AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2013/12
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-vuit de novembre de dos mil tretze. Essent les vint-iuna hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en
sessió pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
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
Josep Antoni Ajates Atero
Francesc Xavier Pla Falip
Teresa Niubó Cama

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

Excusa l’assistència el regidor, Sr. Joan Simeón Morera (Grup Popular).
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per
Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013 (09/2013).
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
09/2013 celebrada el dia 26 de setembre de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.
02. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2013 (10/2013).
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
10/2013 celebrada el dia 28 d’octubre de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.
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03. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2013
(11/2013).
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
10/2013 celebrada el dia 14 de novembre de 2013. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.
04. INFORME DE L’ALCALDIA
L’alcalde Marc Solsona inicia l’informe d’alcaldia puntualitzant que donat que l’últim Ple
Ordinari va ser el dia 26 de setembre doncs farà l’informe des del dia 27 de setembre fins a
dia d’avui.
El dia 28 de setembre es va fer la 1a Mostra d’Entitats de Mollerussa, en la qual una
quarantena d’associacions i d’entitats de caràcter cultural, esportiu, social, educatiu i
solidari van fer un seguit d’activitats, unes 20 activitats programades. Aquesta iniciativa
que va sortir de la gent de Mollerussa, canalitzada per l’Associació Amic, una mostra que es
va veure positivament, per donar a conèixer i posar la mostra de la nostra potencialitat a
nivell associatiu de la ciutat.
El dia 28 i 29 de setembre el Grup de Teatre Rossinyol va fer l’obra “Necessito una
Infermera”.
El dia 1 d’octubre es va donar a conèixer un estudi del Consell de Lectura de Mollerussa en
el qual es va fer una mostra d’anàlisi del programa i de la seva incidència en el programa
municipi lector a Mollerussa durant els quatre anys que fa que està instal·lat. S’hi valoren
les competències en llengua catalana, castellana i anglesa. El que es desprèn d’aquest
estudi és que, en aquells municipis que són “municipi lector”, les capacitats en les llengües
català, castellà i anglès estan per damunt de la mitjana catalana. L’alcalde creu que el
programa comença a donar els seus fruits.
El mateix dia 1 d’octubre es van començar les obres de la recuperació del pantà situat a la
Serra, a l’indret de l’auto cros però a l’altra banda. Aquesta obra s’ha fet a través de Sorea
i està inclosa dins la sèrie d’actuacions que s’estan fent a la Serra. El pantà recuperat té
una capacitat de 5.000 metres cúbits, de manera que podria cobrir les necessitats de
diferents equipaments durant un mes si fos necessari. Els dos pantans estan comunicats, si
calgués tancar-ne un es podria utilitzar l’abastament de l’altre.
El dia 3 d’octubre va començar la 6a Edició de la “LanParty”, amb 454 expositors o
aficionats de diferents llocs de Catalunya i d’Espanya, cosa que va suposar un increment
del 10% vers l’any passat. Es van repartir un premi de valoració de 10.000€. L’alcalde
comenta que aquesta és la primera “LanParty” que és fa a Catalunya.
El dia 4 d’octubre va caure un fort aiguat a Mollerussa cosa que va provocar inundacions en
diferents zones de la ciutat. Aquest fet va posar de manifest la manca d’absorció de la
xarxa de clavegueram. Des de l’Ajuntament, es van fer actuacions ràpides, com la que es
va fer davant del Consell Comarcal, al carrer Prat de la Riba. S’han mirat de fer diferents
reunions amb l’empresa del Pla Director i amb la Casa Canal, per fer accions amb dos
tipus: unes correctives i altres de planificació. En aquestes accions correctives el que
podem avançar a dia d’avui, és que en el carrer Duran i Bas, un dels carrers on hi ha
evidents problemes, es buscarà la solució obrint dues canaleres de 40 cm de diàmetre que
connectin amb el canal que passa soterrat pel passeig de la Salle, per tal que es puguin
abocar els excedents d’aigües pluvials fins al canal.
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L’alcalde explica que s’han portat a terme altres actuacions que no depenen només del
municipi de Mollerussa sinó que estan interrelacionades el municipi de Miralcamp, de
Golmés i que quan s’hagin acabar de perfilar amb la casa Canal, es podran fer públiques i
incloure en el Pla Director.
El 4 d’octubre es va inaugurar formalment l’exposició “Espriu a l’Àgora”. S’exposava a la
plaça de l’Ajuntament.
El dia 6 d’octubre va tenir lloc l’acte formal de dedicar una plaça al Sr. Isidre Sala, que va
ser regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa. D’acord amb el que es va
acordar a la Junta de Honors i Distincions, es va fer aquest reconeixement i es va posar la
placa a la plaça del cementiri.
El dia 7 d’octubre es va donar el tret de sortida a les Aules d’Extensió Universitàries.
Aquest mateix dia es van obrir les instal·lacions de la piscina coberta, que estaven
tancades des del dia 19 juliol com a conseqüència de l’execució de les obres de substitució
total de les biguetes i del panell de sobre.
El dia 7 d’octubre es va començar un pla especial de neteja que va durar cinc setmanes. Es
va dividir Mollerussa en deu parts, i es va fer una neteja amb maquinària d’alta pressió,
detergents i desinfectants industrials per complementar la neteja ordinària. Es va negociar
perquè anés inclòs dins del cost establer en la neteja de la ciutat.
La setmana del 8 d’octubre es va iniciar una campanya d’informació i millora de la
seguretat vial, per part de la Policia Local, encarada als ciclistes. S’hi informava d’intentar
regular millor la mobilitat. Caldrà fer-ne un reforç a l’estiu ja que és l’època en què
s’utilitza més aquest transport i en què hi ha més ensurts.
El dia 11 d’octubre es van continuar les reunions amb el Servei Territorial d’Habitatge de
Lleida i el Director de l’empresa Vincle, Sr. Casol, i posar data d’inici a l’estudi
socioeconòmic per la situació del Grup Sant Isidori. Aquest punt anirà lligat amb un punt
que explicarà més endavant referent al carrer Montsec.
El dia 14 d’octubre, juntament amb el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a
Lleida, la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament, la direcció i l’AMPA de l’escola Ignasi
Peraire va tenir lloc una reunió amb per fixar les actuacions de cara al pressupost de
l’exercici de l’any vinent i que en tot cas s’implementarà amb l’apartat d’inversions del
pressupost.
El dia 12 d’octubre es va acompanyar la Casa d’Aragó de Mollerussa amb la seva Festa del
Pilar, com cada any.
El dia 15 d’octubre l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell va posar a l’accés de tothom la
documentació municipal dels ajuntaments de la comarca, com poden ser les actes dels
plens i més de 82.000 imatges obtingudes amb l’escaneig de 535 documents, bona part
d’aquesta documentació del S. XIX i del S. XX pertany a l’Ajuntament de Mollerussa.
Aquest mateix 15 d’octubre també es va iniciar el que seria la convocatòria del 26è Premi
de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa, dotat amb 5.000€ al guanyador.
El dia 17 d’octubre la Biblioteca va rebre la donació de 5.000 documents de la col·lecció
personal de l’escriptor i pensador argentí, Joan Benavent, establert a Vilassar de Mar i
propietari de l’editorial “Letras e Imagos”.
El dia 17 d’octubre l’Ajuntament va regular l’aparcament del bus i vehicles a l’Institut
Terres de Ponent per millorar la seguretat. S’ha fet un una sèrie d’actuacions en la Ctra. de
Torregrossa, a la Ronda Ponent, per millorar problemes que no estaven resolts, entre els
quals s’ha habilitat una zona d’aparcament d’autocars, aparcaments per professors i
vehicles particulars.
El dia 17 d’octubre va tenir lloc el lliurament dels premis de la Marató fotogràfica de
Mollerussa, Wiki Taques Mollerussa, organitzat per Mascançà i l’associació Amic 2, amb el
suport d’Amical Wikimedia. Hi van participar 30 aficionats a la fotografia.
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El dia 17 d’octubre La Salle va inaugurar una botiga al carrer Palau, que acollirà dos
negocis impulsats per estudiants de Cicles Formatius, sota el nom de “Motor Empresarial”.
Un, de producció audiovisual i l’altre, de telefonia mòbil.
El dia 18 d’octubre, seguint el Pla d’Actuació pel que fa a les clavegueres, va haver-hi una
reunió entre els tècnics de la casa, els regidors de l’Ajuntament i els representants de la
Casa Canal per tal de fixar les accions correctives en cas de pluges fortes. L’alcalde
comenta que les clavegueres ja van mig plenes encara que no plogui, la qual cosa dificulta
el problema en cas de pluges.
El dia 19 d’octubre -ho destaca l’alcalde especialment- va morir un veí de Mollerussa el Sr.
Lluis Felip Josa, professor de La Salle, des d’aquí doncs també com Ajuntament volem
donar el suport per aquesta pèrdua a la família.
El 19 d’octubre es va organitzar 2a Fira del Corredor i les curses infantils amb la
participació de 400 nens i nenes al Parc Municipal, va ser la prèvia de la 26a Edició de la
Mitja Marató de Mollerussa que tenia com a novetat aquest any, la col·laboració amb
Barbastro per fer entre les dues Mitges Maratons una combinada en pla com una Marató.
Des d’aquí la l’alcalde agraeix als Xafatolls la seva col·laboració ja que sense ells
segurament aquesta activitat no seria possible.
El 20 d’octubre, coincidint amb la Mitjà Marató, es va fer el 2n Mercat de Segona Mà al
Pavelló Firal. el 2n Mercat de Segona Mà al Pavelló Firal que va comptar amb 76 parades
de peces de tot tipus. Segons Mollerussa Comercial, organitzadora de l’esdeveniment, hi
van passar més de 4.000 persones i s’hi van vendre objectes per valor de 14.500 euros, el
doble que en la primera edició. Són diners que revertiran als comerços de la ciutat ja que
la moneda de canvi va ser el “molleuro”, un altre dels encerts de Mollerussa Comercial.
El 22 d’octubre es va fer una sèrie d’actuacions de jardineria, de pintar i de reposició
d’algunes parets i trams malmesos de paviment en el Cementiri Municipal.
Els dies 23 i 24 d’octubre L’IRTA organitza a les instal·lacions de la Serra la XVIII Jornada
Fructícola per mostrar els resultats dels assajos que duu a terme i un any més l’alcalde
dona la benvinguda als participants. Hi assisteixen més de 1.500 productors d’arreu de la
geografia catalana i també de les comunitats properes. L’alcalde comenta poder incloure la
part expositiva com a activitat firal de la ciutat sota la marca Fira de Mollerussa.
El 24 d’octubre es van col·locar bandes reductores de velocitat al carrer Ferran Puig fins al
punt de la rotonda de l’Albada i es va recuperar també el ressalt venint de l’Avinguda del
Canal.
El 25 d’octubre es va inaugurar la Fira de l’Autotardor. Es van superar els objectius
previstos pel que fa a la venda de vehicles. Aquest any en el total de les fires Sant Josep,
AUTOTRAC i AUTOTARDOR s’han venut 434 vehicles nous i d’ocasió i l’import de negoci ha
estat de 6,9 milions d’euros, cosa que supera en un 26% el volum de l’any anterior, tant
en unitats físiques com també en percentatge de volum de negoci.
El 26 d’octubre,L’Amistat acull la Marató de la Sang, enguany sota el lema Més que la
meva sang, 300 ja que l’objectiu era arribar a les 300 donacions al final no va ser possible
però tot i això hi va haver una bona participació.
El mateix dia 26 d’octubre, va tenir lloc la celebració dels Mollerussencs i Mollerussenques
que van fer 70 anys. Felicitació per a tots ells.
El dia 29 d’octubre surt a la premsa que la comunitat musulmana es planteja canviar la
ubicació del seu centre de culte al carrer del Molí perquè ha quedat petit i traslladar-se a
un local al carrer Montsec, fet que aixeca el recel d’alguns veïns de la zona. L’alcalde
comenta que l’Ajuntament fa de mitjancer amb les diferents parts implicades per explicarlos que el consistori està treballant en un projecte de revitalització del Grup Sant Isidori, ja
que és una zona que s’emmarca dins el Pla de Barris. És per això que ha arribat a la
conclusió que ni aquest ni cap altre centre de culte encaixa en aquesta voluntat de millora
d’aquesta zona. Totes les parts entenen el plantejament del consistori i la comunitat
musulmana decideix no tirar endavant el projecte d’ubicar un centre de culte al carrer
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Montsec, un projecte que encara no ha estat presentat a l’Ajuntament per a la seva
avaluació. L’alcalde diu que cal saber que la llei empara a qualsevol comunitat religiosa a
poder ubicar els seus centres de culte a qualsevol punt de la ciutat si el local s’adequa a la
normativa. És per això que l’Ajuntament només té la paraula per valorar la conveniència de
la ubicació escollida en funció del seu projecte de ciutat. L’alcalde explica que legalment
han passat dos coses: una al 2009,la Llei catalana obligava els Ajuntaments a fer reserva
de sòl per la nova ubicació de centres de culte o de trasllat dels existents, al 2012 coincidint amb l’entrada al Govern de la Generalitat de Convergència i Unió- es modifica
aquesta Llei, cosa que fa que l’Ajuntament no tingui l’obligació de deixar sòl públic per a la
implantació dels centres de culte i dóna una moratòria de 10 anys per l’adaptació dels
centres de culte al projecte d’activitat que se’ls requereix. Com que en el carrer Molí no
compleixen i ni podran complir amb la normativa, hauran de canviar de lloc. És un tema
que tornarem a tenir sobre la taula perquè sabem del cert que la comunitat musulmana
necessitat trobar una altra ubicació, perquè l’actual no reuneix les condicions necessàries.
El dia 29 d’octubre l’Ajuntament convoca el primer Concurs d’aparadors per promocionar
els vestits de paper amb la implicació de la Cambra de Comerç i Mollerussa Comercial. Els
premis, patrocinats per l’Associació de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró de Catalunya
consistiran en un primer de 500 euros i un segon de 200. Hi participen una desena
d’establiments.
El dia 1 de novembre, Mollerussa va lamentar la mort del Sr. Tonet Dalmases a l’edat de
91 anys. Va ser un prohom de l’activisme cultural a la ciutat, i vol deixar constància des del
Ple de l’Ajuntament.
Al dia 4 de novembre, es comencen les obres a nivell de marcatge del vial Nord, en el tram
comprès entre Bombers i la carretera de Linyola. És una obra estratègica per Mollerussa.
Aquesta obra possibilita dues coses important: que els bombers surtin pel lloc que els
correspon i que quan l’Ajuntament de Mollerussa posi a disposició els terrenys per ubicar la
futura Àrea Policial de Mollerussa – Les Borges, hi hagi també la sortida pel davant.
Durant el mes de novembre continuen les activitats de Cicle d’Aprenentatge d’Emocions
que es fan a través de la Biblioteca de la ciutat.
També en aquest mes ha tingut lloc una reunió per planificar el punt de l’ordre del dia amb
el president, vicepresident i gerent del Consell Comarcal per tal de mirar com es planteja
l’adhesió de Mollerussa al servei de recollida d’escombraries de la comarca.
El 5 de novembre va tenir lloc la inauguració, a la sala d’exposicions del Museu de Vestits
de Paper, de l’exposició “Catalunya en peu, 80 anys de Parlament”. Hi ha hagut molta
participació dels col·legis de Mollerussa i de fora.
El dia 13 de novembre, seguint les actuacions previstes amb l’AMPA i la direcció de l’escola
Mestre Ignasi Peraire, es va fer la petició formal perquè s’autoritzés la instal·lació d’un
semàfor a la carretera de Miralcamp per regular el creuament de la carretera, i també, per
mirar de millorar les barreres arquitectòniques. Es va rebre una comunicació per la qual es
donava autorització per la col·locació. Aquesta mesura és important, donades les
incidències ocorregudes en altres llocs, i permetran que l’accés a les escoles sigui més
segur.
El 14 de novembre es va fer una reunió amb el Consell Social Municipal per treballar
l’Ordenança de civisme i ciutadania. Es pretén que es contemplin supòsits de convivència i
diversitat que no tenia en compte l’Ordenança de policia i bon govern.
El 15 de novembre té lloc la presentació del número 4 de la revista Mascança, una revista,
de prestigi, de reconeixement científic i de recerca.
El dia 16 de novembre una seixantena d’infants participen en el taller organitzat per donar
a conèixer a infants i famílies el Concurs Nacional de Vestits de Paper. El mateix dia la
Colla dels 50 Anys va celebrar la seva festa anual. Aquest any hi participaven els nascuts
l’any 1963.Tambéva tenir lloc la presentació de tots els equips de bàsquet del Club Basquet
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Mollerussa. Es tracta de 100 nois i noies que representen Mollerussa per les pistes de
bàsquets d’arreu de Catalunya.
El mateix dia 16 una quarantena de vestits de paper van despertar l’admiració de les 300
persones que el van veure desfilar pel Palau de Congressos d’Andorra la Vella. Es tracta
d’una activitat que forma part del conveni bianual que vàrem signar l’any passat amb el
Comú d’Andorra la Vella en virtut del qual han aportat 14.000 en aquests dos anys per al
Concurs Nacional de Vestits de Paper.
El dia 18 de novembre, Consell Directiu de la Fira,es va aprovar el pressupost de la Fira i el
calendari firal.
El dia 19 de novembre es va rebre la subvenció de la Diputació de Lleida de 33.874€, per
rehabilitar la sala de ball de l’Amistat. Abans que acabi l’any es començaran les obres de
rehabilitació de la sala de ball de L’Amistat que van quedar inacabades quan es va dur a
terme la millora d’accessibilitat i rehabilitació de l‘edifici de L’Amistat. Les obres suposaran
ampliar en 100 metres quadrats la sala i recuperar així els 250 que tenia abans de les
obres. També serviran per millorar el tancament de la coberta. Però el més important és
que es farà l’accés pel carrer de Lleida, cosa que permetrà a les persones amb mobilitat
reduïda una millor accessibilitat al poder-hi arribar amb ascensor. Les obres, que estan
pressupostades en 40.785 euros, compten amb una subvenció de 33.874 euros per part de
la Diputació mentre que la resta dels diners seran aportats pel consistori a través d’una
modificació de crèdit que ja ha estat comptabilitzada a càrrec de l’exercici pressupostari del
2013. Satisfacció perquè amb aquestes obres tancarem una altra carpeta.
El 19 de novembre se signa un conveni de col·laboració amb la Generalitat que contribuirà
a potenciar el comerç a cel obert de Mollerussa amb una aportació econòmica de 25.000
euros, un 10% més que l’any passat.
El dia 23 de novembre. Aquest mateix dia se celebra Santa Cecília. Els alumnes de l’Escola
de Música van fer un concert a la plaça Major, amb activitats de xocolata amb coca, cants i
entrega de premis. Aquest dia es fa un acte al parc , on es descobreix una placa en què
s’acredita Mollerussa com a Ciutat Amiga de la Infància. El guardó ens va ser atorgat fa un
any per UNICEF España, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies per dur a terme el disseny i desenvolupament de
polítiques locals d'infància i joventut en sintonia amb la Convenció sobre els Drets de
l’Infant, aprovada per Nacions Unides el 1989 i ratificada per l’Estat espanyol el 1990.
El 25 de novembre, es va celebrar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb
la lectura de manifest. S’agraeix a l’Albada i al Consell Social Municipal per col·laborar amb
aquesta iniciativa.
En el Decret 506/2013 de l’Ajuntament de Mollerussa es dóna l’ordre d’inici de procediment
per a l’exigència de responsabilitat patrimonial com a conseqüència de les indemnitzacions
abonades per l’Ajuntament de Mollerussa derivades de la sentència del Contenciós
Administratiu, de març de 2012.
L’alcalde comenta a títol informatiu que durant el mesos d’octubre i novembre, en el
despatx d’Alcaldia, s’han atès 47 visites. Entre les qual no es compten les que s’atenen
directament en els diferents departaments -regidors i coordinadors d’àrees- de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Comenta també l’alcalde que es continuen amb els programes de col·laboració social amb
el SOC, que pretenen que l’Ajuntament pugui realitzar diferents obres i serveis diversos, i
al mateix temps, ajudarà persones amb situació d’atur o perceptores de prestacions per
desocupació.
L’oferta de programes del SOC és molt diversa però els perfils que es demanen en cada
proposta són molt limitats. El catàleg és extens, però de vegades no es troba el perfil
concret i fins i tot costa d’accedir-hi.
En aquest moments i fins al dia 10 de desembre, hi ha dedicats tres pintors en els passos
de vianant i en altres zones de la ciutat. Un altre programa en marxa és el de
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manteniment, reposició i pintura on s’han incorporat dos ferrers dedicats a les feines de
reparació i tanques de ferro, plaques de claveguera, soldadura i tècniques propis de ferrer.
I dir que l’import econòmic d’aquests Programes de Col·laboració Social són els següents,
pel que fa als pintors, ja ho vam dir al setembre, era de 5.004€ i pel que fa als ferrers serà
de 4.123€. Tots està comptabilitzats en el capítol 1 del Pressupost 2013 i també, en les
variables del Pressupost 2014.
Aquests programes del SOC no són només per gent que es trobin en situació d’atur, de
vegades estan en situació d’atur i no cobren prestació, altres vegades, per un tema d’edat,
per un tema d’especificitats. En qualsevol cas, s’intenta la incorporació ens aquells plans
d’ocupació que més convenen com Ajuntament.
L’alcalde dóna per acabat l’informe d’alcaldia fins a data d’avui.
05. EXPEDIENT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS: MODIFICACIÓ MODALITAT DE GESTIÓ I PROPOSTA DE DELEGACIÓ
DE LA GESTIÓ DEL SERVEI A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL.
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“L’Ajuntament de Mollerussa presta el servei públic de recollida i transport de residus i la
deixalleria sota modalitat de gestió indirecta i en concret mitjançant contracte de gestió
amb l’empresa FFC S.A., amb vigència fins el 02 de març de 2014.
El contracte abasta la prestació sobre els serveis següents:
•
•
•

Servei de recollida RSU
Servei de recollida Selectiva
Gestió deixalleria

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha disposat en el seu Programa d’Actuació la gestió de
la recollida i transport de residus amb abast a tots els municipis de la Comarca, per mitjà
de delegació o conveni. Aquesta possibilitat s’empara en el que es preveu en els articles
175 i 303 i concordants del ROAS, el quals, a la vegada despleguen les disposicions que al
respecte s’estableixen en el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i en el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
La prestació del el servei públic de recollida i transport de residus i la deixalleria, tal i com
s’ha esmentat, s’efectua sota modalitat de gestió indirecta. El contracte que l’empara és un
contracte administratiu de gestió dels serveis mitjançant concessió administrativa. Això
implica que la modificació del sistema de gestió, s’ha de sotmetre a procediment específic.
Per tant, en desplegament de les potestats d’autoorganització i regulació dels serveis
públics, i sense perjudici de la seva mutabilitat, es proposa com a modalitat de gestió del
servei la GESTIÓ DIRECTA, sota la forma de delegació de la gestió al Consell Comarcal
del Pla d’Urgell mitjançant conveni interadministratiu; aquesta modalitat és emparada
entre altres normes, en l’art. 167 del ROAS; en aquets cas cal considerar la aplicació
anàloga dels articles 160 i 188.5 del ROAS, preceptes relatius a la modificació en la forma
de gestió dels serveis i a la tramitació de l’expedient. Per tant, el Ple de l’Ajuntament,
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òrgan competent, ha d’acordar, si més no de forma provisional, determinar la modalitat de
gestió del servei públic de recollida i transport de residus, i la forma de prestar-lo
(delegació de la gestió mitjançant conveni i interadministratiu amb el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell).
En qualsevol cas, la delegació no implica que la titularitat del servei l’assumeixi una altra
administració, atès que la competència segueix essent municipal, sinó que suposa la
transferència, a favor del Consell Comarcal, de la regulació del servei concret mitjançant
conveni.
Atenent a quant s’ha exposat, i a la vista dels informes favorables lliurats al respecte, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Determinar com a modalitat de gestió del SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS, en la seva concepció integral àmplia, la GESTIÓ DIRECTA i
prestar-lo sota la forma de delegació de la gestió mitjançant conveni i interadministratiu
amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Aquest acord es fonamenta en el desplegament
de les potestats d’autoorganització i regulació dels serveis públics, sense perjudici de la
seva mutabilitat.
Segon. En conseqüència, i atenent a l’aplicació anàloga dels articles 160 i 188.5 del ROAS
el present l’acord es sotmetrà a informació pública (mitjançant Edictes inserits al Tauler
Municipal, al BOP de Lleida, al DOGC i a un diari de difusió corrent a la localitat), pel
termini mínim de 30 dies, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i
adduir-hi les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. Les reclamacions han de
resoldre’s pel ple en l’acord d’aprovació definitiva. No obstant, transcorregut el termini
d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions o al·legacions els acords
adoptats amb caràcter inicial esdevindran definitius sense necessitar d’ulterior
pronunciament corporatiu.
Tercer. Atenent les facultats que al respecte s’estableix en la vigent legislació, i resultant
que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha disposat en el seu Programa d’Actuació la gestió
de la recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament amb abast a tots els municipis
de la Comarca, s’acorda transferir al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, mitjançant
delegació expressa, la gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans del Terme
Municipal de MOLLERUSSA. Aquest acord s’estima provisional restant la seva plena eficàcia
condicionada a l’aprovació del conveni interadministratiu entre les parts. La competència
per a l’aprovació serà del Ple de l’Ajuntament.
Quart.- Facultar l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester per al desplegament
dels acords adoptats.
Cinquè. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes
oportuns.“
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Sr. Francesc Pla, del grup d’ERC, expressa que hi ha una clara tendència cap a la
recollida d’escombraries soterrada. El seu partit creu que manca, pel que fa a la ciutadania,
un debat clar sobre quin tipus de recollida d’escombraries seria realment necessari i més
efectiu. Bàsicament per la qüestió de sensibilització ciutadana ja que es busca una recollida
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selectiva el més acurada possible. Afirma que no s’ha entrat mai en cap debat sobre
sistemes com el porta a porta o d’altres i que en algunes ciutats o localitats han funcionat
amb resultats francament importants. Troben a faltar aquest debat i veu que aquí es va
directament cap a la recollida d’escombraries soterrada sense veure o ponderar quin és el
sistema més adequat. És partidari de debatre-ho.
Un altre aspecte és quan ho gestioni el Consell Comarcal, ja que les taxes poden
augmentar. Però, en definitiva, el que creu més important és la manca de debat públic.
Caldria una conscienciació ciutadana sobre com fer la recollida selectiva amb persones que
sensibilitzin la ciutadania i amb mitjans i recursos necessaris perquè sigui efectiu.
El Sr. Pere Gatnau del Grup del PSC, en resposta al que esmenta el Sr. Pla, afirma que de
debats en referència a la recollida d’escombraries n’hi ha hagut molts i de molt acalorats.
Considera que això que s’està proposant ara, delegar el sistema de recollida al Consell
Comarcal, haurà d’haver-se fet dues legislatures anteriors. En aquell moment es van
decantar pel sistema de recollida pneumàtica, conegut per tots, sistema que el grup del
PSC va aturar pels altíssims costos que comportava per a la ciutadania. Si aleshores
s’hagués optat per la solució a la qual va acollir-se tota la comarca excepte Mollerussa,
haguéssim pogut gaudir de les subvencions que es van donar per a la implementació.
Avui per avui, només queda poder implantar el sistema de recollida soterrada en la zona
del Pla de Barris i possiblement tot el que no sigui la zona del Pla de Barris molt
possiblement hagi d’estar sufragat pels propis ciutadans perquè difícilment hi haurà ajuts o
subvencions com hi havia en aquell moment. Desafortunadament en aquest aspecte cada
dia va endarrere.
El Sr. Gatnau dóna suport a aquest punt perquè només es planteja la delegació, llavors
caldrà veure les formes i condicions del conveni que es proposi en el seu moment per
valorar el seu procés definitiu.
El Sr. Alcalde dóna les gràcies i explica que l’Ajuntament de Mollerussa es pot plantejar
dues coses: com que la concessió està prorrogada i no es pot prorrogar més o es fa un
concurs públic nou o es delega la gestió del servei de recollida al Consell Comarcal. Aquí,
s’hi poden fer diferents lectures, una, el Pla d’Urgell és la comarca de Catalunya que té un
percentatge de recollida selectiva més alt pel que fa a les fraccions i al retorn del cànon,
per tant vol dir que ens adherim a un servei que funciona, i està reconegut per l’Agència
Catalana de Residus com la comarca que millor fa la feina en aquest aspecte o dos, que
l’Ajuntament de Mollerussa es vulgui adherir a un servei per un tema merament econòmic.
L’alcalde diu que reforçar la figura dels consells comarcal com a gestor de serveis
supramunicipals i evitar qualsevol tipus de duplicitat pot ser una bona opció. Ja es va fer al
seu moment amb els serveis tècnics i se n’està content amb la relació qualitat preu tant pel
manteniment del servei com per l’optimització econòmica.
No vol dir que quan l’Ajuntament s’hi incorpori hi hagi un canvi de sistema de recollida, ni
de bon tros. Aquí hi ha un sistema de recollida de superfícies que és compatible amb el
soterrat. A la comarca hi ha la fórmula mixta i això no suposa ni increments ni decrements
a l’hora de prestar el servei. S’entén doncs que no s’està fent cap cosa fora de lloc o de
manera impulsiva.
En el seu moment, quan s’entra en aquesta legislatura i donat que amb l’empresa
concessionària actual hi havia deutes de més de 800.000€ pendents de pagament, la
incorporació al Consell Comarcal pretenia frenar la bossa de deute que hi havia amb la
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concessionària. Si es canvia d’operador amb la integració a la comarca, es tanca la
concessió amb tota normalitat i sense deure cap factura a Fomento. L’alcalde diu que hi ha
la llibertat de fer-ho perquè es vol fer així o per motius econòmics. A partir d’aquí hi haurà
un any per avaluar conjuntament amb el Consell Comarcal quin impacte suposa per a la
comarca i per a Mollerussa que s’incorpori un volum tant alt pel que fa a facturació,
ingressos i despeses. Tot això comportarà un volum substancial que farà plantejar si caldrà
fer la inversió en soterrats o mantenir durant una temporada més la recollida de superfície.
Tot sabent que la comarca del Pla d’Urgell està considerada la comarca que millor tracta els
residus, fa pensar que no seria una mala postura la incorporació a allò que ja funciona, al
contrari. Especular sobre si aquesta opció comportarà un increment de taxes o no caldria
saber què van pagar el pobles en el seu moment. L’alcalde entén que no es pot comparar
la recollida de Mollerussa amb la dels pobles perquè hi havia pobles que anteriorment
gairebé no pagaven per la recollida i que a Mollerussa ja hi va haver uns increments sense
que hi hagués cap canvi de sistema. S’intentarà que les inversions que calguin fer es faci
via Pla de Barris, via Agència de Residus, o per la concessionària. Es buscaran maneres
perquè afecti el mínim possible.
L’alcalde creu que d’aquest tema se n’ha parlat molt i que ara només es tracta d’una gestió
purament administrativa, que seria l’adhesió a allò que creuen millor per a Mollerussa, tant
pel que fa al servei com als costos. Aquesta decisió no hipotecaria la propera legislatura, ja
que aquesta decisió d’avui no condiciona l’Ajuntament de Mollerussa, només garanteix que
aquest servei es continuï prestant amb iguals condicions i mateixos costos des de la
primavera de 2014 i fins a finals de legislatura, 2015. Temps suficient perquè els
professionals del Consell Comarcal i de l’Ajuntament avaluen si aquesta incorporació surt a
compte.
El Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC, respon que això s’hagués pogut fer fa dues
legislatures. En els contractes hi figuren clàusules que es poden resoldre si la voluntat del
consistori és fer una altra cosa. Afirma que fa dues legislatures, quan governava CiU, es va
adjudicar de nou a Fomento, però ara ja no hi ha més possibilitat de pròrroga i això fa que
obligui a decidir què es vol fer.
Diu que quan es va aprovar el Pla de Barris ja es va aprovar que en el centre hi havia
d’anar contenidors soterrats. Aquest era la decisió en aquells moment i ara cal intentar que
la dotació de prop de 300.000€ sigui un caramel per iniciar les obres. Creu que cal
començar per aquí perquè ja hi ha el finançament, després ja s’estipularan les zones a
incorporar en cada moment, perquè ja hi ha un estudi fet de les zones on s’ubicaria i que
fos factible en un diàmetre de 100 metres. El Sr. Gatnau diu que hi ha molta feina feta
però el que no hi ha són diners. Comenta que la decisió que es pren avui és garantir que
l’1 d’abril hi hagi recollida, després hi haurà un any de transició per avaluar l’impacte
d’aquesta incorporació en el contracte i a partir d’aquí temps per poder decidir si hi ho fa la
comarca o no.
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, creu que no es tracta de discutir sistemes -a Cervera el
porta a porta va obtenir molts bons resultats- sinó que és més fer una reflexió sobre la
conscienciació de la ciutadania sobre el concepte de recollida selectiva, de fer-la de forma
acurada i justa necessita tot un projecte de sensibilització i un projecte de treball que creu
que no s’ha fet o no s’ha fet suficientment o s’hauria de fer amb la dotació corresponent i
amb la dedicació en el temps i en l’espai corresponent. Diu que caldria recalcar en això
més que en noves discussions sobre els sistemes anteriors que, lògicament tenen els seus
resultats contrastats amb ciutats i amb poblacions com Mollerussa.
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El Sr. Pere Gatnau del grup del PSC afegeix unes paraules. Comenta que mentre ells van
ser al govern s’estava en ple procés judicial i no es creia convenient fer cap tipus de canvi
ja que no se sabia com acabaria.
Dit això, el Sr. Gatnau manifesta que el seu grup dóna suport a aquesta implantació i
també en un futur al sistema de recollida soterrada. Creu que és molt positiu tant per
Mollerussa com per la comarca ja que pot representar una reducció de costos en haver-hi
un major volum de gestió per a l’empresa concessionària i també pel que fa a les
característiques geogràfiques de la comarca en trobar-se els pobles molt pròxims entre
ells.
El Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, respon al Sr. Gatnau que una cosa és no creure
convenient adherir-s’hi i l’altra no voler-ho fer. Cada moment té els seus avantatges i
inconvenients per poder prendre decisions.
Pel que fa a la campanya de sensibilització no va acompanyada d’inversió estrictament. La
comarca ha fet moltes accions de sensibilització perquè el sistema donés resultat. Aquí, a
Mollerussa, també s’havien fet diferents coses. No cal fer sensibilització només en canviar
de gestor, sempre es pot fer quan es vulgui fer. Mollerussa no va malament pel que fa a
recollida selectiva, però falta una empenta en alguna fracció i ara caldrà aprofitar aquest
nou element per acabar de falcar la feina que està fent la gent de Mollerussa. Hi havia
hagut molts problemes amb el paper perquè la gent hi barrejava molt impropis. En lloc de
rebre diners pel paper de vegades encara hi havia amenaces de multes, -comenta l’alcalde.
Ara les coses han millorat, en el vidre és més evident, en el plàstic està funcionant bé, però
encara no s’està en el percentatge de retorn del Pla d’Urgell. Si es fa bé la inversió hi ha
més cànon de retorn, per tant a l’hora de planificar el quadre de la inversió caldrà veure el
que es rep de fer les coses bé. Potser fa dues legislatures les coses estaven més verdes i
no es podia comptar amb aquesta variable, però ara cal aprofitar-ho de la millor manera.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta 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, Immculada Casamella, Pere Gatnau,
Concepció Garnica, Teresa Ginestà, Josep Antoni Ajates i Teresa Niubó i una abstenció, del
Regidor Sr. Francesc Pla.
06. SOL·LICITUD DE LA SRA. BOYERO EGIDO, CONCEPCIÓ, DE COMPATIBILITAT
PER UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PÚBLIC.
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“Atesa la petició formulada per la Sra. BOYERO EGIDO, Concepció, membre de la Plantilla
de Personal Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de professor de l’Escola
Municipal de Música (especialitat Violí), per a l’exercici d’una segona activitat al sector
públic com a professora de Música a l’Escola Municipal de Música de Tàrrega.
Resultant que de la informació facilitada i dels informes corresponents, la petició és
subsumible en el supòsit previst a l’article 324.a) del Decret 214/1990, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals (RP), tota vegada que la
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compatibilitat sol·licitada es per a un segon lloc de treball directament relacionat amb les
tasques docents que són objecte del lloc de treball principal.
En virtut del que s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula les
incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques (LI) i al Decret
214/1990, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats
locals (RP); a la vista de la documentació aportada i considerant l’informe favorable lliurat
per Secretaria, es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament, atesa la seva condició
d'òrgan competent, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la Sra. BOYERO EGIDO, Concepció, membre de la Plantilla de Personal
Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de professor de l’Escola Municipal
de Música (especialitat Violí), la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat al
sector públic com a professor/a de Música a l’Escola Municipal de Música de Tàrrega.
Segon. L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:
Amb caràcter específic:
•

•

Limitacions de caràcter retributiu: Considerant el Grup de pertinença del/la
personal afectat (A2) i atenent a allò previst a l’article 7.1 de la LI i a l’article 327 RP, i
la retribució que en còmput anual té atribuïda la Sra. BOYERO EGIDO, Concepció, a
l’Ajuntament de Mollerussa, el sostre de remuneració que pot percebre en el segon lloc
de treball no pot superar el 35% d’aquest import (és a dir 8.757,06 €) referit a
l’exercici 2013. En aquest sentit, s’ha acreditat el compliment d’aquets requisit
limitatiu.
Jornada i horaris: No podrà modificar, ni la jornada de treball ni els horaris establerts
per al lloc de treball principal com a Professor de l’Escola de Música de Mollerussa en
l’especialitat corresponent.

Amb caràcter general:
•
•
•
•

L’activitat objecte de compatibilitat només es podrà prestar en règim laboral, a temps
parcial i de durada determinada, en les condicions establertes a la legislació laboral.
La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc
de treball.
L’autorització de compatibilitat està condicionada, al compliment estricte de la jornada i
l’horari en els llocs de caràcter públic.
Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a efectes de
triennis, de drets passius o de pensions per a la seguretat social.

Tercer. Notificar el present acord a la interessada 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.
07. BAIXES DRETS RECONEGUTS
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
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“La Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2012 va posar de manifest
l’existència de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors (2002 a 2011)
per import de 2.405.679,74 € i d’exercici corrent (2012) per import de 1.881.034,27 €. En
la mateixa Liquidació es va provisionar una quantia de 948.034,66 € en concepte de saldos
de dubtós cobrament.
La Liquidació del Patronat Fira de Mollerussa de l’exercici 2012 va posar de manifest
l’existència de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors (2000 a 2011)
per import de 193.202,83 €. En la mateixa Liquidació de la Fira, es va provisionar una
quantia de 151.947,47 € en concepte de saldos de dubtós cobrament.
Atès que per establir i determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària de l’Ajuntament, cal efectuar baixes de drets reconeguts d’exercicis
anteriors i corrent que siguin inexigibles actualment.
Vist l’informe de l’Interventor encarregat per aquesta Alcaldia en data 30 d’octubre de
2013, en el qual es determina que existeixen a la comptabilitat de l’Ajuntament drets
reconeguts d’exercicis anteriors i corrent que van de 2002 a 2012 que haurien de donar-se
de baixa per un import total de 129.978,41 €.
Vist l’informe de l’agent col·laborador en les tasques de recaptació en via executiva, en el
qual es determina que existeixen deutors en situació de ser declarats fallits i, per
consegüent, declarar crèdits incobrables els deutes que integren l’esmentat expedient, per
un import total de 51.376,05 €.
Vist l’informe de l’Interventor relatiu als drets reconeguts d’exercicis anteriors del Patronat
Fira de Mollerussa, en el qual es determina que existeixen drets reconeguts que haurien de
donar-se de baixa per un import total de 101.814,40 €.
És per tot l’anterior que en ús de les competències legals atribuïdes proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, per import de
181.354,46 €, el detall dels quals, individualitzat per anys conceptes i quanties s’adjunta a
l’annex, corresponent a l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, per import de
101.814,40 € segons annex que s’adjunta, corresponent al Patronat Fira de Mollerussa.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació 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.
08. APROVACIÓ LÍMIT DESPESA NO FINANCERA.
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
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“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
al seu article 30 estableix que les corporacions locals han d’aprovar un límit màxim de
despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa.
A la regla de la despesa i el seu càlcul es determina en l’article 12 del la citada Llei
Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit, per
determinar la quantia de la regla de la despesa s’ha considerat la despesa computable, en
els termes previstos a l’apartat dos de l’article 12, així com la taxa de referència de
creixement (fixada pel Govern de l’Estat en l’1,5% pel 2014).
Vist l’informe FAVORABLE de l’Interventor i en base al que s’ha exposat, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Aprovar el límit de despesa no financera del Pressupost de l’Ajuntament de
Mollerussa en la quantia de 10.254.657,00 €.
Segon. Notificar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en els
terminis que estableix a l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les
obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada
i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
09. PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2014.
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2014, amb les seves Bases
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en
els articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL).
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent,
en especial el compliment de la regla de despesa/límit de despesa no financera així com
l’estabilitat pressupostària i que el pressupost de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, que
l'integra, ha estat prèviament proposat pel Consell Directiu del Patronat de conformitat als
seus Estatuts, en acord adoptat en la sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2013, tal i
com s'acredita en l'expedient.
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen;
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2014, el qual queda
integrat pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent
RESUM per CAPÍTOLS:
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ESTAT D'INGRESSOS

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

5.753.700,00

5.753.700,00

10.000,00

10.000,00

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.408.750,00

353.000,00

4

TRANSF. CORRENTS

3.300.000,00

230.500,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

2.761.750,00
90.0000,00

3.440.500,00

114.160,00

114.160,00

ALIENACIÓ INVR.REALS

0,00

0,00

7

TRANSF. DE CAPITAL

0,00

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

1.000,00

1.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

00,00

00,00

TOTALS........

11.587.610,00

583.500,00

90.000,00

12.081.110,00

ESTAT DE DESPESES

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

4.175.000,00

220.600,00

4.395.600,00

2

BENS CORRENTS I SER.

4.436.610,00

291.300,00

4.727.910,00

3

DESPESES FINANCERES

530.000,00

16.600,00

546.600,00

4

TRANSF. CORRENTS

245.000,00

0,00

5

FONS DE CONTIGÈNCIA I ALTRES
IMPOREVISTOS

60.000,00

0,00

60.000,00

6

INVERSIONS REALS

200.000,00

0,00

200.000,00

7

TRANSF. DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

1.000,00

0,00

1.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

1.940.000,00

55.000,00

1.995.000,00

11.587.610,00

583.500,00

TOTALS.........

Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general.

90.000,00

90.000,00

155.000,00

12.081.110,00
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Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d'anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se
reclamacions contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per
l'exercici 2013, una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè. Aprovar la Plantilla de Personal per a l’exercici 2014, que compren tots els llocs
de treball del personal funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració, i
de l’OAM Fira de Mollerussa, amb les modificacions següents:
1.- AMORTITZACIONS: En el marc de les mesures correctives i preventives fixades en els Plans de
Sanejament i d’Ajust en matèria de reducció de la despesa de personal, s’aprova l’amortització dels
llocs de treball (RLT) inclosos en la Plantilla de Personal vigent, següents:
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI:
N/RLT Denominació
026
Professora Ll. musical
077
Professora Violí

E
AE
AE

SE
Tècnica
Tècnica

Categoria
Tècnica Superior
Tècnica Superior

G
A
A

SG
A1
A1

SE
Serveis Especials
Serveis Especials
Serveis Especials

Classe/Categoria
Oficial 2ª
Oficial 1ª
Oficial 1ª

G
C
C
C

SG
C2
C1
C1

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL,:
N/RLT
050
051
061

Denominació
PO-BOS Serveis Diversos
PO-BOS Serveis Diversos
PO-BOS Serveis Diversos

EA
AE
AE
AE

Identificacions:
N/RLT:
E:

EA:

SE:
G:
SG:

Número Ordinal de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Escala (Plantilla de Personal Funcionari)
AG: Administració General
AE: Administració Especial
Escala d’Adscripció (Plantilla de Personal Laboral)
AG: Administració General
AE: Administració Especial
Subescala
Grup
Subgrup

2.- ADSCRIPCIONS: Aprovar la revisió de l’adscripció del RLT 058, de la Plantilla de Personal Laboral
en els termes següents:
N/RLT
058

Denominació
Auxiliar Administratiu

EA
AG

SE
Auxiliar

Classe/Categoria
Auxiliar

G
C

SG
C1

El RLT 058 s’adscriu a l’a unitat Acció Social i Ciutadania. La provisió s’efectuarà mitjançant el
procediment de redistribució d’efectius i/o mobilitat funcional, segons procedeixi, i afectarà el titular
del lloc de treball, Sr. Martín Guerrero, JA.
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En tot cas l’efectivitat de la mesura restarà condicionada a la tramitació de l’expedient i a l’aprovació
definitiva de la plantilla de personal.
3.- LLOCS DE TREBALL OBJECTE DE REQUALIFICACIÓ: S’autoritza la reconversió i requalificació
del lloc de treball inclòs en la plantilla de personal laboral, amb indicació del Grup i Subgrup que s’hi
assigna:
Núm. lloc de treball:
Denominació del Lloc:
Grup de catalogació del lloc de treball:
Titular:

112
Administrador Sistemes Informàtics i Xarxes.
B
ROCA PONS, Eduard.

El lloc de treball indicat restarà catalogat de la forma següent:
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala Tècnica:
Classe/Categoria Tècnica: Cicles Formatius de Grau Superior (Grup B)
Núm.
112

Denominació del Lloc
(*) ASIX

Grup
B

CD
18

CE_.
10/05

(*) Administrador Sistemes Informàtics en Xarxa
Es justifica la requalificació per tal d’adaptar les tasques que realment efectua el treballador a les
circumstàncies i necessitats actuals en matèria d’administració dels sistemes informàtics i de
manteniment de les xarxes. La proposa s’empara en allò previst a l’article 89 del Reglament de
Personal de les Entitats Locals (Decret 214/1990 de 30 de juliol), que preveu la requalificació de llocs
de treball per les circumstàncies esmentades (adaptació de tasques), i és suficient en aquest cas el
canvi de denominació del lloc en la relació de llocs de treball (RLT), sempre que el treballador
compleixi els requisits de titulació i capacitació professional. En aquest sentit s’acredita que el Sr.
ROCA PONS, Eduard, gaudeix de la titulació adient i prevista en la RLT pel Grup B: Cicle Formatiu de
Grau Superior.

Sisè. L’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2014, serà objecte de publicació
reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies. De
no presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu
sense necessitar d’ulteriors acords de la Corporació.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, destaca del pressupost bàsicament el que ja ha comentat
l’alcalde fa un moment amb la qüestió d’inversions. És una inversió relativament reduïda
de la qual la gran majoria se’n va al cementiri. Pel que fa al mobiliari urbà i, això ja s’ha
comentat en diverses juntes de portaveus, als parcs infantils s’haurà de mirar de renovar
perquè està bastant endarrerit i vell. Una altra cosa és la reducció del capítol 1 pel que fa a
la plantilla, es produeix un estalvi però s’ha de tenir en compte l’exemple que s’ha posat
abans de la poda que es fa a partir d’agents externs. Potser seria bo, a nivell
d’Ajuntament, invertir en tot el possible en el capítol propi de l’Ajuntament i evitar
aquestes tasques de cara als agents externs. El Sr. Pla pensa que seria bo potenciar la
brigada que en molts aspectes ha fet una tasca ben feta. Caldria potenciar-la i renovar-la.
Per finalitzar fa el comentari al Pla d’Ajust amb els seus límits i el marge de maniobra i per
tant diu que cal ajustar.
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El Sr. Pere Gatnau del grup del PSC manifesta que enguany el debat dels pressupostos és
atípic. Afirma que s’estan debatent uns pressupostos sobre els quals, d’aquí a uns mesos,
imposaran unes decisions en forma de llei que els transformaran de dalt a baix. Es refereix
en concret a la Llei ARSAL que determinarà el que toca o no toca. A més, per si no n’hi
hagués prou, hi ha les retallades de la Generalitat que en els últims anys a tall d’exemple
han reduït en les escoles bressol l’import de 1.800 a 1.300 i a 800. S’està fent
pressupostos i en el moment de començar el curs encara es desconeix l’aportació de la
Generalitat i possiblement també vingui acompanyada d’una altra llei, la de governs locals,
que condicionarà molt els pressupostos que avui s’estan tractant i debatent.
El Sr. Gatnau diu que és evident que aquests pressupostos estan marcats per un
endeutament, un endeutament important que s’ha anat generant pràcticament amb tots
els Equips de Govern que han anat passant per aquesta casa, i lògicament es veu reflectit
en els números que es plantegen.
Tot això, també ha anat portant cap a un encadenament de plans de sanejament, un
primer, un segon, un tercer i així successivament. En aquest moment el que hi ha són una
sèrie de crèdits amb uns terminis de carència, part d’ells es començarà l’amortització a
partir del 2015.Considera que en aquests pressupostos hi hauria d’haver una previsió per
anar-los adaptant al 2015 i poder fer front a aquestes partides d’amortitzacions, que seran
molt importants i no només pels que fa a interessos.
També observa la reducció de les despeses que s’estan duent a terme per les condicions o
per la situació econòmica en el manteniment preventiu de les instal·lacions municipals.
Considera que s’hauria de fer més per al manteniment i que s’han donat una sèrie de
situacions i problemes donats per aquesta falta de manteniment com és la teulada de la
piscina, el tub de la calefacció de la biblioteca, la calefacció de l’Amistat. Hauria d’haver
servit d’experiència tot aquest tipus de situacions i implementar un programa preventiu de
manteniment, i més en la situació econòmica que hi ha.
Fa menció tant de la intervenció del Sr. Pla com de la de l’alcalde, veu que per una part
s’està reduint despesa en el capítol de personal però per poder fer la feina s’externalitza en
altres i al final s’està condicionant el Pla de Sanejament.
A més, en aquests pressupostos que no s’ha fet partícip a cap equip de l’oposició. El seu
partit donada aquesta situació i condició serà la d’abstenir-se en aquest punt.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i fa una recomanació a tothom i també a l’Equip de Govern:
“Hauríem de tenir a la tauleta de nit com a lectura obligatòria per anar recordant, el
document que tots vam aprovar,el Pla d’Ajust. En aquest document no només hi ha
partides amb números, hi ha una memòria del Pla d’Ajust en el qual fixa i marca les
actuacions i els límits”. No podia ser que hi hagués un percentatge del 44 % del pressupost
dedicat al capítol 1, era inviable. També hi consta tota la distribució i la modificació si
s’escau i tal com l’Ajuntament podrà fer front a les obligacions contretes al llarg dels deu
anys del Pla d’Ajust. En el 2015, hi surt perfectament estipulat les obligacions que s’han de
contemplar. La quantitat d’1940.000€ surt de les obligacions contretes i que s’ha de fer
front. Aquest pressupost ja contempla aquesta projecció. En els documents que s’aproven
cada tres mesos a l’Ajuntament ja es contemplen totes les revisions i les seves variables.
Hi ha tot el quadrant d’amortitzacions de totes les obligacions contretes fins que s’acabin.
El pressupost es fa a la inversa, es fa en base al que es va aprovar al seu moment, pot
donar més o menys marge per decidir discrecionalment què es vol fer o no, però allò que
es obligat ja hi és tot contemplat. Per això l’alcalde diu que cal fer una lectura del Pla
d’Ajust. Tot està previst i planificat de fa més de dos anys.
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Pel que fa la tema de les inversions, es fan preveient algunes partides d’ingressos a la
baixa. A partir del 2014, després de Sant Josep, s’està pensant en fer millores al parc
municipal i diferents equipaments relacionats amb els infants. També, l’alcalde recomana
que tinguin en compte el marc pressupostari 2014, 2015 i 2016 ja que va haver-se
d’enfocar un marc pressupostari a menys de deu anys. En aquest marc pressupostari
aquests dubtes que es tenen ara respecte al 2015 ja estan aclarits.
També cal dir que tret del PP, a Mollerussa es va aprovar una moció en contra de la Llei de
racionalització i sostenibilitat financera de les administracions públiques.
L’alcalde diu que a la xerrada que va fer el dia 6 de setembre per al Centre Cultural ja va
dir que totes les mesures que s’estan prenent són precisament per garantir que l’aplicació
d’aquestes lleis no posin en perill cap dels serveis impropis que s’estan prestant. En
referència si pot ser un debat atípic en el sentit que el que avui s’aprova no serveixi per
res, no ho creu. Per altres aspectes, l’un, perquè hi ha mesures per garantir que es prestin
els serveis impropis, sense que es vegin en perill per l’aplicació de la Llei ARSAL i que s’ha
modificat a la baixa en l’últim esborrany que ha entrat al congrés i després hi ha una
diferència important si s’arriba a aprova la Llei de governs local de Catalunya. En aquesta
Llei la valoració dels serveis impropis es farà a partir de valorar la qualitat del servei i no
només del cost del servei. Per tant hi haurà unes variables que es podran justificar i
motivar. Per exemple si volem una ciutat en què la gent pugui aprendre música, a tocar
instruments, a anar a les escoles bressol... si es vol una ciutat que posi en valor, no només
una inversió física sinó una inversió en formació integral dels ciutadans i ciutadanes, tot
això es podrà motivar si es fa una aportació en inversió o en despesa. Quan al cost caldrà
veure si la pèrdua es a causa de mala gestió o és perquè es vol potenciar l’activitat. Si els
serveis obligatoris es poden pagar, els diferencial es pot invertir en tot això. Tot i que
aquesta llei afectaria menys si la situació econòmica de l’Ajuntament fos una altra, si hi
hagués un endeutament inferior al 75% es podria anar al crèdit o a buscar diferents
fórmules de finançament. Si l’Ajuntament de Mollerussa tingués una situació econòmica
diferent, es podrien destinar els romanents de tresoreria positius que sortissin del
pressupost a fer inversió o a pagar despeses corrents. Cal intentar posar les mesures
suficients perquè l’aplicació d’aquestes lleis ens perjudiquin les menys possibles, tot i que
la llei catalana és un tallafocs de la llei espanyola. L’alcalde també comenta que com que
s’han anat fent els deures aquests últims anys, no hi ha d’haver cap problema i subratlla
que l’aplicació d’aquestes lleis no implicarà que el que fem en aquest pressupost no pugui
ser assolible i en qualsevol cas, només afectaria a allò que són serveis impropis; i els
serveis impropis en la mesura que s’han anat fent en els últims dos anys estan garantits
tot sabent que les aportacions de les administracions terceres, en aquest cas la
Generalitat, sigui zero o molt poca.
Com a exemple, l’alcalde posa l’Escola de Música i diu que el primer any es van apujar les
taxes per reduir en 100.000€ de desfasament i es va aconseguir. Aquest any, com que hi
ha marge de millora pel que fa a la part interna: horaris i contractes laborals dels
treballadors, no caldrà repercutir en el ciutadà cap pujada perquè en aquesta reordenació
es preveu una reducció de 100.000€. Tot i que aquest anys la Generalitat no doni els
mateixos 58.000€ de l’any passat, el futur de l’Escola de Música està garantit només pel
que fa a la gestió interna depenent de l’Ajuntament. Cal fer una lectura positiva pensant
que no es depèn de la Generalitat per poder prestar el servei. Això obliga a treballar i a
respectar les regles del joc. Hi ha hagut un descens de les inscripcions i increment de
quotes però al final els muntant de cost surt positiu. Ha calgut treure el concert a una
escola, la realitat obliga a prendre mesures, però en cap cas la Generalitat és obstacle
perquè Mollerussa hagi de decidir què vol fer amb els seus serveis.
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Quant a si l’alcalde ha fet partícip o no a l’oposició pel que fa als pressupostos, diu que no
és cert. Fa més d’un mes i mig que l’alcalde va informar al Sr. Gatnau en Junta de
Portaveus que el pressupost estava escrit i era el previst en el Pla d’Ajust i si volien fer
alguna aportació la manifestessin.
L’alcalde respon al Sr. Pla que si per alguna que si se sent enganyat en alguna cosa que ho
digui, si pensen que cal afegir més diners en alguna partida han de dir de quina s’han de
treure. L’alcalde els comenta que han tingut diferents trobades i ningú no li ha comentat
res. Entén que hi ha poc marge per incidir, però ningú s’ha pres cap molèstia per fer
propostes o per canviar alguna partida.
Pel que fa al tema dels manteniments preventius, el checklist, s’ha de fer un esforç en tots
els Centres Educatius sobre les quals l’Ajuntament té una responsabilitat directa. Cal fer un
esforç molt gran per elaborar un checklist específic, fer el seguiment,avaluar, quantificar i
informar als Consells Escolars. En referència a les piscines tota la maquinària està subjecta
a unes revisions. Hi ha contractes de manteniment en empreses que estan fent la revisió
de les diferents instal·lacions, igual que hi ha contractes de manteniment des d’un servei
informàtic de prestació fins a d’altres coses. Existeixen instal·lacions velles on hi ha hagut
imprevistos, però no són imprevistos per falta de manteniment. Hi ha hagut situacions de
desgast evident en les quals ha calgut prendre mesures correctives, no preventives. No
existeix cap partida per manteniment preventiu, però si per manteniment d’edificis públics.
L’alcalde diu que si el que pregunten és si hi ha un registre de tots els contractes de
manteniment, la resposta és que sí, s’ha fet una revisió dels contractes i ara està tot
endreçat. Aquest manteniment serveix perquè quan calgui fer alguna reparació o canvi es
faci en el moment necessari. Posa com a exemple que si cal fer un canvi de caldera a
l’escola de música aquesta pugui tenir una utilitat en algun altre equipament com ara a Cal
Duch, on també s’estan pagant un gruix de factures energètiques molt potents a causa de
l’envelliment de l’edifici.
L’alcalde creu que aquesta és una manera de fer manteniment preventiu, gastar els diners
d’una finalitat acurada. Afirma que ara les normatives són molt dures i obliguen tenir plans
d’autoprotecció, plans d’emergències, plans d’evacuació. Per tant cada vegada que
s’engega un pla, s’està avaluant la instal·lació i per tant ja implica un pla preventiu de
manteniment de les instal·lacions. Amb això l’alcalde vol dir que no hi ha una partida
específica sinó que hi ha moltes partides que engloben serveis de manteniment preventiu a
l’Ajuntament de Mollerussa.
Acaba la seva intervenció agrint l’atenció i diu que malauradament les coses estan fixades
d’aquesta manera, no hi ha més marge i cal ser coherents amb aquest. Afirma que intenta
ser coherent amb el que es predica i amb els que es van comprometre amb la gent el maig
de 2011.
El Sr. Francesc Pla, del grup ERC, comenta que en aquell moment hi havia el Sr. Miquel
Martin. Afirma que és conscient que s’havia d’abaixar el capítol 1, sobretot quan estava al
quaranta i escaig per cent. El que vol remarcar el Sr. Pla és que ara cal mantenir la
inversió en capital humà en la mesura que sigui possible dins el Pla d’Ajust. Un cop s’ha
aconseguit aquesta reducció, intentar potenciar el capital humà amb la brigada per
desenvolupar totes les tasques possibles en el mateix Ajuntament.
El regidor Sr. Pere Gatnau, dels grup del PSC, en referència a la proposta de participació
dels grups en els pressupostos, no té present que en cap Junta de Portaveus se’ls hagués
dit que hi podien participar. Potser no es van entendre, o no van estar al cas o no era
present en aquella Junta.
L’alcalde matisa que el Sr. Gatnau hi era present.
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El Sr. Gatnau continua la seva intervenció dient que aquests són uns pressupostos que
estan molt encintats i condicionats, per tota la informació que s’ha donat anteriorment.
Recalca que quan es refereix a manteniment no només es tracta de mirar si tot funciona bé
sinó també a un sistema de prevenció o de plantejament de renovació per anar evitant
coses d’aquest tipus. Com que el pressupost està molt condicionat econòmicament i obliga
a treballar amb la mínima despesa, de vegades prevenir o canviar a temps pot ser molt
més econòmic que deixar caure. La seva intervenció anava en aquest sentit.
L’alcalde expressa que està d’acord amb el Sr. Pla que cal aprofitar el capital humà, però
sense esprémer-lo. Afirma que s’està fent molt amb la gent que hi ha en tots el
departaments. Diu que la feina que s’havia de fer al Capítol 1 ja s’ha fet, no s’han cobert
les jubilacions, etc. Alguns serveis amb el temps s’anirien afeblint per si mateixos i això
donava una mica de marge per plantejar amb tranquil·litat la manera de continuar prestant
els serveis sense que la gent noti cap trauma pel que fa a la relació laboral Ajuntament i
treballadors. En aquest sentit l’Ajuntament ha de mirar d’aprofitar el capital humà i evitar
que ningú no senti l’angoixa d’esperar que passi alguna cosa per fer acomiadaments. La
política de personal s’està executant tal com es va preveure en el seu moment, i al contrari
d’això s’està fomentant que molta gent entri es diferents plans d’actuacions. De vegades,
el que disparava el Capítol 1 eren el Parc de Nadal, que costava 40.000€ i 20.000 amb
personal, els tallers d’estiu... La part de personal estàndard de la casa no ha variat, el que
ha canviat és algun plantejament de personal col·laborador. Pel que fa als temes de
manteniment, l’alcalde diu que per manteniment preventiu entén que és canviar, mirar si
tot funciona. Això és el manteniment preventiu. Si el que es diu és que no hi ha partides de
renovació, hi ha una partida d’inversió de 200.000€ i es dediquen en allò que l’alcalde ja ha
esmentat en el seu moment. Aplicar més partides de renovació seria anar en contra i no es
pot accedir a cap ajuda perquè els ajuts han variat. Els PUOSC ja no són per obre, sinó per
manteniment i per pagar despesa corrent. Quan surten plans d’esport o de qualsevol
regidoria van destinat a equipaments existents.
L’alcalde matisa que l’Equip de Govern que hi ha en aquest moment va decidir articular i
fer una memòria on fixava una manera de fer i desenvolupar el seu pla econòmic i de
gestió. L’alcalde comenta que no sap si un altre equip de govern hagués fet la mateixa
memòria i el mateix pla d’actuació que ha fet aquest equip, el qual va haver de decidir
obertament al 2012 quines serien les mesures que s’havien de prendre per treure
l’Ajuntament del pou econòmic en què es troba. Segurament l’equip de Govern que hi hagi
el 2016 tindrà també un marge de maniobra per modificar la memòria i mentre els quadrin
els volums totals podrà decidir quina acció fa o no fa. Per tant, afegeix l’alcalde, es
presenta aquest pressupost d’acord amb la decisió que es va prendre en el seu moment.
Tot això dóna uns marges que són els que en aquests moment s’intenten aprovar. Per
primera vegada aquest equip de govern podrà tancar i liquidar un Pla de Sanejament i
podrà anar complint els plans d’ajustos que es va marcar. L’alcalde estaria satisfet si hi
hagués més ingressos per poder discutir si es poden ampliar els gronxadors del parc o
emprendre altres accions però en aquest moment afirma que havent-hi el que hi ha cal
mirar per allò que és prioritari.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per dotze vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Paquita Brau, Teresa Grañó, Jordi Pérez, Carles
Fernández, Jaume Segura, Rosalia Carnicé, Immculada Casamella, Francesc Pla i Teresa
Niubó i quatre abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Pere Gatnau, Concepció Garnica,
Teresa Ginestà i Josep Antoni Ajates.
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10. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 173/2013
1317000107) A NOM DE MASIP CULLERE, EMILIO

(LIDs

1318000096

–

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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud de Jordi Carner, en representació de Emili Masip Culleré de bonificació
de la llicència d’obres 173/2013, per tractar-se d’un enderroc i nova edificació en zona dins
de l’àmbit d’actuació del pla de barris, referent a l’objecte tributari C/ Ferrer i Busquets,
62, amb referència cadastral 4710101CG2141S0001XL.
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 (ICIO) 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.
Atès que l’article 4.2.c) de l’ordenança de l’ICIO estableix una bonificació del 80% per
enderrocs inclosos 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, prèvia declaració de les obres
com a interès social.
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple.
Vista la liquidació 1318000096 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 112,70 € i la liquidació 1317000107 de taxa per llicència urbanística, per import
de 67,85 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la Junta de Govern en sessió de data 29-08-13 va aprovar la llicència d’obres per
nova edificació en la finca C/ Ferrer i Busquets, 62.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació total per import de 104,25 € d’acord amb el següent
desglossament:
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Base imposable (BI):

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

5.635,00
LIDs
112,70
56,35
11,50
67,85
180,55

Bonificació
80 % ICIO
25 % Taxa

90,16

Nova LID
22,54

14,09
0,00
14,09

42,26
11,50
53,76

104,25

76,30

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis 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.
11. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 249/2013 (LID 1317000107) A NOM DE
PARRÒQUIA SANT JAUME 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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud de mossèn Jordi Orobitg Huguet, en representació de Parròquia Sant
Jaume de Mollerussa, de bonificació de la llicència d’obres 249/2013.
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 (ICIO) 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.
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple.
Atès que la Ordre EHA/2814/2009, de 15 d’octubre, per la que es modifica la Ordre de 5 de
juny de 2001, per la que s’aclareix la inclusió de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres en la lletra B) del apartat 1 del article IV del Acord entre el Estat Espanyol i la Santa
Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, estableix la exempció total i
permanent per a tots aquells immobles que estiguin exempts de l’impost sobre béns
immobles.
Vista la liquidació 1317000153 de taxa per llicència urbanística, per import de 187,30 €.
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Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la adequació del baptisteri com a capella oberta de
pregària.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació total per import de 45,00 € d’acord amb el següent
desglossament:

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

18.000,00
LID
0,00
180,00
7,30
187,30
187,30

Bonificació
Nova LID
exempció Ordre EHA/2814/2009, Acord Santa Sede
25 % Taxa

45,00
0,00
45,00

135,00
7,30
142,30

45,00

142,30

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.
12. RENOVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, FIRA DE MOLLERUSSA,
AMB L’ENTITAT LA CAIXA
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front
als pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal
funcionament del Organisme Autònom Fira de Mollerussa.
Atès que en data 31-12-13 tindrà venciment una operació de crèdit a curt termini per
import de 190.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària La Caixa i que no ha estat
possible la seva cancel·lació per manca de tresoreria.
Atès que les circumstàncies exposades aconsellen la renovació d’aquestes operacions de
crèdit a curt termini.
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Examinat l’expedient incoat per a la renovació d’una operació de crèdit a curt termini i
trobat conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL).
Vist l’informe d’Intervenció.
Vista la oferta de condicions financeres presentada per La Caixa.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa la renovació d’una operació
de crèdit a curt termini per import de 190.000,00 €
Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària La Caixa en les
condicions màximes següents:
-

Crèdit màxim autoritzat:
Venciment:
Tipus d’interès màxim:
Comissió renovació:
Comissió no disponibilitat:

190.000,00 €
31-12-14
Euríbor trimestral + 5,45%
1,25%
0,50%

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu
President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de la Fira de Mollerussa
formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els documents
necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos menester.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada
i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
13. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINSITRATIUS
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Afegir un nou epígraf novè (documents relatius a policia local) a l’article 6 (quota
tributària):
Epígraf novè. Documents relatius a policia local
1.
2.

Per cada llicència de carrabines d’aire comprimit, gas, airsoft, painball i similars:
Per cada expedient a disposició de companyies Asseguradores i/o parts afectades:

30,00
20,00

Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL,
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació
de l’aprovació definitiva al BOP.
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada
i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
14. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, PREU PÚBLIC PER RECOLLIR I
RETIRAR VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
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 25 de novembre de
2013, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora del preu públic per
recollir i retirar vehicles de la via pública.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf primer, apartat 1 (grua contractada) de
l’article 6 (quota tributària):
1) Grua contractada:
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a.
b.
c.

Per cada servei de retirada de vehicles de la via pública, a petició de particulars:
En el supòsit que demanant un servei no s'arribés a efectuar:
Qualsevol altre servei de retirada de vehicle de la via pública:

55,25
55,25
55,25

En aquestes quotes cal afegir l’IVA vigent.”

Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la
província. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL,
transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord
restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita
jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació
de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada
i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
15. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 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) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) 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 setembre
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 a tots els efectes legals.
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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€
1.128.718,22€
12.489.032,05€
9.455.580,96€
75,71%
9.331.952,83€
74,72%
7.954.627,95€
85,24%

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

11.360.313,83€
1.128.718,22€
12.489.032,05€
11.390.769,37€
91,20%
8.550.970,18€
75,06%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/07/13
Ingressos 6.571.683,01€
Moviments interns de tresoreria 3.484.240,06€
Pagaments
Moviments interns de tresoreria 3.484.240,06€
Saldo a 30/09/13

984.604,50€

6.766.188,96€
790.098,55€

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€
442.164,88€
73,58%
442.164,88€
73,58%
348.216,06€
78,75%

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€
568.315,04€
94,57%
504.375,21€
88,74%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/07/13
Ingressos
Moviments interns de tresoreria
Pagaments

23.978,80€
323.928,15€
135.482,90€
250.206,42€
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Moviments interns de tresoreria
Saldo a 30/09/13

135.482,90€
97.700,53€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
16. 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. TERCER 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
3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic,
corresponent al tercer trimestre de 2013, 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: 1.144.648,78 €, que corresponen a 1.054 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
113.899,01 €, que corresponen a
69 factures.

En data 14/10/2013 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 a
l’OAM Fira de Mollerussa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
17. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME
ESTABLEIX L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE HAP/2105/2012. TERCER TRIMESTRE
2013.
En compliment del previst article 16 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 la tramesa d’informació corresponent al segon trimestre de 2013.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals
del MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP).
Data de la comunicació: 30 d’octubre de 2013.
Formularis:
F.1.1.1
F.1.1.2
F.1.1.3
F.1.1.4
F.1.1.5
F.1.1.9
F.1.1.8
F.1.1.A3
F.1.1.B1
F.1.1.B2
F.2.1
F.3.0
F.3.2
F.3.3
F.4.0

Resum classificació econòmica
Desglossament Ingressos corrents
Desglossament Ingressos de capital i financers
Desglossament Despeses corrents
Desglossament Despeses de capital i financeres
Calendari i pressupost de tresoreria
Romanent de Tresoreria
Dotació de plantilles i retribucions
Ajustos SEC
Informació pel càlcul de la regla de la despesa
Ajustos per operacions internes entre entitats del grup
Dades generals de l’informe actualitzat d’avaluació
Resum anàlisi estabilitat pressupostària
Resum anàlisi regla de la despesa
Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als
informes lliurats a la plataforma del MINHAP.
El Ple en resta assabentat.
18. MOCIONS
18.1 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS, CiU, ERC i PSC .
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple de la Moció següent:
“Els Grups Municipals, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), a l’Ajuntament de Mollerussa presenten al Ple de
la Corporació la següent moció:
MOCIÓ PER DEMANAR LA MODIFICACIÓ DEL RD LLEI 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL
QUE S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS, AMB LA FINALITAT D’ESTABLIR AMB CARÀCTER GENERAL QUE QUAN
EXISTEIXI UNA TRANSMISSIÓ D’UN IMMOBLE MITJANÇANT PROCEDIMENTS
D’EXECUCIÓ FORÇOSA EN VIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA I L’IMMOBLE SIGUI
EL DOMICILI HABITUAL DEL TRANSMITENT, O QUAN LA TRANSMISSIO ES
REALITZI A TRAVÉS DE COMPRAVENDA DEL BÉ IMMOBLE AMB POSTERIORITAT
A L’INICI D’UN PROCEDIMENT EXECUTIU I PEL MATEIX VALOR DE L’EXECUCIÓ.
EN TOTS AQUESTS CASOS PROPOSEM QUE EL SUBJECTE PASSIU DE L’IMPOST DE
LA PLUSVALUA MUNICIPAL SIGUI L’ADJUDICATARI DEL BÉ IMMOBLE.
Un dels efectes més evidents de la crisi econòmica és l’increment de problemes socials
entorn l’habitatge. Són moltes les famílies que als últims anys no han pogut fer front a les
seves obligacions hipotecàries que en el seu dia varen pactar; per això, en número
d’execucions hipotecàries i dacions en pagament han augmentat molt significativament.
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Segons dades del Banc d’Espanya, en el 2012, 39.167 llars van entregar el seu habitatge a
l’entitat financera, d’aquestes, 32.490 corresponien a primers habitatges o habitatges
habituals.
Mollerussa malauradament no és aliena a aquesta situació.
La lleu d’hisendes locals regula en el seu article 104 l’Impost sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua), el qual grava l’increment de valor que
experimenta els terrenys de naturalesa urbana posat de manifest a conseqüència de la
transmissió de la propietat dels mateixos per qualsevol títol.
Una de les contradiccions fiscals que comporta la dació en pagament o les execucions
hipotecàries és l’obligació de liquidar l’impost de la Plusvàlua a l’Ajuntament respectiu. El
subjecte passiu d’aquest tribut , a qui li correspon liquidar l’impost és al deutor hipotecari i
l’ha de satisfer malgrat el preu de l’immoble hagi disminuït des de la seva adquisició,
excepte que es trobi en perill d’exclusió social.
Sembla evident, doncs, que aquesta regulació ha de canviar.
D’una banda no sembla factible que les famílies que hagin perdut la propietat del seu
habitatge , a causa de l’execució hipotecària, puguin fer front al pagament d’un impost
municipal amb posterioritat a haver perdut l’immoble. Per altra banda el normal és que el
preu de transmissió sigui inferior al de l’adquisició, per tant no sembla ni oportú, ni lògic, ni
moral que qui hagi perdut l’habitatge i registrat una minusvàlua hagi de pagar una
PLUSVÀLUA municipal.
En aquesta línia hi ha hagut ajuntaments que han optat per articular mecanismes de
devolució o compensació en aquests casos malgrat aquestes actuacions no s’emparen sota
cap paraigua legislatiu, per tant no s’ajusten a la legalitat , i així reiteradament ho han
informat els serveis d’intervenció municipal.
Per la seva banda el Síndic de Greuges ha manifestat que considera inconstitucional el
cobrament del referit impost municipal, ja que tal i com estableix l’article 31 de la CE , tots
els ciutadans han de contribuir al sosteniment de la despesa pública d’acord a la seva
capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just, inspirat en principis d’igualtat i
progressivitat. Per tant en els supòsits que s’obliga a assumir una càrrega tributària aquell
que resulta perjudicat per la pèrdua del que havia estat el seu habitatge habitual, tal i com
succeeix en les execucions hipotecàries o dacions en pagament, aquesta situació s’allunya
al criteri de justícia.
Per altra banda les precàries hisendes municipals no haurien de veure minvats els seus
ingressos per aquesta circumstància, pel que sembla oportú buscar alternatives per al
pagament de la Plusvàlua derivant la seva imputació com a major cost de l’adjudicació
hipotecària.
Aquesta mesura no és nova. L’article 9 del RD 6/2012, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris, a instància de Convergència i Unió, ja regula la inversió del subjecte
passiu en la liquidació de la Plusvàlua municipal en els casos que existeixi dació en
pagament i el deutor hipotecari es trobi en perill d’exclusió social. Ara bé, l’impacte
d’aquest règim és limitat ja que els criteris d’aplicació d’aquest RD són molt restrictius i
només se’n pot beneficiar una minoria.
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És per tot això que els Grups Municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Mollerussa presenten
la següent moció:
1.- PROPOSEM: Demanar la modificació del RD Llei 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, amb la finalitat d’establir amb
caràcter general que quan existeixi una transmissió d’un immoble mitjançant procediments
d’execució forçosa en via judicial o administrativa i l’immoble sigui el domicili habitual del
transmitent, o quan la transmissió es realitzi a través de compravenda del bé immoble amb
posterioritat a l’inici d’un procediment executiu i pel mateix valor de l’execució, que en tots
aquests casos el subjecte passiu de l’impost de la plusvàlua municipal sigui l’adjudicatari
del bé immoble.
Mollerussa, novembre de 2013.”
L’alcalde fa una breu explicació i comenta que amb la crisi apareixen uns escenaris i unes
situacions que no eren gens habituals abans, com per exemple el tema de la plusvàlua.
Exposa que la plusvàlua és un impost voluntari, els Ajuntaments poden decidir aplicar-lo o
no, però en el cas s’apliqui s’ha de fer tal com marca el mateix impost. Hi havia hagut
casos en què alguns ciutadans s’havien trobat en procés de dació en pagament i en
aquesta transmissió també es podia aplicar la plusvàlua. És esperpèntic que s’hagi de
donar la casa i a sobre l’Ajuntament faci pagar la plusvàlua municipal. El que proposa
l’Ajuntament en aquests casos és que davant d’una situació de dació en pagament no hagi
de pagar el que transmet sinó el que adquireix l’immoble. En totes les condicions de dació
en pagament, el subjecte passiu canvia. Ara se sap que en moltes situacions les entitats
financeres no només fan dació en pagament sinó que també fan una compravenda de
l’immoble amb el mateix valor pendent de pagament del deute, una dació encoberta
perquè no sigui considerada com a tal sinó com una compravenda. L’Ajuntament ha de
continuar cobrant la compravenda però no en aquell que transmet sinó en aquell que
compra, motiu pel qual l’Ajuntament demana a l’Administració de l’Estat que modifiqui
aquesta llei espanyola de regulació d’aquest impost i s’hi incorporin aquestes
consideracions.
Finalitzada la intervenció de l’Alcaldia, es produeixen les intervencions següents:
La regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó diu que troba que és una bona mesura donada la
situació econòmica del moment i votarà sí.
El regidor Sr. Pere Gatnau manifesta que votarà sí. No obstant, demana que es matisi que
això fa referència al primer habitatge, no al segon o altres habitatges.
L’alcalde respon que la proposta es refereix, evidentment, només a l’habitatge habitual.
Explica que del que es tracta és que aquelles persones que un cop perden l’habitatge
habitual passen automàticament i malauradament a ser usuaris directes d’una empara de
l’Administració Pública.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet sotmet a la consideració
del Ple la moció presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents
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18.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL, ERC.
El Regidor Sr. Francesc Pla, portaveu del Grup ERC, dona lectura a la següent MOCIÓ:
PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA REFORMA
URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA
I. L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3. , estableix que “les
persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les
condicions que legalment s’ estableixen”.
D’ acord amb l’article 37. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia, aquest dret de l’àmbit dels serveis
socials cal que sigui regulat per mitjà d’ una llei del Parlament de Catalunya.
L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva en l’àmbit de
l’assistència social; així, l’article 166 de l’ EAC relatiu als serveis socials, voluntariat,
menors i promoció de les famílies atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en
matèria de serveis socials que inclou “la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis
socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o
complementàries d’altres sistemes de previsió pública. (...)”.
Les anteriors competències tenen el seu fonament a l'article 42 de l' EAC en el qual
s’expressa un mandat als poders públics: "(...) han de promoure polítiques públiques que
fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, de titularitat
pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials de Catalunya. (...)”.
Finalment, l’Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 37.1. regula que “les
disposicions que dictin els poders públics de Catalunya han de respectar els drets
establerts als seus capítols I, II i III i que s’ han d’ interpretar i aplicar en el sentit més
favorable per a llur plena efectivitat”.
II. La Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 115 milions de
persones en risc de pobresa, inclosos 20 milions d’infants i el 8% de la població
treballadora. En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea es planteja
l’objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de persones en situació de pobresa i exclusió
social per a l’any 2020.
Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió Social,
que insta els estats membres a treballar per tal de millorar l’accés al treball, a la seguritat
social, als serveis bàsics (assistència sanitària, habitatge, etc.) i a l’educació; utilitzar millor
els fons de la UE per donar suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i avançar
cap a la innovació social per trobar solucions intel·ligents en l’Europa que sorgeixi de la
crisi, especialment de cara a un suport social més eficaç. Més recentment el Comitè
Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen per reclamar un pla de rescat social per
tal de poder fer efectiva l’Estratègia Europa 2020.
III. L’objecte de la present llei és regular la Renda Garantida de Ciutadania que ha de
substituir la Renda Mínima d’Inserció fins ara existent.
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L'Acord Estratègic 2005-2007 emplaçava a l’establiment d’una renda que garantís uns
ingressos de supervivència a aquelles persones en situació d’exclusió i que, per raons de
salut, edat o altres aspectes socials, no poden desenvolupar els itineraris de la RMI (Renda
Mínima d’Inserció). Amb l’objectiu d’adaptar la RMI als nous perfils de l’exclusió a
Catalunya, entenent-la com un dispositiu bàsic per a la inserció laboral de les persones
més allunyades del mercat de treball i com un instrument de lluita contra l’exclusió social,
es proposà, entre altres mesures, re dissenyar la RMI a través d’un grup de treball de la
Comissió Interdepartamental de la RMI que entre altres encàrrecs havia de “Valorar la
situació de les persones amb especials dificultats en el procés d’inserció laboral i impulsar
mesures alternatives o complementàries a la RMI per assegurar que tothom pugui accedir
a una renda garantida de ciutadania, amb independència de les seves possibilitats
d’inserció en el mercat de treball.”
L’any 2006 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions de caràcter econòmic; a l’article 12 d’ aquesta Llei es regula l’indicador de
renda de suficiència per a la valoració de la situació de necessitat. “
S’entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el
transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer front a les despeses essencials per
al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar
o la unitat de convivència a la qual pertany”.
Més recentment la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, va configurar “el dret a
l’accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal, que esdevé un
principi bàsic del Sistema, orientat a la cohesió social, a la igualtat d’oportunitats i el
progrés social de les persones” (Preàmbul, ap. IV).
Finalment s’ha de fer esment que el Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 20
d’octubre de 2011, va aprovar una Moció “per impulsar, en el marc del nou pacte per a la
inclusió social i l’eradicació de la pobresa, un estudi sobre el desenvolupament del dret que
recull l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre la renda de ciutadania que
garanteixi uns ingressos mínims a totes les persones”.
IV. La pobresa a Catalunya ha anat augmentant els darrers anys fins al punt que un de
cada cinc catalans disposen de rendes inferiors al llindar de la pobresa. La crisi econòmica i
la destrucció d’ocupació ha accelerat la manca d’ingressos. Els nivells històrics d’atur (més
de 857.000 persones segons l’Enquesta de Població Activa a finals de l’any 2012) estan
provocant que 225.000 llars a Catalunya l’any 2012 tinguessin a tots els seus actius a
l’atur, i que a més de 90.000 llars a Catalunya no tinguessin perceptors d’ingressos.
La persistència de l’atur posa en perill la protecció econòmica de les persones sense feina
per esgotament de les prestacions i subsidis per atur, casi el 25% del total d’aturats ho
està des de fa més d’un any i més del 25% (184.200 persones) fa més de dos any que no
treballa. 466.000 persones (el 63,5% del total d’aturats) no percep cap prestació o subsidi
per atur, i les previsions del Servei d’ Ocupació de Catalunya per l’ any 2013 incrementen
fins a més del 70% les persones aturades que no cobraran cap tipus de prestació.
Tot això comporta que a finals de l’ any 2012, 2.200.000 catalans i catalanes (el 29,50%
de la població) estan en situació de pobresa o en risc de ser-hi, i, de forma especial, s’ha
de fer esment que aquesta gravíssima situació afecta de forma dramàtica a més de
280.000 nens i nenes, menors de 16 anys, que a finals de l’ any 2012, viuen per sota del
llindar de la pobresa.
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També cal tenir present que l’actual situació de crisi econòmica ha truncat l’encara recent
tendència a la incorporació de la dona al treball i ha tornat a fer evident la seva
vulnerabilitat tant en relació al treball com pel que fa a les prestacions socials que percep.
Les dones han perdut el treball en major mesura que els homes, continuen sent les que
tenen la immensa majoria dels contractes a temps parcial, i les que cobren els salaris i les
pensions públiques més baixes. Les dones estan, en definitiva, més exposades a ser
víctimes de les situacions de pobresa que els homes, com ha quedat evidenciat pel fet que
estan sobre representades entre les persones beneficiàries del PIRMI i dels complements a
mínims.
L’atur entre els joves, que duplica la taxa d’atur del total de la població, no permet la seva
emancipació. L’aixopluc familiar del qual disposen apaivaga les conseqüències d’extrema
pobresa a les quals es veurien abocats molts joves, però al mateix temps suposen una
sobrecàrrega per a les economies familiars, moltes d’elles ofegades per la reducció o
manca d’ingressos.
V. La Constitució estableix l’obligació dels poders públics de promoure les condicions a fi
que la llibertat i la igualtat de l’individuo siguin reals i efectives, així com per remoure els
obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els
ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social i, en conseqüència, requereix
avançar en la lluita per a l’eradicació real de la pobresa en què viu una part molt important
de la població.
Per tal de fer front, de forma efectiva, a la situació de pobresa en la qual es troba una part
importants de la població de Catalunya, resulta imprescindible desplegar el dret que
l’Estatut d’Autonomia, en el seu article 24.3., va reconèixer als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya, i cal fer-ho en el sentit més favorable perquè sigui plenament efectiu el dret
estatutari.
VI.- La present proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les necessitats
materials d’una part de la població catalana que, tingui o no problemes socials afegits, es
veu fortament afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la nostra societat. És una
proposta que busca minimitzar els efectes de la crisi en la població més desafavorida
econòmicament per evitar la marginació social i mantenir la cohesió social que caracteritza
a les societats europees basada en l’estat del benestar.
També és una proposta que s’adapta a la situació econòmica actual i obliga els poders
públics a replantejar alguns aspectes de la política social, molt especialment la renda
mínima d’inserció. La renda garantida ciutadana ha de ser complementària a altres
polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis socials, especialment, per tal de
donar un suport social més eficaç en el context actual, d’acord amb l’Estratègia europea
2020.
La Renda Garantida de Ciutadania té, com un dels seus principals objectius, desenvolupar
la promoció de la persona i el seu empoderament i la millora de les condicions que l’ han
dut a requerir la prestació, a la vegada que haurà de generar benestar i cohesió social i
garantir la defensa dels drets fonamentals i la dignitat humana.
La Renda Garantida de Ciutadania ha d’afavorir i potenciar l’autonomia personal, familiar,
econòmica i social. De la mateixa manera ha de promoure la participació, la implicació i el
compromís de la ciutadania des de la complicitat i la corresponsabilitat.
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L’activació de capacitats han de ser un element clau per tal que les persones se sentin
subjectes i protagonistes de les seves pròpies trajectòries d’inclusió i projectes de vida. La
Renda Garantida de Ciutadania fomenta l’activitat humana i social així com les oportunitats
i experiències d’ èxit i satisfacció social amb l’ objectiu de dignificar la persona i la seva
pròpia percepció, valoració i estima.
La Renda Garantida de Ciutadania ha de garantir uns mínims en quan a la cobertura de les
necessitats bàsiques de la persona i tot allò que li permeti tenir una vida digna. En aquest
sentit aquesta Renda ha de ser complementària de tots els altres sistemes i prestacions
socials que no arriben al llindar de pobresa.
El Sistema de Serveis Socials, en el marc de la Renda Garantida de Ciutadania, han de
vetllar per la necessària adequació als plantejaments que emanen de la nova Renda i en
cap cas s’ha de pensar en la seva inactivitat i desmantellament. Els poders públics de
Catalunya han de garantir la possibilitat d’ itineraris, accions i serveis d’ inclusió i integració
social, en coherència amb els interessos i necessitats d’aquelles persones que requereixin
d’un acompanyament i suport de caràcter social.
VII . Aquesta Llei té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania per donar
compliment al mandat de l’ article 24.3. de l’ Estatut d’ Autonomia i assegurar els mínims
d’una vida digna a les persones o famílies que es troben en situació de pobresa.
La Renda Garantida de Ciutadania regulada a la proposició de Llei és una prestació
econòmica de caràcter periòdic, que es caracteritza com un dret subjectiu, de caràcter
individual, però a la qual es pot accedir atesos els ingressos econòmics del nucli familiar o
de convivència, i de caràcter suplementari de tot tipus d’ingressos econòmics, ja sigui
salari o qualsevol tipus de prestació o ajut. El dret subjectiu a la Renda Garantida de
Ciutadania no està condicionat a l’obligació de participar en cap tipus d’ activitat d’ inserció
laboral o social, i, en cap cas, es pot condicionar a raons de caràcter pressupostari.
El règim legal de la Renda Garantida de Ciutadania estableix els requisits per accedir-hi,
l’accés al dret a la percepció de la prestació econòmica, la seva durada temporal, les
obligacions de la persona titular durant el temps que cobra la Renda Garantida de
Ciutadania, la possibilitat de modificació de la quantia de la prestació, així com la
possibilitat de suspensió i de pèrdua del dret. Finalment s’estableixen garanties per la
confidencialitat de les dades de les persones facilitades a l’ administració pública.
El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania es farà íntegrament a càrrec del
Pressupost de la Generalitat de Catalunya, i la quantia de la prestació serà equivalent a la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment, en
funció dels ingressos del conjunt del nucli familiar o de convivència.
El regim legal de la tramitació pel reconeixement del dret estableix les administracions
públiques competents i la participació en la tramitació de les entitats del tercer sector
degudament acreditades; a la vegada, es determina el lloc i els terminis per fer la
sol·licitud, la competència per dictar les diferents resolucions administratives, el silenci
positiu en cas de no resoldre’s la sol·licitud en un determinat termini, i el sistema de
recursos contra les resolucions que es dictin.
VIII. Malgrat tots aquests antecedents continua sense desplegar-se legalment el dret
estatutari a la renda garantida de ciutadania per tal que -en els actuals moments de crisi
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econòmica que provoca un greu increment de la població catalana en situació de pobresales persones o famílies que es troben en situació de pobresa accedeixin a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna; és per això que es fa
necessària la present iniciativa legislativa popular, tramitada d’ acord amb la Llei 1/2006,
de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció
(RMI) per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos
puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma ha
de garantir que aquesta prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a
disponibilitat pressupostària.
2. Celebrem l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de signatures i un
posterior debat i presa en consideració en el Ple del Parlament.
3. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació
locals i a les entitats socials del municipi.
Mollerussa, a 26 de novembre 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. Francesc Pla, del grup ERC, explica que la moció pretén, donada la situació
actual de crisi que fa que alguns segments de la població siguin molt desfavorits,
evolucionar cap a una renda garantida de manera subjectiva cap a aquests ciutadans que
no tenen cap ingrés, per a la seva reinserció a la vida quotidiana normal i corrent. Reitera
que, tal i com es diu en la Moció, la Renda Garantida de Ciutadania regulada a la proposició
de Llei és una prestació econòmica de caràcter periòdic, que es caracteritza com un dret
subjectiu, de caràcter individual, però a la qual es pot accedir atesos els ingressos
econòmics del nucli familiar o de convivència, i de caràcter suplementari de tot tipus
d’ingressos econòmics, ja sigui salari o qualsevol tipus de prestació o ajut. El dret subjectiu
a la Renda Garantida de Ciutadania no està condicionat a l’obligació de participar en cap
tipus d’activitat d’inserció laboral o social, i, en cap cas, es pot condicionar a raons de
caràcter pressupostari. Afegeix que el finançament de la Renda Garantida de Ciutadania es
farà íntegrament a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya, i la quantia de la
prestació serà equivalent a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
vigent en cada moment, en funció dels ingressos del conjunt del nucli familiar o de
convivència.
L’alcalde respon que des de Convergència i Unió estan d’acord bàsicament en la part
dispositiva de la moció, en la qual se sol·licita al Parlament de forma urgent de renda
mínima d’inserció. Se celebra l’admissió a tràmit per part de la mesa del Parlament de la
Iniciativa Popular i que es pugui comunicar a la ciutadania a tots els seus afectes. Remarca
que en això sí que hi estan d’acord com a concepte però el tema del debat de la renda
mínima d’inserció és un debat complicat. Per què els oient ho entenguin millor, és l’antiga
PIRMI quan es demana de forma urgent. La PIRMI entesa com a subsidi amb persones amb
dificultat, estava resolta però també al llarg de la seva aplicació també hi ha hagut algun

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

frau. L’alcalde expressa que tota prestació en base a renda mínima d’inserció no ha de
portar implícit a darrera cap retorn en la societat. Cal ajudar aquells que ho necessitin,
però aquest ajut en base renda mínima no ha de tenir cap connotació a nivell de retorn en
la societat; diu que aquí hi ha un debat molt perillós per d’altres partits polítics, caps dels
quals està representat en aquest Ajuntament. És pot arribar a parlar de renda mínima
ciutadana com a concepte universal, el sol fet de ser ciutadà porta implícit rebre una renda.
En moments difícils, de crisi, d’urgència social, és un debat difícil de gestionar i de trobar
els seus matisos. Donat que en la part expositiva hi surt el tema que s’ha de garantir
independentment de les possibilitats pressupostàries, l’alcalde hi està d’acord sempre i
quan no passi el mateix que a la Llei d’Independència, que tot i estar garantida la
disponibilitat pressupostària resulta que se’n fa càrrec tothom menys qui se n’ha de fer
càrrec, en aquest cas l’Estat Espanyol. Afirma que el seu grup hi està d’acord, celebra que
hi hagi aquesta inquietud i que l’esforç de molta gent es vegi compensat en debatre la
iniciativa en plenari. Afegeix que l’Ajuntament, com a administració de més proximitat, veu
l’angoixa en el perceptor quan aquesta ajuda aprovada no arriba, per tant repeteix que el
seu grup està d’acord en aquest punt.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet sotmet a la consideració
del Ple la moció presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents
19. 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 setembre i 15 de novembre de 2013, i que
es corresponent als números 388/2013 a 480/2013, següents:
Decret Núm. 388/2013, 24 de setembre.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Jose Maria Solsona Porcar.
Decret Núm. 390/2013, 25 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 391/2013, 25 de setembre.
Assumpte: Aprovació marc pressupostari 2014-2016.
Decret Núm. 392/2013, 25 de setembre.
Assumpte: Demanda laboral núm. 2012/634.
Decret Núm. 393/2013, 27 de setembre.
Assumpte: desplegament de l’acord adoptat per la Junta de govern de 19.09.2013; contractes menors
de Serveis Professionals al Casal Municipal per a la Gent Gran de Mollerussa (Curs 2013-2014).
Decret Núm. 394/2013, 30 de setembre.
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 Ctat.
Propietaris.
Decret Núm. 395/2013, 30 de setembre.
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 Graus Cinto,
Xavier.
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Decret Núm. 396/2013, 30 de setembre.
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 C. P. C/Crist
Rei, 7.
Decret Núm. 397/2013, 30 de setembre.
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 C.P. Plaça
major, 17.
Decret Núm. 398/2013, 30 de setembre.
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 Mendez Zoyo
Luis.
Decret Núm. 399/2013, 30 de setembre.
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 C.P. PS Torre
Pinto, 14 PK.
Decret Núm. 400/2013, 30 de setembre.
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 Feixas Torne,
Maria Lourdes.
Decret Núm. 401/2013, 30 de setembre.
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 Tejidos
Selectos Gassol, SA.
Decret Núm. 402/2013, 30 de setembre.
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 C.P. Av. Canal,
5A.
Decret Núm. 403/2013, 30 de setembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigada d’Obres i Serveis – Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 404/2013, 30 de setembre.
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de setembre de 2013.
Decret Núm. 405/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: Estat de conservació i manteniment de l’habitatge ubicat al c. Acadèmia, 6 de 25230
Mollerussa.
Decret Núm. 406/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: Estat de conservació de la façana de la façana de l’edifici situat al carrer Ferrer i Busquets,
60 de Mollerussa. Tràmit: revocació del Decret de l’Alcaldia 310/2012, de 09.08.2013 pel que s’imposa
una primera multa coercitiva pel primer incompliment del Decret de l’alcaldia núm. 201/2013, de
23.05.2013.
Decret Núm. 407/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: venda efecte no utilitzables.
Decret Núm. 408/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Marçal
Marti Segarra.
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Decret Núm. 409/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: Unió Civil 003/2013.
Decret Núm. 410/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: Bestreta Sr. Jesús Morales Mejias.
Decret Núm. 411/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: Mesures provisionals enfront el Sr. Comalada Puig, Eduard.
Decret Núm. 412/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: Contracte menor de Serveis Professionals Escola municipal de Música.
Sr. Paris Montserrat, Jordi
Especialitat: Harmonia i informàtica musical.
Sr. Rosanes Siscart, Alexandre
Especialitat: Guitarra.
Sra. Llona Colom, Marta
Especialitat: Violoncel
Sr. Biosca Soler, Pere Lluís
Especialitat: Direcció de cors
Sra. Giménez Esquerra, Blanca
Especialitat: Contrabaix
Sra. Puig Valls, Neus.
Especialitat: Flauta Travessera.
Sra. Badia Fusté, Núria.
Especialitat: Aula educació especial.
Decret Núm. 413/2013, 1 d’octubre.
Assumpte: modificació de dedicació del personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania:
Activitats diverses. Casal Municipal per a la Gent Gran: Auxiliar col·laboradora.
Decret Núm. 414/2013, 3 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 415/2013, 4 d’octubre.
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 Paris Torrent,
Josep Mª.
Decret Núm. 416/2013, 4 d’octubre.
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 General Odonto
Lle, S.L.
Decret Núm. 417/2013, 4 d’octubre.
Assumpte: Contracte Menor de Serveis Professionals al Casal Municipal per a la Gent Gran de
Mollerussa (Curs 2013-2014), Sra. Martínez Boldú, Judith. Activitats: gimnàstica funcional i aeròbic.
Decret Núm. 418/2013, 7 d’octubre.
Assumpte: extinció per causes objectives del contracte laboral de la professora col·labora de l’escola
municipal de Música, Sra. Roset Domingo, Sandra.
Decret Núm. 419/2013, 7 d’octubre.
Assumpte: modificació dedicació Monitors/Socorristes de natació. Piscina Coberta Temporada 20132014.
Decret Núm. 420/2013, 7 d’octubre.
Assumpte: Contractació Socorrista aquàtic. Piscina Coberta Municipal Temporada 2013-2014.
Decret Núm. 421/2013, 8 d’octubre.
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 Masip Cullere,
Emilio.
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Decret Núm. 422/2013, 8 d’octubre.
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 ACSA Obras e
Infraestructures.
Decret Núm. 423/2013, 8 d’octubre.
Assumpte: contracte menor de Serveis Professionals. Monitors especialistes activitats Piscines cobertes
2013/2014.
Decret Núm. 424/2013, 10 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 425/2013, 10 d’octubre.
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 Francesc
Minguell Amorós.
Decret Núm. 426/2013, 10 d’octubre.
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 Colom Rabaso
Cristobal.
Decret Núm. 427/2013, 10 d’octubre.
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió diversos llocs de treball de monitor/a de natació i
monitor/a socorrista de la plantilla personal laboral col·laborador de l’Ajuntament de Mollerussa.
Temporada 2013.
Decret Núm. 428/2013, 10 d’octubre.
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 Barbera
Sánchez, Mercè.
Decret Núm. 429/2013, 10 d’octubre.
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 Caselles Torra
M. Carmen.
Decret Núm. 430/2013, 11 d’octubre.
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 Masip Cullere,
Emilio.
Decret Núm. 431/2013, 11 d’octubre.
Assumpte: Renúncia voluntària Sr. Albert Santiago Santiago.
Decret Núm. 432/2013, 14 d’octubre.
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura: activitats diverses. Biblioteca
Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de biblioteca (Interinitat).
Decret Núm. 433/2013, 14 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Sarri Esquius,
Salvadó.
Decret Núm. 434/2013, 15 d’octubre.
Assumpte: bestreta Sr. Jesús Morales Mejias.
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Decret Núm. 435/2013, 15 d’octubre.
Assumpte: desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra.
Montserrat Argelich Pedrós.
Decret Núm. 436/2013, 15 d’octubre.
Assumpte: Expedient de modificació de Crèdits, Pressupost 2013 (Núm. 11/2013).
Decret Núm. 437/2013, 17 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 438/2013, 17 d’octubre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 12/2013.
Decret Núm. 439/2013, 18 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Colom Rabaso Cristobal.
Decret Núm. 440/2013, 18 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per General Odonto Lle, S.L.
Decret Núm. 441/2013, 18 d’octubre.
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 Masip Cullere,
Emilio.
Decret Núm. 442/2013, 18 d’octubre.
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 Colom Rabaso
Cristobal.
Decret Núm. 443/2013, 21 d’octubre.
Assumpte: Recurs Contenciós – Administratiu núm. 213/510.
Decret Núm. 444/2013, 21 d’octubre.
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 Masip Cullere,
Emilio.
Decret Núm. 445/2013, 21 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 446/2013, 21 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al/la Sr./Sra. Parramon Llonch, Montserrat.
Decret Núm. 447/2013, 22 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Vila Llaudet,
Montserrat.
Decret Núm. 448/2013, 23 d’octubre.
Assumpte: Contractació de personal col3laborador Àrea de benestar social i ciutadania: activitats
diverses. Casal municipal per a la Gent Gran: Auxiliar Col·laboradora (Interinitat).
Decret Núm. 449/2013, 23 d’octubre.
Assumpte: Contracte menor de Serveis Professionals Escola Municipal de Música. Sr. Cantalejo
Herrera, Ignacio. Especialitat. Direcció de Cors.
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Decret Núm. 450/2013, 25 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 451/2013, 28 d’octubre.
Assumpte: estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Carles Majó
Casa, en representació de Gas Natural Distribución SDG, S.A.
Decret Núm. 452/2013, 29 d’octubre.
Assumpte: sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Parra Santiago, Casimiro.
Decret Núm. 453/2013, 30 d’octubre.
Assumpte: baixes drets reconeguts.
Decret Núm. 454/2013, 30 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud subvenció per a la confecció d’elements de seguretat en edificis municipals i
altres.
Decret Núm. 455/2013, 30 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 456/2013, 30 d’octubre.
Assumpte: sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal3lacions anàlogues, presentada per Esteban Caler, Carmen.
Decret Núm. 457/2013, 30 d’octubre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la façana situada al carrer
Carme, 1 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 458/2013, 31 d’octubre.
Assumpte: Modificacions contractuals de la dedicació dels professors col·laboradors de l’escola
Municipal de Música de Mollerussa amb contracte laboral indefinit no fix. Curs 2013/2014.
Decret Núm. 459/2013, 31 d’octubre.
Assumpte: contractació professos Escola Municipal de Música, Curs 2013/2014 (Borsa de Treball).
Decret Núm. 460/2013, 31 d’octubre.
Assumpte: contractació professos Escola Municipal de Música, Curs 2013/2014. Sr. Biosca Soler, Pere
Lluis i Sr. Cantalejo Herrera, Ignacio.
Decret Núm. 461/2013, 10 d’octubre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’octubre de 2013.
Decret Núm. 462/2013, 4 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via publica o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Culleres Balagueró,
M.Teresa.
Decret Núm. 463/2013, 10 d’octubre. jesús
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2013 (Núm. 13/2013).
Decret Núm. 464/2013, 4 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 465/2013, 4 de novembre.
Assumpte: Aprovació del projecte i sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació
destinada al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el marc dels
programes de suport al desenvolupament local (Resolució EMO/2112/2013).
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Decret Núm. 466/2013, 4 de novembre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Planta baixa per a usos comercials de l’edifici
ubicat a l’avinguda de Jaume I – Ronda Ponent de 25230 Mollerussa. Imposició d’una quarta multa
coercitiva.
Decret Núm. 467/2013, 6 de novembre.
Assumpte: EMC-019/2013.
Decret Núm. 468/2013, 6 de novembre.
Assumpte: EMC-017/2013.
Decret Núm. 469/2013, 7 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagos.
Decret Núm. 470/2013, 11 de novembre.
Assumpte: Pressupost Inicial Exercici 2014.
Decret Núm. 471/2013, 11 de novembre.
Assumpte: Bestreta Sr. Jesús Morales Mejias.
Decret Núm. 472/2013, 11 de novembre.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Dandida Mozas Hidalgo,
Decret Núm. 473/2013, 11 de novembre.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sr. Oscar Nieto Peinado.
Decret Núm. 474/2013, 12 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupaicó de via publica o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Arroquetes, SL.
Decret Núm. 475/2013, 12 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions
anàlogues, presentada per Juan Pablo Frascaroli.
Decret Núm. 476/2013, 12 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupaicó de via publica o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Arroquetes, SL.
Decret Núm. 477/2013, 13 de novembre.
Assumpte: Bestreta Sr. Jesús Morales Mejias.
Decret Núm. 478/2013, 14 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 479/2013, 15 de novembre.
Assumpte: Concurrència pública per a la provisió com a personal laboral col·laborador d’un lloc de
treball de personal directiu del projecte ocupacional i de desenvolupament local denominat Pla
d’execució anual de les accions de desenvolupament local en el marc de la llei de Barris.
Decret Núm. 480/2013, 15 de novembre.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació de diversos llocs de
treball de monitor/a de natació i monitor/a – socorrista per a la piscina coberta. Temporada, 20132014.

Es fa constar que per una errada involuntària s’ha omès el número correlatiu dels Decrets
de l’Alcaldia, següent: 389/2013.
El Ple se’n dóna per assabentat.
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20. PRECS I PREGUNTES
PRECS
El regidor Sr. Francesc Pla planteja els següents PRECS:
•
•

Que es tingui en vigilància la sortida dels nenes i nenes del col·legi del Carme per
l’entrada estreta que dóna al carrer d’Arbeca, donat el trànsit que circula per aquest
carrer i la perillositat que significa.
Saber si es pot sortir o no per aquell lloc i per què no es fa com abans.

El regidor Sr. Pere Gatnau planteja el següent PREC:
•

En referència a la penúltima Comissió Informativa que es va estar debatent tot una
sèrie de situacions en un edifici del municipi, des del grup Socialista s’ofereix a tot
el Consistori la possibilitat de disposar de tota la informació que es va gestionar al
seu moment, per si és d’interès d’ algú conèixer tota l’evolució. El Sr. Gatnau diu
que més que un prec és un oferiment.

PREGUNTES
El regidor Sr. Francesc Pla planteja la següent PREGUNTA:
•

Saber com està la recollida orgànica a Mollerussa, i el tipus de recollida que es duu
a terme.

El regidor Sr. Pere Gatnau planteja la següent PREGUNTA:
•

En referència a l’ampliació de l’empresa LACTALIS, tot i que està ampliant pel
terme de Golmés, saber en quina mesura pot afectar l’increment de camions en el
nucli urbà.

Als PRECS i PREGUNTES formulats el Sr. Alcalde exposa que començarà pel final, i dóna
les respostes següents:
Així, pel que fa al tema de LACTALIS, l’Ajuntament de Mollerussa va fer al·legacions al
projecte, per la qual cosa es poden consultar. Bàsicament es van fer pel tema de mobilitat,
que en lloc de passar pel costat de la via, s’hagués de venir de Bellpuig per l’autovia.
L’alcalde diu que han parlat amb el Departament de Territoris i Sostenibilitat i amb la
Delegació de Govern i des del primer moment han afirmat que no podia passar el trànsit de
camions per on marca el projecte. Només hi ha la resposta de paraula.
Quan al percentatge de retorn de recollida selectiva, es compromet a passar les dades per
escrit per poder fer una comparativa dels històrics.
Pel que fa al Col·legi del Carme, s’ha parlat amb l’escola i amb el Departament
d’Ensenyament. L’Ajuntament no és ningú per dir com una escola, en aquest cas
concertada, ha de distribuir l’entrada i sortida dels seus alumnes. El que ha fet
l’Ajuntament en el moment que rep la comunicació és posar un policia per regular la
sortida i mentrestant s’ha demanat als SSTT municipals un informe que acrediti les
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condicions de l’espai per entrada i sortida d’infants. En funció de l’informe, es notificarà a
l’escola allò que pot o no fer.
En relació al prec del Grup PSC, l’oferiment és un oferiment. Hi ha l’expedient a disposició
de qui vulgui veure’l. I per concretar, manifesta que és l’expedient de Residencial La Salle i
que està a disposició dels regidors de la casa.

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

