol va haver-hi la visita de l’Oriol Salvia, del Departament de Treball per
informar sobre el tema del SOC, dels diferents programes que tenen oberts. En aquesta
reunió hi va assistir la regidora Teresa Grañó. Va informar dels nous programes per
contractar gent temporalment.
Aquell mateix dia, 10 de juliol, va fer una visita d’obres el Director General de Centres
Públics, el Sr. Jordi Roig, al centre de Les Arrels.
També va tenir lloc la reunió del Consell Social Municipal. En aquesta reunió hi va assistir el
regidor de Ciutadania, el Sr. Lavin, els responsables del Departament i els membres de les
diferents comissions de treball del Consell Social Municipal. L’alcalde destaca dues accions,
l’una és valorar i avaluar la jornada de voluntariat que es va fer a la Casa Canal, amb
resultat positiu i amb l’assistència d’un centenar de persones i l’altra l’elaboració de
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l’Ordenança de Civisme per tenir un element de participació que vingui a través del Consell
Social Municipal.
El dia 12 de juliol va haver-hi l’actuació, a les nits d’estiu,de l’Orfeó Renaixença acompanyat
de la Coral de Calaf.
El dia 14 de juliol es va fer el lliurament de 100€, com cada any, a la Fundació d’Esclerosi
Múltiple per l’activitat “Mulla’t”, que es va fer a la Piscina Municipal amb la col·laboració anual
del Club Natació de Mollerussa.
El dia 15 de juliol va tenir lloc la reunió de seguiment del Pla de Barris. Aquesta reunió va
comptar amb l’assistència de l’Empresa que coordina el Pla, l’empresa “Porta Cabot”, i va
basar-se pràcticament en els ajuts de rehabilitació i accessibilitat d’edificis, els habitatges de
promoció i instal·lacions de plaques solars. Cal dir també que la Junta de Govern en data 15
de juliol va aprovar les bases d’atorgaments de subvencions especifiques al Pla de Barris.
Primer hi ha d’haver un període d’exposició pública per consultar-les i a partir de setembre octubre es traurà la convocatòria que indicarà com es procedirà i en quins termes. Un altre
punt a destacar és que ja s’ha rebut l’informe d’ordenació comercial que es va encomanar en
el seu moment. Aquest cens permet fer una segona fase l’any vinent i determinar la tipologia
de comerç o activitat que s’hi podrà dur a terme, és a dir, quin ús comercial podria ser
l’adient per dinamitzar i millorar aquest centre. També es va presentar l’esborrany de
conveni amb Mollerussa Comercial i Cambra de Comerç pel desenvolupament del Pla de
Barris.
El dia 16 de juliol, es va fer la visita als Tallers d’Estiu. Dir que aquest any per la crisi o per la
molta oferta, hi ha hagut un descens en l’activitat a nivell d’usuaris. Però com que existeix
un conveni amb una empresa, econòmicament no afecta l’Ajuntament, però sí que afecta a
nivell visual.
El dia 18 de juliol, l’alcalde va visitar el conseller del Territori de Sostenibilitat, el Sr. Santi
Vila, a Barcelona, al Parlament. En aquesta visita es va parlar de cinc temes. Un és el tema
de l’ARE. Va informar-lo que s’havia comunicat a tots els veïns de tirar endarrere aquesta
figura urbanística i que es faria l’expedient de reversió un cop s’hagués solucionat l’assumpte
de la línia d’alta tensió que passa pel vial nord. També es va fer partícip al conseller del
malestar pel que fa a la TUC en ciutats com Mollerussa que no tenen pràcticament terme
municipal cosa que limita les oportunitats. Davant l’explicació que se li va plantejar, es va
entendre bé l’opció de trama urbana i con urbana i així tenir una continuïtat de passeig
comercial des de Fondarella fins a Golmés. És un tema de comerç, en què s’està treballant
en una nova llei i no tenim resposta.
Un altre assumpte tractat va ser el de l’estació d’autobusos i el conveni amb ADIF i també el
d’ADIGSA sobre el Grup Sant Isidori,que es va excloure del Pla de Barris. Hi ha una realitat
que cada vegada és més complicada i cal mirar quina fórmula es pot trobar per anar
desembullant aquest embolic que hi ha, realitats no només d’edificabilitat sinó sociològiques,
de conflictes veïnals. Es tracta de trobar un full de ruta consensuat per tot l’Ajuntament que
permeti una continuïtat amb independència dels governs que hi hagi i que s’hauria de
complir amb el temps.
El dia 19 de juliol es va presentar el document formal, que avui es passa per Ple,
d’Incorporació al Pla de Proveïdors de l’Estat en la seva fase tres, estrictament amb el que
seria el deute comercial. S’explicarà al Ple però són 750.000€ d’adhesió,els quals van
condicionats en funció d’una modificació del Reial Decret que pugui també incloure que la
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Generalitat pagui el deute que té pendent amb els Ajuntaments i que els Ajuntament puguin
pagar els deutes que tenen pendents amb els Consells Comarcals.
Aquest dia es va signar un Decret d’Alcaldia de tancament de la Piscina Coberta. Es va
avançar el tancament tres setmanes en funció de l’informe de l’empresa especialitzada en
tractament de cobertes i bigues de fusta. Es va intentar traslladar els curset a la piscina de
fora, perquè l’informe demanava prendre mesures urgents. En aquest moment ja sé sap el
cost i s’ha de mirar que la piscina pugui obrir quan toqui, per aquest motiu i per no haver de
fer un ple a l’agost ha calgut fer una modificació de partida pressupostària i el procediment
de licitació i contractació per urgència per solucionar amb rapidesa aquests tema. Aquesta
modificació de crèdit és de 75.000€.
També el 19 de juliol més de 1.000 persones (van haver-se de tancar inscripcions), van
passejar per la Caminada de la llum de la Lluna - 20a Edició.
El dia 20 de juliol, l’alcalde va donar la benvinguda a la directora dels Serveis Territorials de
Joventut, juntament amb el president del Consell Comarcal i el director de la Fundació Josep
Carol pel primer camp de treball a les famílies i als joves. El primer que es fa a Mollerussa
amb un vessant molt social que és el tema d’ajudar. Es tracta d’ajudar famílies que tenen
dificultats per poder arranjar els seus habitatges. Són tres cases. El camp de treball durarà
fins al dia 2 d’agost.
El dia 23 de juliol l’alcalde es va reunir amb el Sr. Sanuy i el Sr. Pere Serra de l’Agencia
d’Habitatge per continuar el pla de treball i de converses en referència al Grup Sant Isidori.
Afegeix que Mollerussa va assistir el dia 24 de juliol al Consell de Direcció de l’IRTA, a la
finca de Gimenells, i ho va fer per remarcar i fer dues consideracions: primera per explicar
l’actualitat des de primera mà en referència a una seu de l’IRTA, i segona, agrair que aquest
any la sessió del Consell de Direcció de l’IRTA es fes el dia 19 de març a les oficines de la
Fira de Mollerussa i demanar que sempre que es faci una sessió de l’IRTA en el mes de març
es faci a la fira.
El dia 25 de juliol es van definir les ordenances de les escoles bressol pel que fa a la renda.
Per a determinar els ingressos de la unitat familiar s’havia de considerar els ingressos l’IRPF
de l’últim any, que al finalitzar la preinscripció al mes de maig no podia ser altra que la de
l’immediat anterior, en aquest cas a l’any 2011, atès que la finalització del període de la
declaració és fins al dia 30 de juny i donat que les circumstàncies econòmiques poden ser
molt diferents d’un any a un altre, considerant a més, que s’ajusta a la realitat econòmica de
les famílies, s’ha optat per demanar en endavant l’IRPF de l’últim exercici tributari, en aquest
cas el corresponent al 2012, però l’Agencia Tributaria no pot facilitar ni a particulars ni a les
Administracions Públiques els certificats de la no obligació de la declaració fins al mes
d’octubre. Per tant, fins a l’octubre no es disposarà de les dades, cosa que farà que es
consideri provisional la quantia a pagar calculada d’acord amb la declaració de l’IRPF del
2011 fins al mes d’octubre. Al mes d’octubre es farà la liquidació en base a la declaració de
2012. Aquesta ha estat la informació que s’ha donat en les reunions amb les diferents
Escoles Bressol que s’han dut a terme aquesta setmana.
L’alcalde també vol deixar constància de l’activitat que ha tingut l’Àrea d’alcaldia.; així,
aquests primers sis mesos de l’any,s’han sol·licitat i atès 136 visites.
El dia dissabte 27 de juliol va tenir lloc l’acte de commemoració dels 25 anys de la Comarca
del Pla d’Urgell al Consell Comarcal amb la invitació del president Pujol.
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I per acabar, informa que el dia 6 de setembre farà la segona xerrada anual oberta a la
ciutat, al Centre Cultural i, per si hi ha algun tema d’interès a tractar, s’ha habilitat el correu
ciutadà participa@mollerussa.cat.
Observacions: Es fa constar que a les 21:10, s’incoropra a la sessió el regidor Sr. Josep
Àngel Lavín Llano (Grup CiU).
04.- CARTIPÀS MUNICIPAL: EXPEDIENT CM/2011-03.
•
Donar compte del Decret d’Alcaldia Núm. 271/2013, de 17 de juliol, de
modificació del Decret d’Alcaldia Núm. 227/2011, de 22 de juny (constitució
d’àrees municipals i delegacions especials).
Es dona compte al Ple de la Corporació del Decret de l’Alcaldia relatiu al Cartipàs Municipal,
Expedient CM/2011-03, següent:
DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 271/2013
Assumpte: Modificació del Decret d’Alcaldia núm. 227/2013, de 17 de juliol (constitució
d’àrees municipals i delegacions especials).
Resultant que el Regidor titular de l’àrea de CULTURA, ESPORTS i FESTES (Sr. Jordi PÉREZ RUIZ), ha
sol·licitat a l’Alcaldia una redistribució de les tasques que li han estat assignades, atès el considerable
volum competencial, amb la finalitat d’atendre degudament les seves responsabilitats. En aquest sentit,
es considera adient sostreure de l’àmbit competencial de l’Àrea esmentada, aquelles competències
relatives a festes i constituir una nova AREEA MUNICIPAL, denominada FESTES (9), que s’assignaria a
la Regidora Sra. Paquita BRAU CODONY. La a redistribució suposa la necessitat de configurar
novament les distintes àrees competencials afectades a fi i efecte de coordinar els serveis municipals i
facilitar-ne les tasques de direcció, inspecció i impuls.
Tanmateix s’ha considerat adient efectuar modificacions i concrecions de caràcter puntual en l’àmbit
d’actuació de la Àrea de Contractació, Serveis Municipals, Mercats, Fires i Turisme (6), ampliant les
atribucions amb la competència en l’àmbit de contractació administrativa en allò referent als contractes
de serveis i atribuir al titular de l’àrea, la condició de Vocal Permanent en les Meses de Contractació.
Alhora, i atès que per raó de la competència d’aquesta Àrea en l’àmbit de Mercats i Fires, gaudeix de
responsabilitat en les atraccions ambulants, s’estima adient que l’abast de la delegació comprengui la
potestat d’adjudicar contractes de serveis relatius al control inicial ambiental de les atraccions i parades,
ja siguin de la Fira de Sant Josep, com de la Festa major, o de qualsevol altre esdeveniment que afecti
les atraccions ambulants i requereixen inspecció.
Finalment, de la mateixa manera que es va fer en el moment de la constitució de les Àrees Municipals en
el Decret d’Alcaldia núm. 227/2013, de 17 de juliol, s’adapta l’Annex del Decret 205/2010, de 14 de
juny, de Delegació de competències de l’Alcaldia als Agents de l’autoritat de la Policia Local en matèria
de trànsit, a la Plantilla de Personal dels Agents vigent en aquest moment.
En virtut de quant s’ha exposat; consultades les regidories competents i als efectes de coordinar els
serveis municipals, facilitar les tasques de direcció, inspecció i impuls i agilitzar la gestió dels serveis,
aquesta Alcaldia, en ús de les facultats pròpies i en desplegament d'allò que s’estableix en els articles
23.4 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, 56 del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, (articles 43 i 44), DECRETA:
Primer. Es modifica el contingut del Decret de l’Alcaldia Núm. 227/2011, de 22 de juny, respecte les
àrees municipals que seguidament s’indica, ; simultàniament, es designen els Srs./Sres. Regidors
responsables, l’àmbit competencial i l’abast de la Delegació, en els termes següents:
4.- CULTURA i ESPORTS.
Regidor/a responsable:

Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi PÉREZ RUIZ.
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Àmbit competencial:
Cultura.
Promoció i difusió cultural.
Activitats i manifestacions culturals.
Biblioteca.
Museus.
Complex Amistat.
Centre Cultural.
Concursos i premis literaris.
Gestió d’immobles d’ús cultural.
Arxiu històric.
Associacions culturals ciutadanes.
Esports
Promoció esportiva
Activitats i manifestacions esportives
Relacions Entitats i Clubs esportius
Foment de l’associacionisme esportiu
Consell Esportiu
Relacions institucionals àrea d’esports del Consell Comarcal
Esport escolar
Gestió d’immobles d’ús esportiu
Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà la direcció interna i la
gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de les
competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern.
6.- CONTRACTACIÓ, SERVEIS MUNICIPALS, MERCATS, FIRES i TURISME.
Regidor/a responsable:
Sr. Carles FERNÁNDEZ MILLAN.
Àmbit competencial:
Contractació
Contractació obra pública municipal.
Projectes d’obra ordinària.
Obra pública d’altres administracions.
Contractació pública: gestió de serveis públics, serveis i subministraments.
Concessions administratives.
SSTT municipals de Contractació.
Vocal permanent de les Meses de Contractació.
Serveis municipals
Servei d’aigües.
•
Gestió servei
•
SOREA
Clavegueram.
Abocadors i Deixalleria.
Recollida d’escombraries:
•
domiciliària.
•
selectiva.
Cementiri municipal.
Policia Sanitària/mortuòria.
Recollida de gossos.
Mercats, Fires i Turisme
Mercats i atraccions:
•
Mercat setmanal i Mercat Festa Major.
•
Venda Ambulant.
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•
Atraccions ambulants.
•
Parc atraccions Sant Josep.
Disciplina de mercat: expedients sancionadors
OAM Fira de Sant Josep.
Turisme:
•
Promoció Turística.
•
Patronat Comarcal de Turisme.
Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà la direcció interna i la
gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de les
competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern. No obstant, en les matèries que
seguidament s’indica, gaudirà de les facultats següents:
Atraccions ambulants: En matèria relativa a les atraccions ambulants, la delegació comprendrà
l’exercici de les competències següents:
•

Gestionar i adjudicar contractes de serveis relatius al control inicial ambiental de les atraccions i
parades, ja siguin de la Fira de Sant Josep, com de la Festa major, o de qualsevol altre
esdeveniment que afecti les atraccions ambulants i requereixen inspecció, i que es
corresponguin a la Categoria 12, Número de referència CPC 867 de l’Annex II del TRLCSP, i a
les referències CPV (*), següents:
Referències CPV
71241000-9
71317000-3
71356100-9
71631000-0
71631100-1

Descripció
Estudi de viabilitat, serveis d'assessorament, anàlisi
Serveis de consultoria en protecció i control de riscos
Serveis de control tècnic
Serveis d'inspecció tècnica
Serveis d'inspecció de maquinària

(*) CPV: Vocabulari comú de contractes públics
La contractació administrativa dels serveis esmentats es condiciona a les limitacions següents:
•

No podrà superar els 3.000,00 €.
Atenent el seu objecte i finalitat han de considerar-se menors.
Se sotmeten als termes i abast previst a la Bases d’Execució del Pressupost.

Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable de l’àrea de Mercats i
atraccions en relació amb la matèria indicada, posaran fi a la via administrativa, amb els efectes
previstos a la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

9.- FESTES.
Regidor/a responsable:
Àmbit competencial:

Sra. Paquita BRAU CODONY

Festes
Festes locals.
Comissió de Festes.
Activitats lúdiques i d’esbarjo.
Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà la direcció interna i la
gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de les
competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern.
Segon. Es declara vigent el Decret de l’Alcaldia Núm. 205/2010 de 14 de juny, de Delegació de
competències de l’Alcaldia als Agents de l’autoritat de la Policia Local en matèria de trànsit, del qual
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s’insereix la seva part dispositiva essencial i s’adapta l’Annex a la Plantilla de Personal dels Agents de
l’Autoritat de la Policia Local de Mollerussa:
.../...
Primer.- Delegar i facultar als Agents de l’Autoritat de la Policia Local de Mollerussa, l’exercici de la
potestat legal per a les actuacions corresponents a la immobilització, retirada i dipòsit dels vehicles, en
tots els supòsits que es regulen en els articles 83, 84 i 85 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la
què es modifica el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Segon.- La present Delegació als Agents de l’Autoritat de la Policia Local de Mollerussa s’efectua sense
menyscapte de les facultats atribuïdes al Sr. Regidor de Seguretat Ciutadana fixades en el Decret de
l’Alcaldia núm. 360/2009, de 21 d’octubre de 2009.
Tercer.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu i disposicions concordants
en matèria de règim local, la delegació serà revocable en qualsevol moment.
Quart.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple i es notificarà als interessats. Serà objecte de
publicació al BOP, sense perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura.
ANNEX AL DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 205/2010
Relació dels Agents de l’Autoritat de la Policia Local de Mollerussa, als quals se’ls atribueix l’exercici de la
potestat legal per a les actuacions corresponents a la immobilització, retirada i dipòsit dels vehicles en
tots els supòsits que es regulen en els articles 83, 84 i 85 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre (Text
Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial).
TIP
1000
1001
1002
1003
1006
1004
1007
1008
1011
1013
1014
1017
1018
1023

Categoria/càrrec
Inspector ef.
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

Cognoms i nom
Martínez Sánchez, Joan
Lozano Valencia Joan
Martínez Sánchez, Tomàs
Calero Estadella, Bruno
Tuxans Marín, Salvador
Olivart Ribes, Joan
Cruz Carabantes, Domingo
Pérez Cebrián, Juan José
Rufino Otal, Juan José
Carrascal Carretero, Carlos
Rivas Delgado, Francisco
Leiva Oller, Abraham
Perernau Capdevila, Carles
Ollero Limas, Eloy

La present relació es considerarà automàticament modificada, per ampliació o reducció, en el supòsit
que la Plantilla de Personal dels Agents de l’Autoritat de la Policia Local de Mollerussa es vegi alterada en
els nombre dels seus efectius i/o components.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercer. Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri i es notificarà als
interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sense perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent
a la seva signatura.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Es fa constar, als efectes oportuns, que del Decret esmentat, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
05.- RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT, DEL JUTJAT DE PAU
DE MOLLERUSSA.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 22 de juliol de 2013,
amb el contingut següent:
"Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el següent:
1. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys
per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent.
2. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que
reuneixin les condicions legals, i així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple
elegirà lliurement.
Resultant que, atenent el fet de la finalització del mandat actual del Jutge de Pau Substitut,
fou iniciat per acord de la Junta de Govern de 23 de maig de 2013, el procediment legal per
a la provisió del càrrecs indicats, havent-se presentat, durant el termini hàbil previst,
comprès entre els dies 13 de juny i 1 de juliol, de 2013, les següents sol·licituds per part
dels veïns que a continuació es relacionen:
-

Càrrec: JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Candidats: Sr./Sra. GARROFÉ CIRÉS, Pere Francesc
DNI: 40870928-C

Atès que el sol·licitant reuneix les condicions legals exigides per la Llei Orgànica del Poder
Judicial, havent-se acreditat que no està incurs en cap de les causes d’incapacitat o
incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions judicials que corresponen
als Jutges de Pau.
Atesa la proposta presentada al respecte, l’Alcaldia sotmet a la consideració del Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Elegir per a l’exercici del càrrec de JUTGE DE PAU SUBSTITUT del Jutjat de
Pau de Mollerussa, el Sr. GARROFÉ CIRÉS, Pere Francesc .
Segon.- Trametre la proposta aprovada, juntament amb la còpia de l’expedient tramitat i el
“currículum vitae” de la persona escollida al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
sol·licitant que es procedeixi al nomenament esmentat.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes legals
oportuns."
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Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels 17 membres presents i per tant amb el quòrum de la
majoria absoluta.
06. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I SOBRE EL
MOVIMENT I LA SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE 2013.
El Sr. Alcalde exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial decret
legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, la Intervenció de l’Entitat local ha de trametre al Ple la informació de
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. Mitjançant la base 3a d’execució
del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 2013, la informació que s’elevarà
al Ple a través del President de la Corporació serà la següent:
a)
b)
c)

Execució del pressupost de despeses corrent
Execució del pressupost d’ingressos corrent
Moviments i situació de la tresoreria.

Atesos els antecedents i vist l’ informe de la Intervenció es proposa elevar al Ple de la
Corporació la informació següent:
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de juny de
2013.
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord
atots els efectes legals.
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

11.360.313,83€
968.920,04€
12.329.233,87€
6.702.795,52€
54,36%
6.702.795,52€
54,36%
5.354.554,70€
79,89%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets

11.360.313,83€
968.920,04€
12.329.233,87€
9.067.568,76€
73,55%
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Recaptació neta
Grau execució recaptació

5.613.060,11€
61,90%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/04/13
Ingressos
Moviments interns de tresoreria
5.225.644,23€
Pagaments
Moviments interns de tresoreria
5.225.644,23€
Saldo a 30/06/13

696.037,98€
9.467.784,31€
9.720.882,06€
442.940,23€

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

600.900,00€
0,00€
600.900,00€
369.024,39€
61,41%
369.024,39€
61,41%
266.880,91€
72,32%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

600.900,00€
0,00€
600.900,00€
418.905,22€
69,71%
318.605,34€
76,06%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/04/13
Ingressos
Moviments interns de tresoreria
Pagaments
Moviments interns de tresoreria
Saldo a 30/06/13

91.280,28€
138.752,55€
27.245,98€
271.795,74€
27.245,98€
- 41.762,91€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la
situació de la tresoreria corresponent al primer trimestre de 2013, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
07.- 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. SEGON TRIMESTRE DE 2013.
L’Alcaldia 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
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3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic,
corresponent al segon trimestre de 2011, en els termes següents:
“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 30 de juny de 2013, l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG. 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: 1.423.712,52 €, que corresponen a 1.326 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
134.787,48 €, que corresponen a 112 factures.

En data 16/07/2013 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament 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 i la
corresponent al Patronat de Fires.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
08.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL
PLA D’AJUST: Primer i Segon Trimestres 2013.
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent als trimestres primer i segon de l’exercici
2013.
Primer Trimestre 2013
•
•
•
•
•
•

Seguiment d’ingressos i despeses: S’estan executant d’acord amb les previsions.
Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut
Seguiment de l’endeutament: No s’han contractat nous crèdits ni a curt termini, ni a llarg
termini i les amortitzacions s’estan efectuant d’acord amb les previsions.
Seguiment del deute comercial: S’han efectuat les trameses d’informació tant al MINHAP
com a la Generalitat.
Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent: No existeixen.
Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat.
Resum: El Pla d’Ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació
a afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP en data
30/01/2013.

Segon Trimestre 2013.
•

Seguiment d’ingressos i despeses: S’estan executant d’acord amb les previsions.
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•
•
•
•
•

Informació d’avals rebuts del sector públic: No s’han rebut
Seguiment de l’endeutament: No s’han contractat nous crèdits ni a curt termini, ni a llarg
termini i les amortitzacions s’estan efectuant d’acord amb les previsions.
Seguiment del deute comercial: S’han efectuat les trameses d’informació tant al MINHAP
com a la Generalitat.
Informació d’operacions amb derivats i altre passiu contingent: No existeixen.
Termini previst de finalització del pla d’ajust: No es dona per finalitzat.

Resum: El Pla d’Ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació
a afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP en data
12/07/2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
09 DONAR COMPTE AL PLE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES FACTURES
INCLOSES EN LA 3ª FASE DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. REIAL
DECRET LLEI 8/2013, DE 28 DE JUNY.
El Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers,
publicat al BOE NÚM. 155 de 29 de juny, és vigent des de l’1 de juliol i aplicable a
l’Ajuntament de Mollerussa.
D’acord amb el que es disposa en l’article 16.1 del citat RD-L 8/2013, “Fins el 19 de juliol de
2013 l’Interventor de l’Entitat Local haurà d’enviar per via telemàtica i con firma electrònica
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada en la qual figurin les
obligacions mencionades a l’article 3, de la qual aquell estarà obligat a informar al Ple de la
respectiva corporació.” .../... “En dita relació s’especificarà l’aplicació pressupostària i el tipus
de relació jurídica, incloent, en el seu cas, la modalitat contractual, de la qual es deriva
l’obligació inclosa en la mencionada relació.”
En compliment d’aquest article, en data 15 de juliol s’ha fet tramesa, mitjançant la
plataforma del MINHAP, de la relació certificada citada anteriorment; aquesta relació
ascendeix a 744.846,98 €, i inclou 68 proveïdors, amb un total de 818 factures.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ple en resta assabentat de la informació sobre la relació certificada de les factures incloses
en la 3ª fase del mecanisme de pagament a proveïdors conforme estableix el RDL 8/2013,
de 28 de juny.
10. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2012.
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Especial de Comptes, en la sessió celebrada
el dia 27 de maig de 2013, amb el contingut següent:
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“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 27 de
maig de 2013. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 94 de 30 de maig de 2013, pel període reglamentari, no se’n varen formular
reclamacions, al·legacions ni observacions.
Vist l’informe de l’Interventor; resultant que s’han complert totes les tramitacions legals que
es determinen els articles del 208 al 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de
Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Compte General de l’Ajuntament de Mollerussa:
A) Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012, de la
pròpia Corporació, integrats pels següents estats bàsics:
1.Estats i comptes anuals:
-

Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 34.794.504,48 €, un passiu de
34.794.504,48 € i un resultat de l’exercici amb un benefici de 143.760,20 €.

-

Compte del resultat econòmic-patrimonial: en tancar l’exercici dóna un estalvi de
143.760,20 €.

-

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de
1.881.034,27 €, unes obligacions pendents de pagament d’1.235.128,13 €, uns
romanents totals de 705.673,56 € i un resultat pressupostari ajustat de 2.803.115,89 €.

-

Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de
2.405.679,74 € i unes obligacions pendents de pagar de 103.287,16 €.

-

Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 682.489,95 €.

2.- Annex als estats i comptes anuals:
-

Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de
85.984.214,55 € i un total en l’haver de 85.984.214,55 €.

-

Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 2.866.254,15 €.

-

Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 2.138,83 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
300.378,15 €.

-

Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna
un saldo pendent de pagament de 2.417.239,08 €.

-

NO existeixen obligacions reconegudes pendents d’aplicació.
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B) Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos següents:
-

Estat de despeses i d’ingressos pressupost 2012 dóna un total d’ingressos inicials de
12.860.487,91 € i un total de despeses inicials de 11.788.251,40 €.

-

Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment
aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 2.866.254,15 € de
despeses i 3.641.739,71 d’ingressos.

-

Relació de rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats:
en tancar l’exercici dóna un total de baixes de drets de 591.316,90 € i un total de baixes
d’obligacions de 119.512,76 €.

-

Actes d’arqueig d’existència en caixa final de cada exercici i conciliació de xifres en cas
de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l'exercici donen una existència
final de 682.489,95 €.

Segon. Compte General del Patronat Fires de Mollerussa (Organisme autònom
administratiu):
A) Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012, de la
pròpia Corporació, integrats pels següents estats bàsics:
1.- Estats i comptes anuals:
-

Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 743.028,00 €, un passiu de
743.028,00 € i un resultat de l’exercici amb un benefici de 249.283,14 €.

-

Compte del resultat econòmic-patrimonial: en tancar l’exercici dóna un estalvi de
249.283,14 €.

-

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de
43.777,25 €, unes obligacions pendents de pagament de 79.425,74 €, uns romanents
totals de 855,76 € i un resultat pressupostari ajustat de 231.803,93 €.

-

Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de
193.202,83 € i unes obligacions pendents de pagar de 13.549,13 €.

-

Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 19.922,67 €.

2.- Annex als estats i comptes anuals:
-

-

Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de
3.138.542,47 € i un total en l’haver de 3.138.542,47 €.
Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 10.442,26 €.
Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per
a despeses generals de -199.046,30 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
0,00 €.
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-

Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna
un saldo pendent de pagament de 219.152,86 €.

-

NO existeixen obligacions reconegudes pendents d’aplicació.

B) Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos següents:
-

Estat de despeses i d’ingressos del pressupost del 2012 dóna un total d’ingressos inicial
de 600.900,00 € i un total de despeses inicial de 600.900,00 €.

-

Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment
aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 10.442,26 €.

-

Relació de rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats:
en tancar l’exercici dóna un total de baixes de drets de 2.203,68 i un total de baixes
d’obligacions de 0,00 €.

-

Actes d’arqueig d’existència en caixa final de cada exercici i conciliació de xifres en cas
de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l'exercici donen una existència
final de 19.922,67 €.

Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació i del seu organisme autònom
Patronat de Fires de Mollerussa, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2012, a la
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la seva
part expositiva.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, diu que són conscients del pla d’ajust i del pla
de sanejament i que, una vegada analitzats i veient l’evolució dels números al tancament de
l’any, s’està incomplint l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Així ho manifesta el propi
informe d’intervenció en les conclusions. Es veu , si més no, en els capítols 1 a 7. Pel que fa
als ingressos, la xifra és d’uns 11.710.000€ i a les despeses, d’uns 11.847.000€ cosa que
situa menys ingressos o bé una despesa superior de 137.000€.
El Sr. Gatnau diu que l’any es tanca amb 1.233 factures pendents de pagament, amb un
import de 1.140.000 € i que hi ha una falta de tresoreria de 470.000 €.Afirma que són
conscients del moment i de la dificultat que s’està travessant i el fet condicionat per aquests
plans, el d’ajust i el de sanejament. Observa que hi ha una despesa en interessos
d’1.113.000 € i diu que al seu moment no es va voler fer un crèdit amb unes condicions de
mercat més reduïdes de les que es van acabar concertant, i que l’any vinent el crèdit del pla
Rajoy ja s’haurà de començar a amortitzar ja que ara estem en període de carència, cosa
que condueix a una tensió en la tresoreria molt més important i això ja es pot veure
l’endeutament bancari al tancament de l’any i a l’inici: inicialment foren 10.647.000 € i al
tancament, entre deute a llarg i curt termini, fou de 15.865.000€. Sí que és cert que aquí
s’incorpora el crèdit que es va fer per al Pla Rajoy.
El Sr. Gatnau veu una manca de decisió forta per reconduir la situació. Comenta que veu en
la premsa publicacions positives davant la situació, però quan es tanca i s’analitza li dol no
poder veure les esperances que es transmeten. És per tot això, que el grup socialista no els
donarà suport en aquest punt.
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El Sr. Alcalde respon que no hi ha hagut un dèficit de tresoreria ni de bon tros. Afirma que
l’informe d’intervenció no diu això sinó que hi ha 230.000 € en positiu, no en negatiu. Els
negatius eren els 330.000 € del 2010, però que tot plegat no passa res perquè són coses
diferents. El que és clar és que l’informe dóna un resultat de 230.000€ positius, i aquesta no
és una dada opinable sinó objectiva. Aquests números diuen que per primera vegada amb
molt i molt temps s’inicia i es tanca l’exercici sense cap despesa sense consignació
pressupostària i això confronta amb l’any 2011, el qual va tancar-se amb 138.000 € de
despesa sense consignació pressupostària. Però, és que l’any 2010 es va tancar amb
2.831.000 € de despesa sense consignació pressupostària. Per posar un exemple del rigor
amb què s’ha actuat: no hi ha hagut cap objecció d’intervenció municipal en expedients de
despesa, cap ni una. I posa com a exemple que l’any 2011, n’hi va haver 10; i al 2010,100.
Amb l’únic què no es compleix és amb la ràtio d’estabilitat pressupostària, xifrada en
137.000 €. Cal dir també que al 2012 va haver-hi un resultat pressupostari positiu de
3.103.000€; al 2011, de 354.000€; però que al 2010 va ser negatiu de més de 700.000€ i
ara es tanca amb un resultat pressupostari positiu de 2.800.000€. El Sr. Alcalde entén que
es poden mirar només aquells números amb “fletxetes” negatives però si es mira el
muntant, malgrat estar en un pla de sanejament, malgrat estar en un pla d’ajust i malgrat
haver de fer tot els esforços, s’han reduït més de 710.000 € en pòlisses. A data d’avui s’està
al dia; s’ha fet un esforç important perquè s’han pres decisions.
L’alcalde afirma que té una visió positiva davant la vida i que és positiu per entendre els
números i per entendre qualsevol altre tema però, en qualsevol cas, una cosa és que un
vulgui ser molt positiu i una l’altra és que els números diguin el contrari, cosa que ara no és
així. Una dada objectiva és que el número de factures eren 1.233 i el muntant
1.140.045,49€. El 2011 es va tancar amb un número de factures de 3.762, per import de
5.336.735,48 €; però el 2010 es va tancar amb 4.417 factures pendents de pagament per
import de 7.361.673,35 €. Creu que el Sr. Gatnau no pot dir que no s’han fet esforços quan
s’ha passat en dos exercicis de 7.300.000 € en factures pendents de pagament a
1.100.000€; amb una rebaixa de 710.000 € a les pòlisses de curt termini, amb una venda
que encara no s’ha cobrat, i amb més de 552.000€ que ens deu la Generalitat. Si es fessin
els números sense la necessitat de fer aquest fantàstic crèdit, no només no es deuria res,
sinó que s’esperaria que arribessin les factures. Per tant entén que els sigui difícil de valorar
aquests números perquè són bons. Sempre s’ha dit que en l’expedient del Compte General
era el moment de debatre els números de l’any anterior; però que finalment, el que s’aprova
o no, només és el document comptable, i si no hi ha voluntat d’aprovar-lo, no es pot
aprovar.
En referència al tema del deute a proveïdors, li respon que a 31 de desembre del 2011 el
deute per habitant a Mollerussa era de 1.419 €, distribuït entre deute bancari, 918 € per
habitant i deute comercial, 500 € per habitant. A 31 de desembre de 2012 hi ha un deute
total per habitant de 1.101€. S’ha passat de 1.400€ per habitant a 1.100€, amb la següent
distribució: 1.046 €/habitant ho són de deute bancari i 55 €/habitant és deute comercial.
L’Ajuntament ha estat capaç, no només de concentrar sense incrementar de manera
exagerada l’endeutament municipal, sinó de rebaixar-lo. Ha estat capaç de reduir el deute a
proveïdors de 500 €/habitant a 56 €/habitant; crec que és una dada important a l’hora de
comparar-ho amb el 2011. L’alcalde detalla que es tanca l’any amb una reducció de més de
2.000.000 €, només en una anualitat.
Pel que fa a la manca una decisió, no sap si forta o fluixa, exposa que el que és clar és que la
realitat parla per si sola i que per tant es pot comunicar a la premsa i on calgui. Si Mollerussa
continua executant en la mateixa decisió i perseverança els comptes municipals i amb el
mateix rigor, sense que tremoli la mà com no li ha tremolat fins ara, i prenent decisions
complicades, si algun missatge pot sortir d’aquesta sala a dia d’avui i per molts anys és que
Mollerussa se’n surt i que podrà pagar a trenta dies tal com es va quedar.
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L’alcalde assegura que es treballa en aquest sentit i que amb els ajustos i tot el que s’està
fent aquest any, es podrà complir; i el que és més important és que es dóna credibilitat i
confiança per gestionar un pressupost. S’ha començat el 2013 sense cap càrrega ni cap
obligació de l’any anterior, això vol dir una cosa: que l’any 2012 el pressupost s’ha executat
de manera correctíssima i sense estirar més el braç que la màniga per no tenir cap hipoteca
de cara en el futur.
El Sr. Gatnau respon dient que se centrarà en l’exercici 2012 per no haver de debatre tot
l’historial. Pensa on som en aquest moment i on es va. En primer lloc, ratifica que l’informe
d’intervenció manifestava una falta de tresoreria de 469.000€. Ho repeteix i ho ratifica.
Segon, hi ha un dèficit objectiu d’estabilitat de 137.000 €, on caldrà contemplar també els
temes de morositat. Centrant-se en l’any 2012 diu que l’alcalde parla d’un superàvit de
3.103.000 €, però cal tenir en compte que s’hi va incorporar un crèdit de 5.400.000€, cosa
que minva el resultat. Replica al Sr. Alcalde que no han estat capaços de mantenir el valor
del crèdit sinó que se n’han menjat una part. Afegeix que han reduït les pòlisses amb
110.000 €, però cal pensar que s’han avançat els ingressos d’exercicis posteriors amb
1.000.000 € amb el finançament, del quals ja se n’han menjat 300.000 €. Per tant repeteix i
manifesta que no hi donaran suport perquè no poden estar d’acord amb aquests números.
L’alcalde respon que si no volen, no cal que hi estiguin d’acord. Comenta que la diferència a
tresoreria entre ingressos i pagaments sigui negativa no vol dir que el saldo al banc també
ho sigui, ja que això és una altra cosa. El saldo de tresoreria és positiu de 230.000€ i que el
2012 és el primer any en què s’elabora una taula de tresoreria que funciona correctament i
ha permès que es pugui reaccionar més ràpid. També cal dir que amb la pedregada es va
haver de prendre mesures urgents i fer esforços importants i només s’ha cobrat de la
Generalitat 84.000€ i no va entrar tot a les assegurances per moltes causes que no cal
debatre. Per tant, en el Compte General del 2012 es veu que s’ha tancat l’any en positiu, tot
i tenir l’impacte d’una pedregada de gran magnitud. Això és el resultat d’una gestió bona,
important, coherent i seriosa.
No cal parlar del passat però quan es fa la valoració de com es tanca l’any es diuen les
xifres: es deuen 1.233 factures per import de 1.140.000 €. I cal dir que és un bon número
tenint en compte que es venia de 5.000.000 € o fins hi tot de 7.000.000 €, amb 3.000 i
4.000 factures pendents. Això ha representat fer una molt bona gestió, parlar molt amb els
proveïdors, fer molta feina cos a cos, de vegades fins i tot emocional i molt personal. Un
compte general que tanca sense cap despesa pendent sense consignació pressupostària vol
dir que s’ha executat el pressupost en base a les seves condicions i això està molt bé. Ara, si
davant aquests resultats es considera que aquest compte general no es pot votar, voldrà dir
que el de l’any vinent tampoc, perquè serà encara millor.
Finalitzades les intervencions esmentades 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, Immaculada Casanella, Francesc Pla, Joan
Simeón i Teresa Niubó i quatre vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau,
Concepció Garnica, Teresa Ginestà i Josep Antoni Ajates.
11. MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚM. 07/2013
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 22 de juliol de 2013,
amb el contingut següent:
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“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals
vigents, l’Alcaldia sotmet a la consideració de la Comissió l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 07/2013, per una quantia total de
77.702,88€ conforme el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PARTIDA
02.920.6220005
10.150.6230004

1.919,76

CONCEPTE
___
LOCAL (Traster) AV. CATALUNYA, 6 6 1
ADQUISICIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT
Total crèdits extraordinaris

SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
PARTIDA
02.920.6260002
06.171.2100001
07.165.2130003
14.430.2120000
14.430.2210000

IMPORT .
1.012,26
907,50
1.919,76

75.783,12

CONCEPTE
___
XARXA CORPORATIVA
MATERIAL I MANTENIMENT JARDINERIA
ALTRES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC
CONSERVACIÓ EDIFICIS
ENERGIA ELÈCTRICA
Total suplement de crèdits

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

IMPORT .
3.385,58
14.397,54
27.000,00
20.000,00
11.000,00
75.783,12
77.702,88

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:
PARTIDA
05.320.1310000
05.321.2279905
07.155.6190000
07.165.2210000
12.342.2120000
14.430.6230000

77.702,88

CONCEPTE
___
RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL
ESCOLES BRESSOL
SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ENERGIA ELÈCTRICA
CONSERVACIÓ EDIFICIS
AMPLIACIÓ POTÈNCIA PAVELLONS FIRALS

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT .
24.000,00
10.293,08
14.042,00
3.000,00
25.000,00
1.367,80
77.702,88

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.”

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
12. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 127/2013 - LIDS
1317000074. GENERALITAT DE CATALUNYA –ENSENYAMENT-

1318000064

–

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 22 de juliol de 2013,
amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 127/2013.
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. 6 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 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; 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 1318000064 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 1.028,74 € i la liquidació 1317000074 de taxa per llicència urbanística, per import
de 525,87 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient i atès que la finalitat de les obres és la construcció de
fonaments i instal·lacions per a un edifici prefabricat a l’Institut La Serra de Mollerussa, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Declarar l’obra d’especial interès per concorre circumstàncies socials.
Segon.- Atorgar una bonificació total per import de 951,58 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):

ICIO (2,00 %) s/ BI
Taxa (1,00 %) s/ BI
Placa

51.436,93
LIDs
1.028,74
514,37
11,50
525,87
1.554,61

Bonificació
80 % ICIO
25 % Taxa

822,99

Nova LID
205,75

128,59
0,00
128,59

385,78
11,50
397,28

951,58

603,02

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.”

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
13. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 141/13 - LIDs 1318000071 – 1317000081.
GENERALITAT DE CATALUNYA –ENSENYAMENTEl Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2013,
amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 141/13.
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. 6 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 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; 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 1318000071 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 62,79 € i la liquidació 1317000081 de taxa per llicència urbanística, per import de
42,90 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient i atès que la finalitat de les obres és la reparació d’una
estructura portant a l’Institut Terres de Ponent de Mollerussa, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Declarar l’obra d’especial interès per concorre circumstàncies socials.
Segon.- Atorgar una bonificació total per import de 58,08 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):

ICIO (2,00 %) s/ BI
Taxa (1,00 %) s/ BI
Placa

3.139,70
LIDs
62,79

Bonificació
80 % ICIO

31,40
11,50
42,90

25 % Taxa

105,69

50,24

Nova LID
12,56

7,85
0,00
7,85

23,55
11,50
35,05

58,08

47,61

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

14. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
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 22 de juliol de 2013,
amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, motivada per la inclusió d’una nova bonificació en fets
impositius vinculats a actuacions incloses en l’àmbit del Pla de Barris.
Vist l’informe lliurat per 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.
Resultant 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.
Considerant el que s’ha exposat, i l’expedient que es tramita, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Afegir un nou apartat c) a l’article 4.2 (bonificacions):
c) Bonificació 80 % per enderrocs en l’àmbit d’actuació del Pla de Barris:
Per gaudir d’aquesta bonificació hauran de concorre totes les circumstàncies següents:
El Ple de l’Ajuntament declararà les obres com a interès social.
Es concedirà a aquelles llicències d’obres per enderrocs incloses en l’àmbit d’actuació
del Pla de Barris i dins del període d’execució d’aquest pla.
La bonificació estarà condicionada a la sol·licitud de llicència per obra nova com a data
màxim un any a comptar des de la finalització de l’enderroc.
La bonificació es descomptarà de la quota a liquidar per la llicència d’obres de la nova
construcció.
Segon.- De conformitat al que es disposa en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de l’ordenança fiscal, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació 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. Conforme allò previst a
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
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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 unanimitat dels membres presents.
15. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN EL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.
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 22 de juliol de 2013,
amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per prestació
de serveis en el cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local, a fi i efecte de regularitzar les concessions de drets d’ús sobre les parcel·les, de
manera que es defineixi l’àmbit físic i el règim jurídic que l’ha de regular.
Vistos els informes lliurats per Secretaria i 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.
Resultant 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.
Considerant el que s’ha exposat, i l’expedient que es tramita, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Addicionar a l’Article 6.1 de l’Ordenança Fiscal número 12, un nou apartat amb el
contingut següent:
1.3 CONCESSIONS DRETS D’ÚS PARCEL·LES
Concessions de drets d’us sobre parcel·les. Preu per unitat:

6.400,00 €

Tanmateix, s’estructuraria el punt 1 de l’article 6, amb la re numeració dels apartats, seguin
l’ordre sistemàtic següent:
1.1 CONCESSIONS DRETS D’ÚS NÍNXOLS:
1.2 CONCESSIONS DRETS D’ÚS COLUMBARIS:
1.3 CONCESSIONS DRETS D’ÚS PARCEL·LES:
1.4 SERVEIS MORTUORIS:
1.5 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT:
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Segon.- Incorporar en l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 12, un punt nou, que seria el
número 2, intitulat “Disposicions comunes a les concessions sobre nínxols, columbaris i
parcel·les”, amb el redactat següent:
2. Disposicions comunes a les concessions sobre nínxols, columbaris i parcel·les.
a) L’adquisició pels particulars dels drets d’ús sobre nínxols meritarà la taxa corresponent
en funció de la ubicació d’aquest, més les derivades de l’expedició del títol.
b) L’adquisició pels particulars dels drets d’ús sobre columbaris i parcel·les meritarà la taxa
corresponent, més les derivades de l’expedició del títol.
c) L’adquisició per l’Ajuntament dels drets d’ús dels nínxols que reverteix al municipi es
valoraran abonant un 20% del preu actual.
d) L’adquisició per l’Ajuntament dels drets d’ús dels nínxols que mai hagin estat utilitzats es
valoraran abonant un 75% del preu pel qual es van adquirir.
e) L’adquisició per l’Ajuntament dels drets d’ús sobre les parcel·les del cementiri que
reverteix al municipi s’abonaran amb l’import equivalent al preu de concessió de 4
nínxols nous en filera (1ª, 2ª, 3ª i 4ª), o mitjançant permuta per idèntiques categories
de nínxols, sempre que se’n disposi en nombre suficient per atendre el servei.
Com a conseqüència d’aquesta incorporació, l’actual punt número 2, intitulat “Règim Jurídic”,
passaria a ser el punt número 3.
Tercer.- Incorporar a l’Ordenança Fiscal número 12 les DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
següents:
Primera. Les concessions de drets d’us sobre parcel·les es restringeixen exclusivament a
les identificades amb els números, 3, 5, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 26 i 34.
Segona. La resta de les parcel·les s’exclouen de les concessions, llevat del cas que
l’Ajuntament adquireixi per permuta, reversió o altre títol, els drets sobre les parcel·les
números, 9, 10, 15 i 18. En aquest cas, la relació indicativa de la Disposició Transitòria
Primera es veurà automàticament modificada amb la inclusió de les noves adquisicions.
Tercera. Els titulars de les concessions de drets d’us sobre les parcel·les 25 i 41, tindran
dret preferent a la permuta amb altres parcel·les de les indicades en la Disposició
Transitòria Primera. No obstant, i per tal d’assolir aquesta finalitat, les parcel·les 26 i 34
es reserven de forma preventiva, per a la permuta amb les parcel·les 25 i 41, atesa la
proximitat.
Quart. De conformitat al que es disposa en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de l’ordenança fiscal, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació 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. Conforme allò previst a
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.”
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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.
16. MODIFICACIÓ DE L’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 22 de juliol de 2013.
Exposa que respecte la proposta informada a la Comissió, s’ha efectuat, d’ofici, una
correcció, ja que es van introduir, per error, increments en diversos conceptes, que en la
proposta que ara es debatrà i votarà ja s’han exclòs; en concret, aquests conceptes exclosos,
i que per tant es mantenen amb els mateixos preus anteriors, són els següents:
Epígraf primer: PISCINES COBERTES
4. NATACIÓ ESCOLAR:
Escoles bressol (€ / trimestre):
Preescolar (€ / trimestre):
Preescolar (€ / any):
Primària (€ / trimestre):
Primària (€ / any):
Secundària (€ / mes):
Secundària (€ / any):
Educació especial (€ / mes):
Educació especial (€ / any):
5. ACTIVITATS DIRIGIDES:
Casal d’avis municipal:

És a dir, que de l’Epígraf primer: PISCINES COBERTES, 1) NATACIÓ ESCOLAR, només
s’incrementen els conceptes següents:
Secundària (€ / mes) sense monitor:
Secundària (€ / any) sense monitor:

9,40
72,30

Finalitzada la lectura de l’anterior proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, fa referència al que es va comentar a la Comissió
Informativa sobre l’increment de taxes. Aleshores es va parlar d’un increment del 0% al 5% i
en fer la comparativa veu que en molts conceptes es supera aquest 5% i fins hi tot hi ha dos
casos on, concretament, és d’un 7% i d’un 10%: per no anar més lluny, en el concepte
“Conveni Club Comarca” és un 7,94% i en el curs mensual de nadons, un 10%. A part, altres
sobrepassen el 5 i el 6%. Creu que, tenint en compte les dades de l’IPC tant de l’any anterior
com la que es preveu aquest any, és una mica excessiu.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, afirma que la seva intervenció anirà en la
línia del representant d’ERC i recorda que a la Comissió Informativa es va assegurar que
l’increment màxim seria del 5%, i ara veu que algunes se superen i fins i tot algunes es
doblen. El seu grup considera que anar per sobre de l’IPC és excessiu, i més llegint a la
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premsa que capitals de comarca i de província parlen de no incrementar impostos. Creuen
que no és ètic ni moral incrementar els impostos als ciutadans, a més quan hi ha impostos
on hi ha pujades considerables com ara l’IBI.
L’alcalde respon que cal parlar amb propietat ja que això no és un impost, sinó una taxa per
un servei públic que és voluntari. Per tant diu que no cal utilitzar notícies dels diaris per
comparar-ho i més quan no són impostos: no es pot que es puja l’impost de les piscines
quan és tracta d’una taxa. Això no ho accepta. Per tant, no vol entrar a parlar d’ètica o moral
i només vol parlar amb rigor. L’alcalde farà el que va dir a la Comissió Informativa, per tant
si es va dir fins al 5% es mantindrà així i en farà les modificacions que calguin. En aquest
sentit, manifestat que no vol aprovar una ordenança quan es va donar una informació que
ara no s’ajusta a la realitat i si cal s’aprovarà en un altre Ple. Indica que cal ser justos i
conseqüents amb les paraules. No obstant, l’alcalde recorda als membres del consistori que
s’està parlant de serveis que no són propis, sinó impropis; és a dir, no són obligatoris. Pel fet
que són impropis no es poden presentar els balanços trimestralment o semestralment. L’any
anterior ja es va prendre la decisió d’apujar totes les taxes possibles dels serveis no propis:
escoles bressol, piscina coberta i escola de música, per tal d’adaptar-los als preus reals,
perquè s’entén que a banda de lleure també tenen funcions terapèutiques, de formació, de
salut i no es poden equiparar al fet, per exemple, d’anar al cinema.
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, manifesta que plantejava la qüestió que les taxes pugessin
més d’un 5% però si es mantenen amb aquest percentatge màxim, no hi veu cap problema
en aprovar-les.
El Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, matisa que la seva intervenció, en parlar d’impostos o
taxes, no amagava cap intencionalitat de transfons, simplement es referia a uns imports que
paguen els ciutadans i que es veuran incrementats. Ratifica el seu suport si es planteja un
increment del 5%.
L’alcalde comenta que no vol redundar en el tema i diu que en aquesta distinció d’impost o
taxa tothom es pot equivocar, però que es molt fàcil fer un discurs en què s’afirma que
s’apugen els impostos quan només s’apuja una taxa que afecta els ciutadans que facin ús del
servei, per tant entén que a l’hora de generalitzar s’ha de ser més rigorós. Finalment
l’alcalde recalca que si s’apugen, el sostre serà el 5%.
En aquest sentit, el Sr. Secretari manifesta que si finalment la proposta que s’accepta és la
de modificar l’ordenança amb el límit del 5% d’increment en aquells conceptes que es
proposen modificar, es farà constar en Acta aquest fet, si bé es reflectirà el resultat al
moment de redactar-la atès que en aquest moment no es disposen de les quantitats exactes.
En tot cas, exposa, vostès veuran en l’acta les següents modificacions: per una part, aquells
concepte que respecte la proposta de la Comissió s’han exclòs; per una altra part, la relació
dels conceptes que figuren en la proposta actual amb increments superiors al 5% i que són
els que es recalcularan fins assolir aquest sostre màxim d’increment; finalment i per a major
comprensió, s’inclourà, en Annex, la relació íntegra dels conceptes tarifats amb els imports
finals.
El Sr. Pere Gatnau demana una còpia, en full Excel una vegada feta la modificació amb el
sostre del 5% i se’n passi una còpia als portaveus.
L’alcalde respon que quan tindran la proposta modificada en passaran una còpia.
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Ateses les intervencions esmentades i com a conseqüència del debat de l’assumpte de
referència, es posen de manifest tots aquells de conceptes tarifats, amb un increment
superior al 5%, (que fou el sostre al qual es va comprometre l’Alcaldia i així es va dir en la
Comissió Informativa General) i que són els següents:
4)

8)

ENTRADES:
ADULTS:
General adults:
General adults + sauna:
Pensionista:
Pensionista + sauna:
Sauna abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics:

5,90
8,20
3,50
6,10
3,20
3,20

INFANTILS:
Mitja entrada:
Mitja entrada + sauna:
Sauna abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics:

3,50
6,10
3,20
2,65

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

9)

89,70
23,80
28,40

CONVENIS CLUBS COMARCA:
Adults (dissabte) mensual (1 sessió/setmana):
Nedador curs mensual (2 o 3 sessions/setmana):
Nedador curs mensual (1 sessió/setmana):

6,80
6,80
4,40

Atès que per part de l’Alcaldia s’ha proposat que tots aquells conceptes de l’Ordenança que
s’han tarifat amb un increment per sobre del 5%, es situïn, com a màxim, en aquest llindar, i
que aquesta proposta ha estat acceptada per tots els grups municipals, es fa constar que en
el text de l’acord que es reflectirà en l’Acta de la sessió, s’hi incorporarà, en Annex, el
redactat de l’epígraf primer (piscines cobertes) de l’article 6 (quota tributària), amb el detall
de tots els conceptes tarifats, tenint en compte els llindars d’increment.
En conseqüència, el contingut de la proposta que es sotmet a consideració queda redactat
com segueix:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa pel complex
piscines i instal·lacions esportives.
Vist l’informe lliurat per 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.
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Resultant 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.
Considerant el que s’ha exposat, i l’expedient que es tramita, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf primer (piscines cobertes) de l’article 6 (quota
tributària), en els termes que figuren en l’Annex a aquest acord.
Segon. De conformitat al que es disposa en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de l’ordenança fiscal, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació 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. Conforme allò previst a
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.”
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, TAXA COMPLEX PISCINES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 6, (quota tributària), Epígraf primer: PISCINES COBERTES.

Epígraf primer: PISCINES COBERTES
1)

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

2)

2,50
1,25
0,20

ENTRADES:
ADULTS:
General adults:
General adults + sauna:
Pensionista:
Pensionista + sauna:
Sauna abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics:

5,85
8,15
3,45
6,05
3,15
3,15

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

INFANTILS:
Mitja entrada:
Mitja entrada + sauna:
Sauna abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics:

3,45
6,05
3,15
2,60

(*)
(*)
(*)
(*)
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•
•
•

3)

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:
Tiquets (10 sessions adults):
Tiquets (10 sessions infantils):
Tiquets (10 sessions + sauna adults):
Tiquets (10 sessions + sauna infant):

4)

NATACIÓ ESCOLAR:
Escoles bressol (€ / trimestre):
Preescolar (€ / trimestre):
Preescolar (€ / any):
Primària (€ / trimestre):
Primària (€ / any):
Secundària (€ / mes):
Secundària (€ / mes) sense monitor:
Secundària (€ / any):
Secundària (€ / any) sense monitor:
Educació especial (€ / mes):
Educació especial (€ / any):
•

5)

23,50
35,80
48,90
73,40
45,90
94,00
49,90
28,90
72,10
51,00

43,20
36,20
94,70
31,00
79,40
12,10
9,40
93,80
72,30
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 1 sessió cap de setmana:
Infantils mensual 1 sessió cap de setmana:
Infantils trimestral 1 sessió per setmana:
Infantils mensual 1 sessió per setmana:
Infantils trimestral 2 sessions per setmana:
Infantils mensual 2 sessions per setmana:
Infantils trimestral 3 sessions per setmana:
Infantils mensual 3 sessions per setmana:
Nadons trimestral 1 sessió cap de setmana:
Nadons mensual 1 sessió cap de setmana:
Nadons trimestral 1 sessió per setmana:
Nadons mensual 1 sessió per setmana:
Nadons trimestral 2 sessions per setmana:

67,50
25,00
65,50
24,40
93,70
34,80
115,20
41,90
48,60
18,00
46,90
17,40
67,60
24,80
86,40
33,00
57,90
21,60
56,30
21,00
77,80
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Nadons mensual 2 sessions per setmana:
•

6)

29,20

Casal d’avis municipal:
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.
ACTIVITATS DIRIGIDES PLUS:
Adults trimestral 1 sessió cap de setmana:
Adults mensual 1 sessió cap de setmana:
Adults trimestral 1 sessió per setmana:
Adults mensuals 1 sessió per setmana:
Adults trimestral 2 sessions per setmana:
Adults mensual 2 sessions per setmana:
Adults trimestral 3 sessions per setmana:
Adults mensual 3 sessions per setmana:
Infantils trimestral 1 sessió cap de setmana:
Infantils mensual 1 sessió cap de setmana:
Infantils trimestral 1 sessió per setmana:
Infantils mensual 1 sessió per setmana:
Infantils trimestral 2 sessions per setmana:
Infantils mensual 2 sessions per setmana:
Infantils trimestral 3 sessions per setmana:
Infantils mensual 3 sessions per setmana:

•
•
•
•

7)

89,70
33,30
87,20
32,50
124,60
46,40
153,20
55,70
64,70
24,00
62,30
23,20
89,80
33,10
115,00
43,90

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):

•

8)

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

9)

18,50
55,50

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:

89,65
50,80
25,30
23,70
28,35

(*)

6,60
10,80
10,80
6,60

(*)

(*)
(*)

CONVENIS CLUBS COMARCA:
Adults (dissabte) mensual (1 sessió/setmana):
Waterpolo mensual (3 sessions/setmana):
Nedador federat mensual (5 sessions/setmana):
Nedador curs mensual (2 o 3 sessions/setmana):

(*)
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Nedador curs mensual (1 sessió/setmana):

4,20

(*)

Les bonificacions no són acumulables en la mateixa taxa i no es poden aplicar amb efecte retroactiu.
Els conceptes en els quals apareix el símbol (*), són els que, per acord plenari, s’han adaptat a un
increment màxim del 5%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
17. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS O DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES CULTURALS.
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 22 de juliol de 2013,
amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per prestació
de serveis o de realització d’activitats administratives culturals.
Vist l’informe lliurat per 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.
Resultant 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.
Considerant el que s’ha exposat, i l’expedient que es tramita, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Afegir un nou epígraf (oficina jove) a l’article 5 (quota tributària):
•
3.1

Epígraf tercer: OFICINA JOVE
Utilització espais públics oficina jove:
Sala polivalent, per ½ dia:
Sala polivalent, per dia:
Sala d’informàtica, per ½ dia:
Sala d’informàtica, per dia:

16,75
33,50
16,75
33,50

Segon. De conformitat al que es disposa en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de l’ordenança fiscal, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació 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. Conforme allò previst a
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
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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 unanimitat dels membres presents.
PUNTS D’URGÈNCIA:
18. MODIFICACIÓ
D’ENSENYAMENT.

DE

L’ORDENANÇA FISCAL

NÚM. 24, TAXA PER

SERVEIS

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Proposta de Presidència incorporada a l’Ordre del Dia
per declaració d’Urgència. La proposta és del tenor següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per serveis
d’ensenyament.
Vist l’informe lliurat per 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.
Resultant 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.
Considerant el que s’ha exposat, i l’expedient que es tramita, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Afegir un nou apartat 3 a l’article 6 (quota tributària), epígraf primer (Escola
Municipal de Música – Curs 2013-2014), apartat A) (Tarifes):
3.

Diversos:

Lloguer instrument:
Us exclusiu
Us compartit
Fotocòpia:

10,00 €/mes
5,00 €/mes
0,05 €/unitat

Segon.-Suprimir l’apartat 4 (servei de menjador) de l’article 6 (quota tributària), epígraf
segon (Escoles Bressol – Curs 2013-2014)
Tercer.- De conformitat al que es disposa en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de l’ordenança fiscal, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació 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. Conforme allò previst a
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
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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.”
Es fa constar que aquesta proposta, fou dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa General (atès que fou inclosa també per urgència), en la sessió celebrada el
dia 22 de juliol de 2013.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que entén que aquesta taxa no
s’aplicarà a les pròpies classes sinó que s’aplicarà només quan es necessiti un reforç; en
aquest cas i si és així, hi donaran suport.
El Sr. Alcalde respon que només s’aplicarà a aquelles persones que vulguin optar per llogar
un instrument.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
19. MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚM. 09/2013
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Proposta de Presidència incorporada a l’Ordre del Dia
per declaració d’Urgència. La proposta és del tenor següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals
vigents, l’Alcaldia sotmet a la consideració de la Comissió l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 09/2013, per una quantia total de
75.000,00 el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PARTIDA
12.342.6320002

75.000,00

CONCEPTE
___
ARRANJAMENT PISCINA COBERTA

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

IMPORT .
75.000,00
75.000,00

FINANÇAMENT
NOUS INGRESSOS

75.000,00

PARTIDA

CONCEPTE

13000

IAE

BAIXES DE CRÈDITS

___

IMPORT .

50.000,00
25.000,00
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PARTIDA
05.321.6220004

CONCEPTE
___
FONAMENTS I INSTAL·LACIONS ESCOLA ARRELS

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT .
25.000,00
75.000,00

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.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que el seu grup hi donarà suport
entenent la situació en què s’ha presentat. La seva intervenció és per fer una mica d’èmfasi
al tema del manteniment de les instal·lacions, ja que creu que l’Ajuntament s’hauria de
plantejar fer un manteniment de les instal·lacions per evitar situacions com aquestes. Fa
constar que ho diu sense cap ànim de crítica però creu que l’Ajuntament s’ha de plantejar
seriosament endegar un pla de manteniment de les instal·lacions.
El Sr. Alcalde exposa hi està d’acord. Afirma que sempre és millor actuar de manera
preventiva que de manera reactiva. Explica, però, que cada element caduca o dóna
símptomes de deteriorament en temps diferents. En veure que hi havia alguna incidència en
la coberta, es va demanar un informe; això sol ja indica que hi ha un pla estratègic de
manteniment tècnic municipal que ha permès actuar per tancar i reparar l’equipament.
Aquest fet podia provocar, fins i tot, certa alarma, però fruit d’estar-hi molt a sobre s’ha
obtingut l’informe que ha permès prendre la decisió de tirar endavant la reparació. Informa
tanmateix, que la major part dels PUOSC, de fet, també van encarats en aquest sentit: no en
obra nova sinó en els manteniments. Aquesta és la realitat quan un país ja està construït.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
20.- MOCIONS.
Prèviament al debat i votació de les mocions,el Sr. Alcalde manifesta que les mocions 20.1 i
20.2, es debatran en unitat d’acte si bé es votaran separadament.
20.1 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC i SOCIALISTA, PER
EXERCIR ACCIÓ DE REPETICIÓ CONTRA EL SR. TONI BOSCH.
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dona lectura a la següent MOCIÓ:
MOCIÓ EXERCIR ACCIÓ DE REPETICIÓ CONTRA EL SR. TONI BOSCH
Francesc Pla i Falip com a regidor del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Mollerussa i
Pere Gatnau Roca, com a regidor del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Mollerussa; a
l’empara dels que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de
novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals,
posa en coneixement els següents fets:
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1er. Que en data 29 de novembre de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa aprovava
l’expedient administratiu. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA I DE GESTIÓ DELS SREVEIS
PÚBLICS DE RECOLLIDA INTEGRAL DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS A MOLLERUSSA”.
2ºn. Que l’11 d’abril del 2006 es va adjudicar definitivament la contractació de servei de
recollida pneumàtica a la UTE formada per Ros Roca, Fomento Construcciones y Contratas,
malgrat que en aquell Ple, la Sra. Ginestà, en representació del grup Socialista, va fer
observar abans de les votacions al Sr. Antoni Bosch que hi havia indicis que ell mantenia
relacions professionals amb l’empresa Ros Roca.
Davant d’aquesta observació el Sr. Antoni Bosch va manifestar que ell no tenia cap relació
professional amb Ros Roca.
Contra l’acord del ple, es va presentar per part del grup del PSC, recurs contenciós
administratiu corresponent, amb el Nº 325/2006.
3er. Què, en data 1 d’abril de 2008, el Jutjat contenciós administratiu 1 de Lleida va dictat la
sentència núm. 152/08, que resol el Recurs contenciós administratiu núm. 325/2006,
mitjançant sentència condemnatòria contra l’Ajuntament i condemnant en costes a
l’Ajuntament “dada su temeridad procesal”
4art. El Ple del 4 de juny de 2008, acta la sentència i dona per conclòs l’expedient relatiu a la
concessió administrativa de l’execució de les obres d’implantació del sistema de recollida
pneumàtica i de gestió integral dels serveis públics de recollida integral dels residus sòlids
urbans havent-ne declarat nul de ple dret l’acord d’adjudicació per la sentència núm. 152/08,
sense que procedeixi cap tipus d’indemnització econòmica per a la UTE “Ros Roca, SA” i
“FOMENTO CCSA” adjudicatària del contracte.
5è. Contra aquest acord, l’UTE Ros Roca, SA i fomento CC SA, presenten recurs ordinari Nº
224/2010, en matèria de Responsabilitat Patrimonial de l’Administració Pública.
6è. Que en data 12 de març de 2012 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida va
dictar sentència sobre el recurs ordinari núm. 224/2010 en matèria de Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració Pública per la qual es condemnava a l’Ajuntament de
Mollerussa a indemnitzar a l’empresa ROS ROCA, SA en la quantitat de 343.185, 43€ més
interessos, pel fet d’haver estat anul·lada judicialment l’adjudicació definitiva per acord del
Ple de l’Ajuntament de Mollerussa de data 11 d’abril de 2006 d’un contracte administratiu
d’obres i serveis públics per a la implantació del sistema de recollida pneumàtica dels residus
sòlids urbans de Mollerussa, i que això va suposar uns perjudicis il·legítims a l’empresa
recorrent.
Com a conseqüència de la instrucció del sumari, es van derivar la responsabilitats penals per
al Sr. Toni Bosch, havent estat condemnat en sentència ferma i inhabilitat per a càrrec
públic.
Havent quedat plenament demostrat en sentència ferma i havent estat admesa pel Sr. Bosch
la seva culpabilitat, és evident que l’actuació va ser dolosa, és a dir, amb consciència i
voluntat d’aprovar l’adjudicació definitiva d’un contracte de recollida pneumàtica de residus
sòlids urbans a Mollerussa, sabent, que tal aprovació li reportaria un benefici
personal/empresarial.
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Tractant-se, no d’un error, sinó d’una decisió dolosa plenament conscient, i atès que la
legislació preveu diferents mecanismes pels quals les administracions públiques poden
rescabalar-se de les indemnitzacions per danys i perjudicis a les que ha de fer front per
l’actuació dolosa, culpable o greument negligent dels seus membres, és per això que proposo
al Ple de la corporació l’adopció del següent ACORD:
1. Exercir les accions legals que corresponguin contra el Sr. Antoni Bosch i miquel, per
tal de rescabalar a l’ajuntament de la indemnització a la que ha hagut de fer front
per la seva actuació mentre era alcalde de Mollerussa en relació a l’adjudicació del
contracte de la recollida pneumàtica a Mollerussa. Repetir contra el Sr. Bosch, tant el
principal, com els interessos, com les despeses generades d’advocats, procuradors,
etc.
Mollerussa, 28 de maig de 2013
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és desestimada per
deu vots a en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel
Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles Fernández, Jaume Segura, Rosalia
Carnicé i Immaculada Casanella, cinc vots a favor, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau,
Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates i Francesc Pla, i dues abstencions,
del Regidor Sr. Joan Simeón i de la Regidora Sra. Teresa Niubó.
20.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CiU, PER A DETERMINAR LA
PROCEDÈNCIA DE LA REPETICIÓ DE LES INDEMNITZACIONS ABONADES COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA CONDEMNA IMPOSADA A LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE LEIDA DE DATA 12 DE MARÇ DE 2012
(PROCEDIMENT 224/2010).
El Sr. Alcalde, dona lectura a la següent MOCIÓ:
Marc Solsona Aixalà, en representació del Grup Municipal de Convergència i Unió
l’Ajuntament de Mollerussa proposa la següent moció:

(CiU) a

MOCIÓ PER A DETERMINAR LA PROCEDÈNCIA DE LA REPETICIÓ DE LES
INDEMNITZACIONS ABONADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONDEMNA
IMPOSADA A LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.1 DE
LLEIDA DE DATA 12 DE MARÇ DE 2012 (PROCEDIMENT 224/2010).
Atesa la moció presentada pel Sr. Francesc Pla i Falip i el Sr. Pere Gatnau i Roca, amb núm.
de registre 2013/4322 de 28 de maig, relativa a que l’Ajuntament de Mollerussa exerceixi
les accions legals que corresponguin contra el Sr. Antoni Bosch Miquel per tal de rescabalar a
l’Ajuntament de la indemnització a la que ha de fer front per la seva actuació mentre era
alcalde de Mollerussa en relació a l’adjudicació del contracte de la recollida neumàtica a
Mollerussa. Repetir contra el Sr. Bosch, tant el principal, com els interessos, com les
despeses generades d’advocats, procuradors, etc.
Atès que la voluntat d’aquest equip de govern es defensar els interessos de la ciutat, tant els
econòmics, socials o d’imatge.
Atès que entenem que la moció presentada conté moltes imprecisions, inexactituds i lliure
interpretacions:
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És per tot això que el grup municipal de CiU presenta següent Moció:
1. Estudiar la viabilitat jurídica d’interposar una acció de reclamació de quantitat contra
qualsevol de les persones físiques o jurídiques que conseqüència dels fet exposats,
relatius als costos per la sentència 224/2012, hagin fet incórrer el consistori en
despeses que per acció o omissió haguessin estat evitables.
2. Incoar d’ofici un procediment per a determinar la procedència de la repetició de les
indemnitzacions abonades com a conseqüència de la condemna imposada a la
sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm.1 de Lleida de data 12 de març de
2012 (procediment 224/2010).
Mollerussa, 22 de juliol de 2013.

Finalitzades les lectures de les anteriors Mocions, la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó, pel que fa a la primera moció, esmenta que ja hi
ha una sentència judicial, per tant s’absté.
En la segona moció ja va manifestar en el Ple anterior que els responsables que ho van fer
possible haurien de respondre amb el seu patrimoni personal, per la qual cosa com que així
ho va manifestar en el seu moment i no vol anar en contra del que ja va dir, el seu vot serà
afirmatiu.
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, assegura que la primera moció, políticament
tindrà un important ressò per part dels dos grups que l’han presentada, però per la seva
modesta opinió creu que tant jurídicament com tècnica serà un fiasco, per tant el Partit
Popular s’abstindrà.
La segona moció és derivada de la primera, i per tant també s’abstindrà.
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, considera que la moció, quan es va presentar en el
seu dia, responia bàsicament a una intenció:considera que és en interès del ciutadà. Creu
que en el moment que hi ha una indemnització de 400.000€ per pagar, el consistori ha de
pagar-la pels mitjans que té. En aquest cas ERC va votar a favor d’una modificació de
pressupostos per tal de poder fer el pagament; ara bé, això no vol dir que aquests diners
s’haguessin pogut evitar si no hi hagués hagut una actuació irregular. Arran d’això i davant
l’acció incorrecta de l’adjudicació a Ros Roca hi ha hagut una sentència que ha demostrat
aquesta incorrecció i òbviament això ha derivat en una sèrie d’actuacions. ERC a través
d’aquesta moció pretén que la ciutadania no pagui una cosa de la qual no és culpable, i així
creu que actua el grup de CiU quan presenta també l’altra moció; perquè, al seu entendre,
busquen el mateix; que la gent, no hagi de pagar pels actes - en aquest cas no derivats d’un
error, perquè tothom pot equivocar-se -, sinó d’un acte que és voluntari, fet a consciència o
amb premeditació. Aquesta és la finalitat que pretén el grup d’ERC.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, diu que en aquest punt intervindrà la Sra.
Ginestà, ja que va ser a l’inici del procés. Intervé, doncs, la regidora Sra. Teresa Ginestà, i
diu que amb aquesta moció el que demanen és exercir les accions legals contra el Sr. Bosch
per tal de rescabalar l’Ajuntament de la indemnització a la qual ha hagut de fer front com a
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conseqüència d’aquesta actuació. Es dirigeix al Sr. Alcalde per dir-li que aquesta moció neix
per la part de responsabilitat que tenen com a representants de la ciutat i la necessitat de
defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Mollerussa, que són els que en aquest
moment estan pagant les conseqüències de tot aquest desgavell. Diu al Sr. Alcalde que ell
també ho hauria de fer, ja que com a alcalde té l’obligació de fer tot el possible per defensar
els interessos, no de l’empresa sinó de tot Mollerussa i hauria d’incoar el procediment d’ofici,
i li retreu que no tan sols no ho va fer sinó que, quan en Junta de Portaveus se li va plantejar
i se li va preguntar què pensava fer referent a aquest tema, va contestar que no pensava fer
res. És per aquest motiu que els dos grups van decidir presentar aquesta moció.
La Sra. Ginestà afirma que ells entenen i saben que aquesta moció es correctíssima quant a
la descripció que fan dels antecedents i de la finalitat pretesa. La indemnització per
responsabilitat patrimonial que a hores d’ara ha d’assolir l’Ajuntament troba el seu autèntic
origen en la declaració judicial de l’anul·lació d’un acord municipal: l’adjudicació del sistema
de recollida selectiva de la UTE on participava l’empresa Ros Roca. Ara en aquest moment,
assegura que la inacció de l’alcalde els porta fins aquí. Aquesta inacció es demostra ja quan
el març del 2012 arriba aquesta sentència ni tan sols l’apel·la, i en tenien l’obligació de ferho. Per tant, ara ja es troben en aquest moment inevitable i d’aquí cal diferenciar els dos
escenaris possibles que té l’Ajuntament per tal de defensar-se.
Davant de Ros Roca, adjudicatari del contracte, la nul·litat de l’acord es predica de l’actuació
de l’Ajuntament com a Administració. Per aquesta raó és a l’Ajuntament a qui se li reclama
per la via de la responsabilitat patrimonial i amb èxit, segons la darrera sentència; per part
de l’Ajuntament s’ha d’actuar a la recerca del veritable responsable de tot plegat; la nul·litat
de l’acord s’ha d’imputar només a la persona que la provoca, és a dir, al Sr. Toni Bosch, que
havia d’abstenir-se i no ho va fer. Per tant, a l’Ajuntament només li queda l’opció d’obrir un
expedient per repetir contra el Sr. Toni Bosch; en conseqüència, si allò que es pretén és que
l’Ajuntament exerceixi accions legals per tal de derivar la responsabilitat a la persona
causant, és una evidència que l’únic subjecte responsable és el Sr. Bosch.
Posa èmfasi una vegada més, que la responsabilitat i la indemnització ve motivada per una
sentència ferma, anterior, que determina que l’acord del Ple de concessió de la recollida
pneumàtica és nul de ple dret, atès que l’Alcalde, tot i estar advertit, no es va abstenir de
votar quan ho havia de fer. Per tant, neix viciat des d’un començament.
La Sra. Ginestà es refereix també a la moció presentada per CiU refonent tota l’exposició; en
l’exposició de motius, l’equip de CiU diu que la moció del PSC i ERC presenta moltes
inexactituds, imprecisions i lliure interpretacions, sense concretar-ho. Creu que aquesta és
una exposició força provocadora, atès que no aclareix quines són aquestes inexactituds, no
deixa doncs de ser un judici de valor de CiU. En tot moment creu que la moció que presenta
el seu grup es basa en una sentència ferma que estableix clarament que “La nulidad del
acuerdo del pleno por estimarse que el entonces Alcalde de Mollerussa había incurrido en
causa de ascensión”; i no tan sols això, sinó que li van advertir expressament els motius de
la seva abstenció i en el mateix Ple ho va negar, mentint, atès que en la sentència queda
acreditat que la causa d’abstenció que l’alcalde negava, realment va existir. És per això que
invoquem els procediments previstos a l’article 78.3 de la Llei de Bases de Règim Local i
145.2 de la Llei 30/1992, que en aquest darrer cas, indica que s’ha d’iniciar d’ofici.
La Sra. Ginestà continua dient que la moció presentada pel seu grup conté un ordre
cronològic dels fets, tal i com es troba reflectit en tot el procediment judicial. I li diria a
l’alcalde, en referència ales inexactituds invocades, que això és totalment al contrari, ja que
ella i el seu grup li podrien assenyalar algunes incorreccions en la seva moció.
Remarca una petita incidència: a l’acord número 1 parla de costos per la sentència
224/2012, aquesta sentència no existeix, han barrejat el número del procediment, recurs
ordinari 224/2010 amb el número de la sentencia de 101/2012. Afegeix que totes les seves
declaracions fetes reiteradament als mitjans de comunicació, apunten a una tàctica de
“marejar la perdiu” i de despistar i sobretot de distreure l’epicentre de les responsabilitats.
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És clara la seva intenció d’ampliar els possibles destinataris de l’acció de rescabalament més
enllà del Sr. Toni Bosch, i estendre-ho a tots aquells susceptibles de ser considerats
responsables. Entén que potser és pretén una amenaça d’advertència en el sentit
d’assenyalar que d’altres responsables polítics podrien haver de fer front al procediment de
rescabalament, més enllà de la base legal per fer-ho. El Sr. Toni Bosch és el responsable, no
obstant, podrien esdevenir responsables d’aquest dany patrimonial la resta de regidors que
varen aprovar l’acord esdevingut nul malgrat que ella, com a regidora del PSC, va advertir a
la sessió de la nul·litat, la seva voluntat d’impugnar-ho judicialment, si la proposta tirava
endavant i als que ho van fer possible al permetre en el Ple l’existència d’un vici de nul·litat
que afectava l’acord cosa que, fou evidenciat per ella qui sol·licità la constància a l’acta de
l’advertiment de nul·litat i de les conseqüències de no fer-ho.
Dirigint-se se al Sr. Alcalde, diu que ella pensa que la perversitat de tot aquest tema, és que
s’hagi d’indemnitzar a aquesta empresa i que les sentències s’han d’acatar, sobretot s’han de
respectar però no necessàriament s’han de compartir i per això, hi ha una figura que és la de
presentar les al·legacions perquè no necessàriament s’hi ha d’estar d’acord.
En aquest afer, en aquesta sentència, aquesta empresa que diu trobar-se perjudicada, no
era innocent. Està demostrat en la sentència que hi havia un delicte d’incompatibilitat
continuat amb més de 20 obres amb relacions professionals entre el Sr. Alcalde i l’empresa,
moltes d’elles precisament relatives a les plantes de recollida pneumàtica, i amb un muntant
d’honoraris professionals de l’odre de 700.000 €. Entenen doncs que innocent, precisament,
l’empresa no ho era i entenen que hi havia moltes possibilitats que l’apel·lació prosperés. En
tot cas, això no se sabrà mai. Diu que l’alcalde de “mutu propi” i diria que amb nocturnitat,
atès que els altres grups no ho van saber fins al mes de setembre, va decidir, no sé sap per
què, no impugnar. Demana al Sr. Alcalde que ho expliqui; que expliqui perquè en el seu
moment cap dels regidors que estaven en aquell moment amb el Sr. Bosch van impedir que
passés el que passés i perquè ara no s’ha impugnat aquesta sentència. Manifesta que no sap
que és el que pretén i que ja ho explicarà quan parli de buscar d’altres responsabilitats, ja
que ho voldria saber.
El Sr. Alcalde, en resposta a la Sra. Ginestà, explica que el passat Ple del mes de maig, de
manera no nocturna, però a les tres de la tarda i un dia abans de la Junta de Portaveus i per
sorpresa, es va presentar la moció del Partit Socialista i d’Esquerra Republicana, signada pel
Sr. Gatnau i el Sr. Pla. Explica que va retirar la moció perquè era una moció que no passa
cada setmana i no és estrictament política i a més porta darrera un cost econòmic, un
impacte diferent i com que el reglament diu que l’alcalde és qui fa l’ordre del dia, si no hi ha
la informació suficient té tot el dret de retirar-lo, i així ho va manifestar als diferents grups.
També va manifestar en aquell moment que el seu grup no es tancava a res i que estaven
disposats a fer l’anàlisi jurídic convenient. Però com que ell no és lletrat havia de demanarne informació, cosa que potser els altres grups ja havien fet.
L’alcalde manifesta que sempre ha dit que aquesta es una legislatura de transició per tancar
temes que potser per polèmics havien debilitat el consistori i també la ciutat se n’havia
ressentit. Quan va rebre l’assessorament li comuniquen que el que s’ha de fer és incoar un
procediment per mirar de derivar quina és la procedència. Al seu entendre es barregen dues
coses, l’una la nul·litat de l’acord i l’altra la indemnització de 400.000€ i per tal motiu, no té
clara aquesta separació pensant que tots els que aquell dia van votar en el Ple podrien ser
responsables. La sentència per si sola no diu que s’hagin de pagar les obres executades,
només diu que l’acord és nul. El Sr. Alcalde afirma que hi ha una reclamació de l’empresa
que és en un calaix durant un any i mig, sense que s’hi doni cap resposta, la qual cosa
motiva l’empresa a posar una reclamació judicial. Ara li recriminen que no hagi apel·lat, quan
l’anterior consistori no va donar resposta a la reclamació de l’empresa; aquest tema ja
estava vist per sentència abans que l’equip de CiU entrés.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Al Sr. Alcalde, li sembla que es prioritza el tema del Sr. Bosch en lloc d’arribar a un acord
amb l’empresa i vetllar pels interessos municipals. Apunta que s’havia de negociar amb
l’empresa per mirar d’estalviar un diners i amb això vostès -adreçant-se als grup del PSC- no
s’hi van esmerar gaire. I ara es planteja aquesta moció, perquè en l’exercici de les nostres
funcions prenguem una decisió desagradable.
La voluntat d’aquest Ajuntament, en la mesura del possible, és intentar no judicialitzar
permanentment l’Ajuntament; intentar canviar les coses i intentar passar pàgina, tot i que
encara hi hagi causes obertes. Aquesta és la voluntat i així la varem presentar al programa
electoral, al contrari del grup del PSC, on aquest tema no el toquen.
L’alcalde s’adreça al Sr. Gatnau i li diu que en aquells moments que ells eren al govern amb
ERC, davant d’un acord nul, havien de resoldre el contracte. Haurien d’haver parlat amb
l’empresa i arribar a un acord, pagar l’obra executada i iniciar accions de repetició, però no
es va fer res de tot això. Es va deixar tot i al final s’ha arribat aquí. L’alcalde no qüestiona la
sentència, ni que el Sr. Bosch sigui o no culpable, però assegura que el dany econòmic de
400.000€ hagués pogut ser menys i s’hagués pogut evitar aquesta quantia. Ara, iniciar
aquest procés porta a l’Ajuntament a un cost econòmic considerable. I una altra cosa que
tampoc no entra dins la normalitat és que un govern es posicioni en contra d’un altre que és
del seu mateix partit. Recalca de nou que no qüestiona la nul·litat de la sentència sinó el fet
d’exercir la repetició econòmica i el danys que representa. Per tant diu que es plantegi el
tema amb els termes suficients perquè l’Ajuntament pugui demanar responsabilitats a qui
n’hagi tingut, només això.
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, assegura que li agrada la intervenció que fa l’alcalde i en
moltes coses coincideix. Està d’acord de tancar amb el passat i evitar fer sang, perquè no
aporta cap bé; afirma, però, que quan es van produint una sèrie d’esdeveniments que no
s’han fet bé cal intentar que la ciutadania en surti el més beneficiada possible. Com havia dit
anteriorment, està a favor de la modificació de crèdit perquè hi ha una sentència que diu que
s’ha de pagar i per tant no hi ha volta de full. S’hauria estimat més que no hagués calgut
aquesta modificació. Quan a l’altre tema, com que no hi entén, es basa amb el sentit comú,
però com que tampoc no n’hi ha prou, s’assessora. L’assessorament tampoc no és gratuït.
Amb la moció no es pretén anar en contra del Sr. Toni Bosch. El Sr. Bosch va fer una cosa
irregular i a partir d’aquí és on comença tot, i el que es procura ara és rescabalar el màxim
possible a l’Ajuntament i que la ciutadania en surti el més beneficiada possible. Aquest és
l’únic interès que té el seu grup, que se solucioni tant aviat com sigui possible.
La Sra. Teresa Ginestà, del Grup del PSC, creu que l’alcalde fa un exercici de demagògia i li
fa la següent pregunta: qui judicialitza un ajuntament el que delinqueix, el que denuncia o el
que posa denúncies falses?
Li refereix que va demanar-li que retirés el punt 1, perquè era incórrer en una incoherència i
que és limités en el punt 2, a incoar l’expedient presentat pels dos grups a la vegada que li
demana honestedat.
Continua la seva intervenció dient que el Sr. Toni Bosch no és innocent, i que les sentències
no es negocien, s’apel·len; per tant, és el que havia de fer l’alcalde. Li diu que les sentències
s’han acatar, poden ser justes o no. Afirma que això és un desgavell que s’arrossega des de
fa 7 o 8 anys. No cal parlar de les obres que es feien a Mollerussa, sinó només de Ros Roca i
això porta unes conseqüències que estem pagant ara, i les conseqüències les té qui les té i
no vol que l’alcalde faci veure que ara tot ve d’actuacions posteriors. Assegura que el seu
grup va ser previsor en no dir res, mentre que retreu a l’alcalde que informa sovint la
premsa i que digui que tot ve del mandat de la Sra. Ginestà, quan són il·legalitats del Sr.
Bosch. Continua dient que no és just que el ciutadans de Mollerussa s’hagin de fer càrrec
d’aquest pagament, però com que s’ha arribat a aquest punt s’ha de rescabalar a
l’Ajuntament. Quan va arribar la sentència hi havia la possibilitat d’impugnar, que és el que

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ells pensaven fer, però llavors ja va entrar el nou govern. Li diu al Sr. Alcalde que en política
s’ha de ser honest, que en aquell moment ell era el primer tinent d’alcaldia i no desconeixia
què passava, ja que sap que el dia que es va acatar la sentència la van passar pel Ple, i
assegura que ells es van negar a l’evidència. No el culpa però li diu que vagi en compte de
no sortir-ne esquitxat, i demana que no la faci parlar més. Entén que la resta de regidors, els
d’abans i els d’ara el que volen és treballar per al poble, per tant creu que l’alcalde hauria de
demanar disculpes a la població per tot el succeït i no distreure l’atenció i acatar el que hi ha.
La Sra. Ginestà proposa a l’alcalde que retiri el primer punt de la seva moció ja que seria una
manera de veure’n la coherència de no entrar en processos de judicalització.
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies però li adverteix que és contradiu i diu coses que ell no ha
dit. Quan diu que “no la faci parlar més”, li contesta que no la fa parlar, sinó que la deixa
parlar el seu portaveu. El que no pot ser és que el vagi amenaçant sempre, dient que no és
innocent i que vagi en compte. Ara vol retirar el punt 1 perquè així podrà anar directament
en contra del Sr. Toni Bosch, i això justament és el que no pot ser perquè és on hi ha la
perversió de la moció d’ERC i PSC. Si les coses les han fet malament més d’una persona,
s’ha d’anar en contra de més d’una persona, i és el que està fent aquest equip de govern.
L’Alcalde diu que no vol desviar l’atenció, sinó que té la seva interpretació de les coses i
intenta fer-les bé; i amb actituds com les de la Sra. Ginestà potser és ella qui vol l’atenció o
recuperar un protagonisme que ara no té. En qualsevol cas no vol entrar-hi i posa de
manifest que quan ells es van trobar amb el tema sobre la taula, el van meditar, van
demanar la informació pertinent i van actuar en conseqüència i par tant van decidir incoar
d’ofici l’expedient per determinar la procedència de la repetició. Segueix pensant que hi ha
hagut una correlació de fets, que l’antic consistori podia negociar amb Ros Roca i que
qualsevol causa de resolució de contractes és a la Llei de contractes. Si així ho hagués fet,
en lloc de 400.000€ s’estaria parlant de 70.000€ o 60.000€. Cal tenir en compte, també, que
els van colar el tema de presentar-se al concurs i la maqueta, és a dir, ni abans ni després
del judici no es van qüestionar cap import.
Tot això ha fet que la quantitat pugés a 400.000€, i es pregunta a qui és atribuïble aquesta
quantitat, no n’hi ha prou que hi hagués hagut una declaració de judici nul; aquí, algú a
l’Ajuntament de Mollerussa, no ha fet les coses prou bé. I com que aquest govern ho veu
d’aquesta manera –afegeix l’alcalde- entenem que no és un fet habitual, que és diferent i té
una certa transcendència. Doncs que es dirimeixin responsabilitats, però aquí no es pot
singularitzar, per tant es deixa obert. L’alcalde diu que estan complint amb les seves
responsabilitats amb el màxim de rigor i amb tota la seva magnitud, sense segmentar. Per
tot el que ha explicat ells votaran en contra de la moció presentada per ERC i PSC i a favor
de la presentada per CiU perquè una cosa és la nul·litat i l’altra cosa és el cost econòmic de
la reclamació de repetició.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet sotmet a la consideració del
Ple la moció 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, Immaculada Casanella i Teresa Niubó,
cinc vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica, Teresa
Ginestà, Josep Antoni Ajates i Francesc Pla, i l’abstenció del Regidor Sr. Joan Simeón.
Es fa constar que el resultat de la votació de la Moció presentada pels Grups Municipals ERC i
Socialista, per exercir acció de repetició contra el sr. Toni Bosch, i que es correspon al punt
20.1, s’ha reflectit en l’apartat corresponent de l’Acta.
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20.3 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU I ERC, DE SUPORT ALS
GRUPS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE LA INSPECIÓ DE
TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dona lectura a la següent MOCIÓ:
“Els Grup municipals de Convergència i Unió (CiU) i d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) a l’Ajuntament de Mollerussa, presenten al ple de la corporació la següent moció:
MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT LA
L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.
Exposició de motius
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional
sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem
manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva
formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la
integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els
hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats
esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació
de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el
compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes
persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives
són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un
dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport
de base i en els nostres joves.
Per això, l’Ajuntament de Mollerussa acorda:
Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en les
actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim especial per les entitats
esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial de la
Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de
lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es
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pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els
ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.
Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les activitats
esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.
Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a Reconèixer clarament la figura
del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i
entitats sense finalitat de lucre.
Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador a
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció de
Treball i la Segureta Social per motius de poca claredat en la normativa aplicable.
Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo Superior de Deportes, als
grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats esportives del municipi.
Mollerussa, 22 de juliol de 2013”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
La regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó explica que la manera de veure aquesta moció és
una mica contradictòria. Entén que el voluntariat és passional i si té una compensació
econòmica ja passa a ser una feina, i és per l’essència del voluntariat on es transmet
entusiasme entre d’altres coses. En aquest punt s’abstindrà.
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, afirma que el seu grup també s’abstindrà per
falta d’informació més que res. Perquè no entén que fan els clubs francesos o italians, si ells
cotitzen a la Seguretat Social, amateur s’entén, potser també ho hauríem de fer nosaltres.
El regidor Sr. Francesc Pla, del grup d’ERC, afirma que la gent que es mou en el voluntariat
ho fa per la passió. La gent que es mou en l’esport base ho fa per les ganes de fer coses,
però això no treu que hi hagi despeses. No es tracta de guanyar però sí que es tracta de no
perdre-hi. Això permet que molta gent es pugui dedicar a fer d’entrenadors i fan possible
que l’esport base no es perdi. A part de mantenir les instal·lacions, es pretén també una
promoció dels valors i fa possible que aquestes persones (aquesta canalla), després puguin
anar pujant i anar fent coses i creixin en tot aquest marc global de valors. Per tan, aquesta
mena de fiscalització constant que s’està duent a terme no és pertinent, i no s’ha de
confondre amb el concepte propi de voluntariat. Si una cosa caracteritza a Catalunya en
aquest darrers anys és la quantitat de clubs esportius de tota mena i de tot àmbit i la
incidència en l’educació en els valors, en maneres de fer; i això és un patrimoni que no es
pot perdre sota cap mena de concepte.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, manifesta que el seu grup donarà suport a
aquesta moció ja que és una realitat de molts anys. Algun voluntariat pot tenir petites
retribucions, i pel que fa a la Seguretat Social es contempla que fins que no hi hagi uns
ingressos pràcticament similars al sou mínim interprofessional no cal declarar-ho. Ha vist que
aquestes inspeccions han estat localitzades molt a Catalunya, cosa que fa pensar que hi pot
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haver un transfons. Creu que aquesta xarxa social que hi ha Catalunya s’ha de defensar al
100%. El seu vot serà favorable.
L’alcalde comenta que el fet de ser voluntari en si implica una despesa. Es parla de16.000
entitats esportives a Catalunya que impliquen unes 200.000 persones. Entén que això és una
persecució de la Seguretat Social a clubs i entitats esportives de base i amateur, sense ànim
de lucre. Catalunya –explica- és un dels llocs on hi ha més persones involucrades; és el lloc
on hi ha més fitxes de tots els esports i també on s’exigeix uns requisits més exigents per
ser federats. L’esport base és saludable, relaciona les persones, crea societat, fa municipi. A
Mollerussa hi ha molts clubs esportius que poden córrer algun risc. Hi ha llocs on un club
d’escacs ha rebut una multa de 15.000€ -ho diu per mostrar-ne la magnitud.
En referència a la intervenció del Sr. Simeón diu que els donarà una bona notícia i mirarà de
convèncer-lo per canviar el vot. Avui a Madrid, Convergència i Unió i el Partit Popular han
pogut pactar una esmena en la Llei d’emprenedors en la qual s’aconsegueix la moratòria que
es demanava en la moció. Es va canviar el vot de la Llei d’emprenedors i el Govern ha entrat
a aprovar una esmena en aquest sentit. Per tant, s’obre la porta a una certa esperança per
16.000 Clubs Esportius que podrien córrer el risc de deixar de ser-ho. Ens hauríem de
preguntar que hagués passat si això no es modifica. El plantejament que res feia no tenia
sentit, perquè al final atempta contra la vertebració del que seria una societat madura,
moderna i que té ganes que l’esport formi part del seus pilars de benestar.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet sotmet a la consideració del
Ple la moció 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, Immaculada Casanella, Pere Gatnau,
Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates, Francesc Pla i Joan Simeón, i
l’abstenció de la Regidora Teresa Niubó.
20.4 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU I ERC, D’ADHESIÓ AL
PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dona lectura a la següent MOCIÓ:
Els Grup municipals de Convergència i Unió (CiU) i d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) a l’Ajuntament de Mollerussa, presenten al ple de la corporació la següent moció:
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya
en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu
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futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una
quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de
qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot
això, els grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i d’Esquerra Republicana de
Catalunya proposen al Ple Municipal els següents ACORDS
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Mollerussa, 22 de juliol de 2013.”
Finalitzada la lectura de la Moció, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
La regidora no adscrita, Sra. Teresa Niubó, creu que amb la crisi que hi ha i amb les
retallades de sanitat o ensenyament, entre d’altres, finançar aquest dret a decidir resta en
altres coses que són més importants de fer.
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular,diu que parlar de municipis per la
independència o municipis pel dret a decidir, significa no respectar la Constitució. per tant, el
seu vot serà en contra d’aquesta Moció.
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, afirma que en els temps que corren moltes coses
són importants. Creu que el que és més important, i que és fonamental, és poder dir el que
es pensa i que els ciutadans i ciutadanes de Mollerussa puguin dir el que pensen per
aconseguir un estat, una nació on hi hagi menys problemes de tot tipus. Ja es va parlar en
un altre Ple i es va dir més o menys el mateix. És una qüestió òbvia i de sentit comú. Les
persones han de poder decidir sobre el seu país, sobre el seu estat i dir el que pensen. Es pot
decidir tenir un estat que sigui molt més coherent, més just socialment i política, que no hi
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hagi els mateixos problemes d’avui en dia; n’hi haurà altres però potser es millorarà. El dret
a decidir és per tota la ciutadania, tant pels que puguin dir que sí a la independència com els
que puguin dir no al procés. Per tant creu que tenir dret a decidir és fonamental perquè és la
base per resoldre molts problemes posteriors.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, creu que el que s’està debatent és respectar
la Constitució. Creu que estar en un estat democràtic i qüestionar el dret a decidir és
incoherent. Si estem en democràcia es pot decidir, si no és una altra cosa. Per la seva part
donaran suport a la seva moció.
L’alcalde s’alegra que el PSC de Mollerussa estigui d’acord amb el dret a decidir. Explica que
aquesta moció el que insta bàsicament és a fer participar les institucions, entitats i societats
civils en un procés de transició nacional en què es culmini una primera instància per poder
fer la consulta. Aquest és un moviment, una proposta que neix del Parlament de Catalunya,
que neix del mateix lideratge del president de la Generalitat, Artur Mas, i que aglutina tot el
que seria la societat civil en tota la seva magnitud i la majoria del Parlament de Catalunya,
no tothom, tot i que s’espera que cada dia n’hi hagi més.
Per molta gent, parlar de crisi i parlar del dret a decidir o parlar de crisi i parlar de benestar,
parlar de crisi i parlar de sobirania, parlar de crisi i parlar de llibertat, parlar de crisi i parlar
d’independència, per molts, són les dues cares de la mateixa moneda.
Avui entenem que cal fer un pas endavant i la decisió d’aquest pas endavant transcendental
pel dia a dia de les persones, ha de passar perquè la gent del poble pugui dir el que pensa.
Per tant, ja no és un tema de marc legal, jurídic; no és un tema absolutament només del que
marca la norma o del que marca un reglament: és intentar canviar les coses. Les grans
revolucions a nivell de la història no s’han fet perquè ho permeti una llei, s’han fet perquè la
gent s’ha organitzat per poder-les fer, respectant a tothom, als qui hi estan d’acord i als qui
no. L’èxit de la maduresa de la societat és poder jugar amb igualtat de condicions. En el
moment que no puguem jugar amb igualtat de condicions no serem un país absolutament
normalitzat. Per tant donen suport a la moció que hem presentat conjuntament amb ERC.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet sotmet a la consideració del
Ple la moció presentada i és aprovada per quinze 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, Immaculada Casanella, Pere Gatnau,
Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates i Francesc Pla, el vot en contra del
Regidor Sr. Joan Simeón, i l’abstenció de la Regidora Teresa Niubó.
21. 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 24 de maig i 17 de juliol, de 2013, i que es corresponent
als números 202/2013 a 274/2013, següents:
Decret Núm. 202/2013, 24 de maig.
Assumpte: Expedient de contractació de les obres. Primera fase de l’escola “Les Arrels” de Mollerussa.
Obres prèvies de fonamentació i urbanització. Adjudicació.
Decret Núm. 203/2013, 27 de maig.
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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 Societat
Vegetariana d’Urgell.
Decret Núm. 204/2013, 27 de maig.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials, Narro Lacasa,
Baltasar.
Decret Núm. 205/2013, 29 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 206/2013, 30 de maig.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’Edifici del C/Navarra, 4 de
25230 Mollerussa.
Decret Núm. 207/2013, 30 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 208/2013, 30 de maig.
Assumpte: EMC-011/2013.
Decret Núm. 209/2013, 30 de maig.
Assumpte: Delegació de serveis al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. PUOSC 2012.
Decret Núm. 210/2013, 31 de maig.
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de maig de 2013.
Decret Núm. 211/2013, 3 de juny.
Assumpte: Escola Municipal de Música, Curs Acadèmic Docent 2012/2013. Nomenament Sra. Isabel
Blanch Dolcet responsable del Departament de Piano.
Decret Núm. 212/2013, 3 de juny.
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 Lloguers Pla
d’Urgell, SL.
Decret Núm. 213/2013, 3 de juny.
Assumpte: Ordres de Pagaments.
Decret Núm. 214/2013, 5 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Comunitat de Veïns c/Llorenç
Vilaró, 5.
Decret Núm. 215/2013, 5 de juny.
Assumpte:Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Societat Vegetariana d’Urgell.
Decret Núm. 216/2013, 5 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 217/2013, 5 de juny.
Assumpte: Estat edificis i solar Av. Ermengol V, 6-8 de 25230 Mollerussa. Sol·licitud d’anul·lació de la
segona multa coercitiva imposada per mitjà del Decret d’Alcaldia 157/2013, de 29.04.2013.
Decret Núm. 218/2013, 5 de juny.
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Assumpte: Estat edificis i solar Av. Ermengol V, 6-8 de 25230 Mollerussa. Requeriment adopció mesures
per esmenar les deficiències higièniques, sanitàries i de seguretat. Imposició d’una tercera multa
coercitiva.
Decret Núm. 219/2013, 10 de juny.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis – Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 220/2013, 10 de maig.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació de tres llocs de treball de
socorrista per a la piscina d’estiu, temporada 2013.
Decret Núm. 221/2013, 10 de juny.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació de dos llocs de treball de
personal de control d’accés per a la piscina d’estiu, temporada 2013.
Decret Núm. 222/2013, 10 de juny.
Assumpte: Bestreta Sr. Jesús Morales Mejías.
Decret Núm. 223/2013, 11 de juny.
Assumpte: aprovació padrons fiscals, exercici 2013, de les taxes d’escombraries, clavegueram, entrades
i guals, i cementiri.
Decret Núm. 224/2013, 13 de juny.
Assumpte: Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Pere Martínez Loscos.
Decret Núm. 225/2013, 13 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 226/2013, 14 de juny.
Assumpte: Modificació dedicació Socorrista/Monitor de Natació. Piscines d’Estiu 2013.
Decret Núm. 227/2013, 17 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicencia ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Comunitat de Propietaris.
Decret Núm. 228/2013, 17 de juny.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 07/2013
Decret Núm. 229/2013, 17 de juny.
Assumpte: EMC-012/2013
Decret Núm. 230/2013, 19 de juny.
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a en polítiques
d’immigració per gestionar el programa Pla Local de Ciutadania i Convivència a l’Àrea de Benestar Social
i Ciutadania.
Decret Núm. 231/2013, 19 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 232/2013, 20 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Gou Castells, Àngela.
Decret Núm. 233/2013, 20 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Aguilera Majoral, Carles.
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Decret Núm. 234/2013, 20 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació 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. 235/2013, 25 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per miro Pallàs, Juan.
Decret Núm. 236/2013, 26 de juny.
Assumpte: Excedència voluntària Sra. Aldomà Caus, M. del Mar.
Decret Núm. 237/2013, 26 de juny.
Assumpte: Excedència voluntària Sra. Puig i Ortiz, Rosa.
Decret Núm. 238/2013, 26 de juny.
Assumpte: Contracte d’assegurança Multirisc de l’espai destinat a Estació d’Autobusos, amb FIATC
Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa.
Decret Núm. 239/2013, 27 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 240/2013, 25 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per miro Pallàs, Juan.
Decret Núm. 241/2013, 27 de juny.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Piscines d’Estiu 2013.
Decret Núm. 242/2013, 28 de juny.
Assumpte: Contracte d’assessorament jurídic a CUATRECASAS, GONÇALVES, PEREIRA, SCP.
Decret Núm. 243/2013, 28 de juny.
Assumpte: Adscripció provisional del Sr. Garrofé Pastoret, Xavier, al TLT 097, per procediment de
mobilitat funcional temporal.
Decret Núm. 244/2013, 28 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 245/2013, 28 de juny.
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de juny de 2013.
Decret Núm. 246/2013, 3 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Comunitat de veïns Llorenç
Vilaró, 5.
Decret Núm. 247/2013, 3 de juliol.
Assumpte: Bestretes.
Decret Núm. 248/2013, 3 de juliol.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de les mesures de protecció i tancament de la
parcel·la situada a la confluència dels carres Diputació, Indústria i Av. Balaguer.
Decret Núm. 249/2013, 4 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud consulta diversos Expedient de Llicència d’obres. Sol·licitant. Elisabet Aviles
Jiménez.
Decret Núm. 250/2013, 5 de juliol.
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Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Feixas Torné, Lourdes.
Decret Núm. 251/2013, 5 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Lluelles Sisteró, Roser.
Decret Núm. 252/2013, 5 de juliol.
Assumpte: Tràmits procés selectiu lloc de treball Policia Local per oposició lliure. Publicació llista
d’aspirants admesos i exclosos i composició de la Comissió de Valoració.
Decret Núm. 253/2013, 8 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 254/2013, 8 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per PROMOCANAL 25001 S.L.
Decret Núm. 255/2013, 8 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per MUDANZAS J. PRIETO E HIJOS, SL
Decret Núm. 256/2013, 9 de juliol.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat. Sr. Pastó Llobera, Ricard.
Decret Núm. 257/2013, 9 de juliol.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. Dalmau Fontanet, Joan.
Decret Núm. 258/2013, 9 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Reixachs Escola, Francesc.
Decret Núm. 259/2013, 9 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Projectes Modulars
Prefabricats, SL.
Decret Núm. 260/2013, 10 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Giribet Cuñat, Juan Ramon.
Decret Núm. 261/2013, 10 de juliol.
Assumpte: Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Juan Lacaba Urchaga.
Decret Núm. 262/2013, 10 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP La Pau, 25.
Decret Núm. 263/ 2013, 11 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.

Decret Núm. 264/2013, 12 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Badia Vinagres, SL
Decret Núm. 265/2013, 12 de juliol.
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Assumpte: Ordre d’execució subsidiària de les mesures de salubritat i seguretat a l’edifici en fase
d’execució situat a l’Avinguda Ermengol V, 6-8 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 266/2013, 15 de juliol.
Assumpte: Unió Civil 002/2013
Decret Núm. 267/2013, 15 de juliol.
Assumpte: Bestreta Sr. Jesús Morales Mejías.
Decret Núm. 268/2013, 16 de juliol.
Assumpte: Procés selectiu lloc de treball de tècnic/a en polítiques d’immigració per gestionar el
programa Pla Local de Ciutadania i Convivència a l’àrea de benestar social i ciutadania – 2013. Llista
definitiva d’admesos i exclosos i proposta correcció errades de la Base 8a, apartat formació.
Decret Núm. 269/2013, 16 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 270/2013, 16 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud consulta expedient Llicència d’obres núm. 2013/091. Sol·licitant. Nogales Tudela,
Sergi.
Decret Núm. 271/2013, 17 de juliol.
Assumpte: Modificació del Decret d’alcaldia núm. 227/2013, de 17 de juliol (constitució d’àrees
municipals i delegacions especials).
Decret Núm. 272/2013, 17 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Narro Lacasa, Baltasar.
Decret Núm. 273/2013, 17 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Av. De la Pau, 30.
Decret Núm. 274/2013, 17 de juliol.
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 Busto España,
Emilio.

--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. PRECS I PREGUNTES
PRECS
El Sr. Gatnau, del Grup Socialista, planteja el següent PREC:
•

Demana que es netegi per part de la brigada o l’empresa de neteja, la zona d’entrada a
la biblioteca que últimament s’està veient molt bruta i molt deixada.

•

Demana que, aprofitant que s’està pintant les zones de pas de zebra, remarcar la
separació entre carril bici i calçada ja que hi ha zones on pràcticament ha desaparegut.

Als PRECS formulats pel Sr. Gatnau, el Sr. Alcalde dóna les respostes següents:
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•

En referència a la biblioteca una cosa és que estigui brut i l’altra la sensació de brut; pot
ser a causa dels materials, però de totes maneres es tindrà en compte i se solucionarà.

•

En referència a la separació del carril bici manifesta que s’ està pensat en repassar la
part blanca, però la vermella, no.

I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i cinquanta 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.

