AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2014/09
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-cinc de setembre de dos mil catorze. 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.
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
Joan Simeón Morera
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)
(Grup Popular)
(Regidora no adscrita)

Excusa l’assistènci el regidor Sr. Josep Àngel Lavín Llano (Grup CiU).
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.- INFORME DE L’ALCALDIA
Aquest més l’informe d’alcaldia recull temes del mes d’agost amb independència de qui hagi
exercit les funcions d’alcalde ja que les activitat no paren.
El dia 5 d’agost es va donar per finalitzada la construcció del 128 nínxols que formen part del
projecte d’ampliació del cementiri municipal que inclou l’edificació d’un total de 432.
El dia 10 d’agost es comença la campanya informativa adreçada als propietaris d’animals
domèstics per tal de donar a conèixer la nova Ordenança de tinença d’animals de companyia.
El dia 11 d’agost es van obrir les inscripcions de la 27a. Edició de la Mitjà Marató de
Mollerussa o Marató perquè des de fa dos anys es fa una combinada amb els de Barbastro i
per tant, les dues mitges sumen una Marató.
El dia 12 d’agost es va instal·lar una pala en una canonada per tal de regular les aigües
procedents de Miralcamp en els casos de pluges torrencials amb l’objectiu d’evitar
inundacions als baixos de les cases, especialment de la zona de Torre Pintó zona propera al
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Torregrossa. Això s’implementa amb el l’actuació del carrer Duran i Bas, en breu es farà la
de Fondarella.
Durant el mes d’agost es va informar del el Programa G en els mitjans de comunicació. Es
tracta de garantir dos àpats durant l’estiu a nens i nenes.
El dia 26 es va presentar la memòria del Servei Municipal de Mediació Social en el qual hi ha
hagut un increment del 16% pel que fa a consultes, un total de 85.
Durant el mes d’agost es van implementar “Espais en evolució”. Són els aparadors buits a la
ciutat. És una manera de promocionar-los. A les Galeries Sant Jordi es va dedicar a artistes
de la ciutat.
El 30 d’agost, acollida a la rotonda de l’Albada, d’un assaig general de Mollerussa per la V de
l’Onze de Setembre que organitzava l’Assemblea Nacional Catalana.
Al setembre es va visitar tant el Campus de Patinatge com el dels Xafatolls. Ara s’adrecen a
nivell de més perfeccionisme, pel que fa al de patinatge.
Al setembre es va fer pública l’elaboració d’una enquesta referent a la piscina d’estiu per tal
d’intentar millorar les condicions de l’espai de cara la propera temporada. Durant l’estiu es
va rebre queixes o propostes de millora. En breu es donaran els resultats.
Al 3 de setembre es va reunir la Comissió Permanent de la Concessió Social Municipal en la
qual es van revisar les accions a desenvolupar durant el primer semestre del 2014 i 2015. Es
van fer dues comissions per poder treballar millor: l’una treballarà el concepte de
l’Ordenança de civisme i ciutadania, i l’altra tractarà els temes de voluntariat.
El 4 de setembre va tenir lloc el viatge a Saragossa per tal de presentar, juntament amb el
regidor de Cultura de Saragossa, una exposició en el Museu de l’Origami de Saragossa de 34
vestits de paper. Els resultat va ser molt bo i han demanat que es faci alguna desfilada.
Seria bo encetar una línia de col·laboració per tal de promocionar el concurs.
El dia 5 de setembre, l’alcalde va fer la xerrada “Mollerussa Avui” al Centre Cultural per
parlar de l’actualitat de la ciutat, tal com es va fent cada primer divendres de setembre. Ja
són tres.
El dia 6 de setembre es va fer la inauguració de la Fira Expoclàssic. Va tenir lloc l’acollida
dels guanyadors de la Campanya Barris Antics “Molt per descobrir, molt per oferir”. Hi van
participar 23 municipis d’arreu de Catalunya.
El dia 7 de setembre hi va haver la Trobada de Motos Clàssiques amb la participació d’una
vuitantena de motos. Aquest mateix dia va tenir lloc la tercera edició de Lo Vermutet a la
plaça de Manuel Bertran i a la plaça Major. És una manera de promocionar els locals
participants. L’Ajuntament hi ha col·laborat amb la logística. La valoració que se’n fa és molt
positiva.
També hi va haver la presentació de la temporada de Teatre d’aquesta tardor.
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El dia 10 de setembre el Conseller Santi Vila va visitar l’Estany d’Ivars, el Museu del Canal
d’Urgell, i després va tenir lloc un Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal per parlar
bàsicament del tema de l’ACA, de la Confederació de la CHE per mirar de trobar sortides als
diferents entramats contenciosos que hi ha amb aquestes entitats. L’ACA pagava la part dels
Ajuntaments del cànon a la Confederació però d’un dia per l’altre va deixar de pagar i de cop
i volta, al cap de tres anys, la CHE reclama a l’Ajuntament el que no havia pagat l’ACA.
L’Ajuntament paga a l’ACA i per tant es dóna per entès que l’ACA paga la CHE, ja que no es
comunica el contrari. En qualsevol cas, es va comentar que hi havia alguna possibilitat
d’acord o de millora en aquest sentit i per tant, s’està a l’expectativa de veure què passa
amb aquest tema.
El dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, el Sr. Lluís Pagés, editor i Creu de Sant
Jordi, va ser-ne el glossador.
El dia 13 de setembre es va celebrar el IV Torneig Ciutat de Mollerussa, Memorial Joan Miró.
En categoria aleví van participar 16 equips d’arreu de Catalunya i fins i tot també, el
Saragossa.
El dia 15 de setembre va començar la Campanya de Mollerussa Comercial “Jo Compro a
Mollerussa i tu?” Sota aquest lema, directe i bipotent, s’engloben tres accions: Mirar de
facilitar gratuïtament el pàrquing a la gent que compri a Mollerussa a través dels tiquets de
compra. Promocionar cinema en català per als més menuts i poder obtenir compres gratuïtes
fins un màxim de 50€. La campanya ha estat molt ben rebuda i això fa reflexionar el
plantejament de la zona blava, per adaptar-la el màxim possible a qualsevol campanya de
Promoció Comercial proposada per les diferents entitats comercials o des de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament.
El dia 19 de setembre va tenir lloc la reunió de seguiment al Consell Comarcal pel que fa a
acabar de perfilar els plecs de la recollida d’escombraries.
El dia 20 de setembre es va tenir lloc la 18a. Ballada de Sardanes al Monument de la
Sardana.
El dia 21 de setembre, el 13è. Concurs de Pintura Ràpida de “Ciutat de Mollerussa”.
El dia 22 de setembre es van començar les inscripcions de la temporada de tardor del curs
2014-2015 a la Piscina Coberta. A l’octubre, ja s’inicia la temporada. L’any passat, hi va
haver un total de 63.600 usos a la piscina, nombre bastant important.
El dia 18 de setembre, va tenir lloc la recepció oficial al missioner Àngel Olaran i als nens
que van venir d’Etiòpia amb els diferents portaveus dels grups per acollir-los i felicitar-los del
premi aconseguit per la “Fundación Deporte y Desarrollo” . El premi s’ha de recollir a Madrid.
Duran aquest dies han visitat diferents lloc de Catalunya però sempre han pernoctat a
Mollerussa.
El dia 19 de setembre va tenir la presentació al Centre Cultural d’un llibre d’un mollerussenc,
el Sr. Constantino Montañés, sota el títol “Secretos para encontrar el mejor empleo”.
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El dia 21 de setembre prop de 700 persones van assistir al Pavelló Municipal per un partit de
pretemporada de la Lliga ACB de la FIACT Joventut i de la Bruixa d’Or Manresa. Això fa que
es doni valor a un club important de Mollerussa com és el Club Bàsquet Mollerussa, que a
través d’activitats com aquesta, intenta promocionar el bàsquet més que no pas finançar-se.
Avui mateix, ha vingut el president de la Generalitat de pas per Mollerussa i Golmés a
inaugurar l’ampliació del nou magatzem robotitzat que hi ha a l’empresa del Castillo, Puleva
Lactalis. A nivell protocol·lari, ha anat tot molt cenyit en funció del que marcava l’empresa.
A la Junta de Govern ha aprovat com a últim punt de l’ordre del dia, l’adhesió de
l’Ajuntament de Mollerussa al Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública.
Aquesta adhesió contempla que l’Ajuntament de Mollerussa es compromet amb els
mecanismes i eines de transparència a fer un decàleg que tingui translació en les noves
tecnologies i la pàgina web municipal.
L’alcalde diu que aquest és el resum de l’activitat de Mollerussa, També hi ha hagut altres
incidències d’accions que ha tingut repercussió als mitjans de comunicació, com agressions,
que no es poden evadir però que tampoc no es pot dir més.
02.- RECTIFICACIÓ ERRADES DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA
D’ANIMALS.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 22 de setembre de
2014, amb el contingut següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 de març de 2014, va
aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals, la qual fou objecte de la
tramitació reglamentària i publicada llur aprovació definitiva i text íntegre al BOP de Lleida
número 103, de 30 de maig, i una ressenya al DOGC número 6664, del dia 15 de juliol de
2014, complimentant els requisits legals que al respecte s’estableixen en l’article 66.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals.
Resultant que, efectuada una revisió exhaustiva del text de l’ordenança, s’acredita que en
l’article 28, intitulat “Obligació de vigilància i seguretat física”,inclòs en el Capítol II,
“Obligacions de les persones responsables”, s’ha detectat una errada material en els apartats
1 i 2, atès que, quan s’efectua la remissió a altres articles de l’ordenança, s’indica l’article 24
quan s’hauria d’haver indicat l’article 25. Aquesta errada té especial transcendència per quan
és a l’article 25 en el qual es classifiquen els animals en quatre apartats (a,b,c,d), i es
relaciona directament amb l’article 28 en els qual es detallen les obligacions de les persones
responsables, precisament en funció de la classificació ordenada.
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment
administratiu comú vigent permet a les administracions públiques rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes. En aquest sentit, doncs, considerant el que s’ha exposat i el
contingut normatiu de l’ordenança, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Procedir a la rectificació de les errades material observats en l’article 28, apartats 1
i 2 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals en els termes següents:
On diu:
Article 28. Obligació de vigilància i seguretat física.
1. Els gossos compresos en l’apartat a) de l’art. 24 d’aquesta Ordenança hauran de
circular per les vies públiques necessàriament amb morrió, collar i cadena o corretja
controlada pel seu acompanyant. En cap concepte podran circular lliurement i en cap
cas podran ser conduïts per menors de 18 anys.
2. Els gossos compresos en l’apartat b) de l’art. 24 hauran de circular per les vies
urbanes amb collar, targeta veterinària i cadena o corretja controlada pel seu
acompanyant.
Hi ha de dir:
Article 28. Obligació de vigilància i seguretat física.
1. Els gossos compresos en l’apartat a) de l’art. 25 d’aquesta Ordenança hauran de
circular per les vies públiques necessàriament amb morrió, collar i cadena o corretja
controlada pel seu acompanyant. En cap concepte podran circular lliurement i en cap
cas podran ser conduïts per menors de 18 anys.
2. Els gossos compresos en l’apartat b) de l’art. 25 hauran de circular per les vies
urbanes amb collar, targeta veterinària i cadena o corretja controlada pel seu
acompanyant.
La resta de l’article 28, (apartat 3), no es veu afectat per la rectificació mantenint-se
inalterat el redactat publicat.
Segon. El contingut de la rectificació serà objecte de publicació al BOP de Lleida, al Tauler
Municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament. Igualment es publicarà al DOGC un anunci amb
la referència del BOP en el qual s’hagi publicat íntegrament el text de l’article rectificat i es
notificarà a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos
a l’article 65.3 del ROAS. Aquesta publicació no afectarà la vigència de l’ordenança, ni la
seva aplicabilitat, en tractar-se d’una errada i no d’una alteració o modificació.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament dels acords adoptats.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
03.- SOL·LICITUD DEL SR. ALAMINOS FERNÁNDEZ, Francisco, 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 22 de setembre de
2014, amb el contingut següent:
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“Atesa la petició formulada pel Sr. ALAMINOS FERNÁNDEZ, Francisco, membre de la Plantilla
de Personal Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de professor de l’Escola
Municipal de Música en l’especialitat professional principal Estimulació Musical (Aula
d’Educació Especial), per a l’exercici d’una segona activitat al sector públic com a professor/a
associat a temps parcial a la Universitat de Lleida (UdL), al Departament de Pedagogia i
Psicologia i Àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar.
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 (RPEL), tota vegada que la
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
(RPEL); 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 al Sr. ALAMINOS FERNÁNDEZ, Francisco, membre de la Plantilla de
Personal Col·laborador d’aquest Ajuntament, la compatibilitat per a l’exercici d’una segona
activitat al sector públic com a professor/a associat a temps parcial a la Universitat de Lleida
(UdL), al Departament de Pedagogia i Psicologia i Àrea de coneixement de Didàctica i
Organització Escolar.
Segon. L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:
A) Amb caràcter específic:
•

•

Limitacions de caràcter retributiu: Considerant el Grup de pertinença del/la
funcionari/a afectat/da (A2) i atenent a allò previst a l’article 7.1 de la LI i a l’article 327
RPEL, i la retribució que en còmput anual té atribuïda el Sr. ALAMINOS FERNÁNDEZ,
Francisco, 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 referit a l’exercici 2014. 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 professional principal corresponent.

B) 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 persona interessada als efectes oportuns.
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Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
04.- DENÚNCIA DEL CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA EN
RECAPTACIÓ EXECUTIVA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SR. CÉSAR
CAMINAL MORO, APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ DE 18 de desembre de 2003.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 22 de setembre de
2014, amb el contingut següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2003, va aprovar la
contractació administrativa del Sr. CÉSAR CAMINAL i MORO (NIF 40877589B), com a
empresa especialitzada, per a realitzar les actuacions auxiliars, preparatòries i
complementaries, en concepte de col·laboració i assistència en la gestió de la recaptació
municipal de les sancions de trànsit de competència d'aquest Ajuntament, així com la gestió i
col·laboració en el cobrament en via de constrenyiment de liquidacions d’ingrés directe.
La motivació, raonada en el seu moment, fou que l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, no
acceptava la recaptació de determinades liquidacions d’ingrés directe (contribucions
especials, quotes d’urbanització, plusvàlues, llicències d’obres, obertures d’establiment, etc.)
gestionades per aquest Ajuntament, en via executiva, fet que ocasionava la prescripció
d’aquestes liquidacions i consegüent perjudici econòmic.
El contracte, qualificat en la data indicada com administratiu de col·laboració i assistència,
s’emparava en els articles, 15.5 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com, i 111 i 112.2.1ª) del Text Refós
de les disposicions en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86 de
18 d'abril. El contracte es refereix a les activitats preparatòries, auxiliars i complementaries
de la funció pública recaptadora, legalment atribuïda als Serveis de Tresoreria Municipal, a la
qual correspon les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera i
pressupostaria i de la comptabilitat en els termes establerts en l'article 163 del Reial Decret
Legislatiu 781/86 de 18 d'Abril. Per tot això, les actuacions de l'Empresa contractant s’han de
realitzar, tal i com és preceptiu, sota el control i aprovació dels òrgans competents de
l'Excm. Ajuntament de Mollerussa.
Pel que respecta a la durada, en la Clàusula 5a. s’indica el següent:
El present contracte tindrà una duració de 1 any, des de la data de la seva
formalització. Podrà ser prorrogat tàcitament a la finalització per un termini de 5
anys, per acord d'ambdues parts. S'entendrà prorrogat tàcitament si, tres mesos
abans del seu venciment cap de les parts manifesti la seva voluntat de rescindir el
contracte.
L’inici de l’actual contracte fou el 1 de gener de 2004, i els successius períodes quinquennals
vencien o venceran, el 31.12.2009 i 31.12.2014. Per tant, fins la darrera data esmentada el
contracte s’ha de considerar subsistent.
Malgrat la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Text Refós aprovat per RDLEG
2/2000, de 16 de juny) vigent a la data de l’acord, limitava la durada dels contractes de
consultoria i assistència a quatre anys incloses les pròrrogues (i que aquestes no poden ser
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tàcites), l’origen del contracte es retrotreu al primigeni de 1996 (formalitzat amb la mateixa
persona el trenta de setembre de 1996), moment en el qual la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de Contractes de les Administracions Públiques, possibilitava una durada de 6 anys, incloses
pròrrogues. Això no obstat, existia l’excepcionalitat prevista en la Disposició transitòria
novena del RDLEG 781/1986, i que és aplicable al cas i encara vigent, que permetia la
subsistència dels contractes i de les pròrrogues previstes, entretant les Entitats Locals no
tinguessin establerta la prestació dels serveis vinculats a recaptació, o be per serveis propis
o sota la modalitat de cooperació a les Diputacions Provincials, tal i com actualment s’efectua
en la totalitat dels tributs quina recaptació (en període voluntari i executiu), s’efectua
mitjançant l’OAGRTL, per delegació expressa.
Considerant que els serveis de recaptació de l’Ajuntament de Mollerussa s’han de prestar en
un sentit de major homogeneïtat i que l’argumentari o motivació que propicià l’actual
contracte s’ha anat diluint amb el temps atesa la major eficàcia en l’acció recaptatòria en les
vies voluntària i executiva, propiciada per la pròpia organització del servei de Gestió
Tributària i Recaptació integrada en la Tresoreria Municipal i en el conjunt de l’àrea
econòmica. Aquesta major eficàcia en l’acció recaptatòria (a la qual, sens dubte, també hi ha
contribuït l’acció del contractista, Sr. César Caminal Moro), justifica que s’actualitzin els
mecanismes de prestació de serveis d’assistència en les matèries indicades.
Entenent, per tant, que el venciment del contracte actual, és a 31 de desembre de 2014, la
denúncia expressa de la Clàusula 5a. s’ha d’exercir dins el període previst en la mateixa, és a
dir tres mesos abans, la qual cosa significa que la data final és el 30 de setembre de 2014, a
fi d’evitar una nova i successiva pròrroga.
En conseqüència, a la vista del que s’ha exposat, i considerant la competència plenària al
respecte, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Declarar la denúncia expressa del contracte de col·laboració i assistència en
recaptació executiva, entre l’ajuntament de Mollerussa i el Sr. César Caminal Moro, aprovat
pel ple en sessió de 18 de desembre de 2003, amb efectes del dia 31 de desembre de 2014.
Segon. Ordenar els serveis municipals competents de Gestió Tributària i Recaptació
(Tresoreria), Intervenció de Fons i Secretaria Gral., en l’àmbit de les respectives funcions i/o
atribucions, la tramitació dels expedients necessaris per tal que, al venciment del contracte
denunciat, les actuacions auxiliars, preparatòries i complementaries, en concepte de
prestació de serveis de col·laboració i assistència en la gestió de la recaptació municipal de
les sancions de trànsit de competència d'aquest Ajuntament, així com la gestió i col·laboració
en el cobrament en via de constrenyiment de liquidacions d’ingrés directe que no s’han
delegat expressament a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, estiguin perfectament i
legalment garantides. Les autoritzacions s’adoptaran per l’Òrgan competent en funció de la
modalitat de prestació.
Tercer. Notificar els presents acords a les persones interessades i lliurar-ne trasllat als
serveis municipals afectats.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester, pel desplegament
dels acords adoptats. “
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
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El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, manifesta que el seu vot serà favorable i demana
saber si un cop denunciat hi haurà una contractació nova. Entén que en principi això només
és per veure si a final d’any és continua o no es continua o donar opció a l’Ajuntament per
parar el contracte o no.
El Sr. Alcalde exposa que denunciem al contracte perquè fineix i a l’acabar-se s’haurà de fer
una contractació nova. El fet de denunciar-lo significa que no et condiciona a cinc anys mes;
això vol dir que amb efectes 1 de gener, haurem de fer una contractació nova, sigui amb
aquest recaptador o amb qualsevol altre però, en qualsevol cas, com ja es va dir en la
Comissió Informativa, la contractació que es faci, nomes la farem per un any, amb vigència
tan sols pel 2015, de manera que qualsevol plantejament a més llarg termini el pugui
assumir la propera Corporació.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
05.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚM. 11/2014
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 22 de setembre de
2014, amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient
Corporació. Vistos els
raons de necessitat i
vigents, es proposa al

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

Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 11/2014, per una quantia total de 59.135,20
€ el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PARTIDA
04.231.2269908
11.332.6260000

CONCEPTE
___
Activitats àrea benestar social
Equips processos informació

Total crèdits extraordinaris
SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
PARTIDA
02.920.2120000
02.920.2160000
02.920.2220100
02.920.2260200
03.130.2200000
03.133.2279903
06.171.2140000
07.155.2100002
08.162.2500003

CONCEPTE
___
Conservació edificis
Equipament i manteniment informàtic
Comunicacions postals
Publicitat i propaganda
Ordinari no inventariable/despeses d’oficines
Seguretat vial-grues
Reparacions i manteniment vehicles transport
Conservació camins i carreteres
Conveni abocador comarcal

6.540,00
IMPORT
6.000,00
540,00
6.540,00
52.595,20
IMPORT
889,11
167,02
10.000,00
1.400,00
300,00
700,00
1.000,00
22.488,98
6.500,00
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10.150.2200000
10.150.2200200
13.920.2270600
14.430.2120000

Ordinari no inventariable/despeses d’oficines
Material informàtic no inventariable
Estudis i treballs
Conservació edificis

700,00
700,00
7.050,09
700,00

Total suplements de crèdit

52.595,20

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . .

59.135,20

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
04.231.4800001
05.321.6230005
06.164.6220000
07.155.6190000
13.011.3100001

CONCEPTE
___
Ajuts transeünts/urgències familiars
Alarma col·legi “Les Arrels”
Cementiri
Supressió barreres arquitectòniques
Interessos Pla Ajust RDL 4/2012

59.135,20
IMPORT
6.000,00
2.000,00
6.596,49
18.038,71
26.500,00

Total baixes de crèdits

59.135,20

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

59.135,20

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, manifesta que en principi el vot serà favorable. En
tot cas, fer constar que les baixes de crèdits en partides com a ara ajuts de transeünts,
cementiri, supressió de barreres arquitectòniques, no repercuteixi en qüestions socials
referents a la ciutadania.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, exposa que la seva intervenció podria anar
encabida a l’apartat de preguntes però va vinculada al propi punt. Manifesta que estem
presentant o debatent aquesta modificació del pressupost i veiem que en les últimes actes
de Junta de Govern hi ha força factures sense partida pressupostària. En concret, la última
que tenim és de 83.637€. La pregunta a formular era amb aquesta modificació es contempla
a atendre les partides sense consignació pressupostària, aquestes factures; i si no és
contempla, si hi ha alguna previsió d’alguna modificació de pressupost a posteriori per poder
atendre-les i donar-hi cabuda. Una altra qüestió es si quin tipus d’acció es farà de cara a
finals d’any perquè estem veient que en les últimes relacions es va incrementant aquesta
situació. Demanem si ha previst algun tipus d’acció per evitar això. Tot i això, el nostre vot
serà favorable.
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El Sr. Alcalde exposa que comença pel final. A la pregunta plantejada pel Sr. Gatnau, indica
que quan vegin la Junta de Govern d’avui a la relació de factures veuran que ja no hi ha
88.000€ en factures sense consignació, sinó que n’hi ha 28.000€ i un cop s’aprovi avui
aquesta modificació n’hi haurà zero. Si la modificació és de 59.000, el pendent de factures a
pagar s’absorbeixen. Per tant, amb l’aprovació d’aquesta modificació, a la propera Junta de
Govern tornarà a sortir zero, es a dir, no hi hauria cap factura sense consignació
pressupostària. Això en l’ordre ordinari de l’anualitat és el que està bé i és el que s’ha fet
durant els dos últims anys i que va permetre que al final de l’any tanquéssim a zero. La
intenció és aquesta: que el 2014 també tanquem amb cap factura sense consignació
pressupostària. Ho hem fet dos anys, i intentarem que aquest any també sigui d’aquesta
manera. Evidentment, de cara a final d’any, haurem de fer l’última modificació [modificació
escombra] per acabar d’absorbir els serrells que toqui en totes les partides.
En relació a la intervenció del Sr. Pla, respecte al tema de la partida de 6.000€ que donem
d’alta per activitats de l’Àrea de Benestar Social i que donem de baixa ajuts de transeünts,
vostè pregunta si això implica que hi hagi una reducció de la partida a nivell de temes
socials; la resposta es no, perquè ja varem comentar que nosaltres varem fer una partida de
l’estil “calaix de sastre”, més important, perquè ens poguéssim adaptar a diferents situacions
que tenim durant l’any en els Serveis Socials. Ara el que estem fent es aquest canvi de
partides [per exemple, cita el Programa G del Centre Obert, que ha suposat poder que donar
dos àpats garantits a l’estiu, i que això ens ho haurà de pagar la Generalitat via Consell
Comarcal]. Per tant, aquí el que estem fent és una espècie de pont per estar al corrent del
servei que hem prestat. Per això, quan rebem els diners automàticament tornem a
suplementar la partida, si és necessari per acabar l’any, en funció de les obligacions que
tinguem en l’àrea de Serveis Socials. En aquesta modificació de crèdit no hi ha una
disminució de despesa social.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
DERIVATS DE LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES DELS PRÉSTECS
SUBSCRITS EN LA PIRMERA FASE DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
(RD LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER).
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 22 de setembre de
2014, amb el contingut següent:
“El Ple de la Corporació en sessió de 09 de juny de 2014, acordà aprovar la sol·licitud de
modificacions de les condicions financeres dels préstecs subscrits en la primera fase del
mecanisme de pagament a proveïdors (RD Llei 4/2012, de 24 de febrer), d’acord amb el
contingut de la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local, desenvolupada per l’Ordre PRE/966/2014, de 10 de juny, per la que es
publiquen les característiques principals de les operacions d’endeutament subscrites amb
càrrec al mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors de les entitats locals.
Aquesta modificació consisteix en l’ampliació d’un any de carència, mantenint el període
d’amortització inicial de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en els termes que fixa aquell
Acord.
Amb data 25 de juliol de 2014, es signa amb l’entitat BANC SANTANDER, l’addenda al
contracte de préstec per a l’ampliació del termini de carència i reducció del tipus d’interès.
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Atès que el contingut de la condició tercera de l’Ordre PRE/966/2014, de 10 de juny
estableix que l’estalvi que es generi haurà de destinar-se a la reducció del deute comercial.
Vist l’informe de l’Interventor 015/2014 de 02 setembre, en relació a la destinació íntegra de
la quantia de la carència i de la reducció de tipus d’interès, a la reducció del deute comercial
així com la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de declarar no disponibles els
crèdits pressupostaris derivats de la modificació de les condicions financeres dels préstecs
subscrits en la primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors.
Atès el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS
Primer. Declarar NO DISPONIBLES els crèdits pressupostaris en la quantia de la carència i
de la reducció de tipus d’interès, en els termes establerts a la condició tercera de l’Ordre
PRE/966/2014, de 10 de juny per la que es publiquen les característiques principals de les
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament pel
pagament a proveïdors de les entitats locals.
Segon. Destinar íntegrament l’import de la carència i de la reducció de tipus d’interès, a la
reducció del deute comercial.
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal 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.
Es fa constar, als efectes oportuns, que a petició dels Grups Municipals manifestada en la
Comissió Informativa General celebrada el 22 de setembre de 2014 en la proposta d’acord
s’hi ha incorporat en l’apartat primer l’import de 271.881,18 €, al qual ascendeix la
declaració de crèdits no disponibles (exercici 2014).
07.SOL·LICITUD
DE
RENÚNCIA
AL
PUOSC
2012
DE
SEGÜENTS:“MARQUESINA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 2ª I
“AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 6ª FASE”.

LES
OBRES
3ª FASE” I

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 22 de setembre de
2014, amb el contingut següent:
“Mitjançant l’Acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya per a l’any 2012, publicat al DOGC núm. 6079 de 02.03.2012 es comunica la
inclusió de dos obres o actuacions de l’Ajuntament de Mollerussa:
-

Actuació núm. 2012/835 “Ampliació del cementiri municipal, 6ª fase amb un pressupost
total de 475.247,59 € i una subvenció del PUOSC-PG de 100.000,00 € i subvenció
PUOSC-ET per 47.298,83 € (total subvenció 147.298,83 €).

-

Actuació núm. 2012/836 “Marquesina del cementiri municipal, 2ª i 3ª fases” amb un
pressupost total de 177.930,00 € i una subvenció del PUSOC-PG de 105.909,29 € i
subvenció PUOSC-ET per 39.578,89 € (total subvenció 145.488,18 €).
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A la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm.6551, del 30 de gener)
diu:
Ens locals beneficiaris del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
“Tenint en compte la situació de dèficit públic de les administracions locals i per a atendre'n
la sostenibilitat financera, excepcionalment per a l'any 2014, els ens locals beneficiaris del
PUOSC que tinguin pendent d'adjudicar obres i inversions corresponents al PUOSC 2011 i
2012 (Decret 245/2007, del 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012, DOGC núm. 5005, del 9 de novembre de 2007)
poden renunciar a l'execució d'aquestes obres i inversions fins al 30 de setembre, amb la
sol·licitud prèvia adreçada al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens
locals que hi renuncien tenen dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció
inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a la reducció de
dèficit públic. La justificació de la despesa feta s'ha d'acreditar per mitjà d'una certificació del
secretari de l'ens local corresponent”
Atès que la execució d’aquestes obres no es consideren urgents ni prioritàries i que
l’execució de l’obra de la marquesina no es pot efectuar sense l’obra de construcció dels
nínxols sobre la qual es sustentaria.
Vist l’informe emes per l’Interventor i d'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al
Ple de la Corporació, el següents ACORDS:
Primer. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la renúncia de les
obres:
-

Actuació núm. 2012/835 “Ampliació del cementiri municipal, 6ª fase”
Actuació núm. 2012/836 “Marquesina del cementiri municipal, 2ª i 3ª fases”

Segon. Aprovar la renúncia a l’execució de les obres:
-

Actuació núm. 2012/835 “Ampliació del cementiri municipal, 6ª fase”
Actuació núm. 2012/836 “Marquesina del cementiri municipal, 2ª i 3ª fases”

Tercer. Tramitar el pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada, per import
global de 146.393,51 € (73.649,42 € corresponen a l’actuació núm. 2012/835 i 72.744,09 €
a l’actuació núm. 2012/836). Amb la finalitat de destinar-la a la reducció del termini mig de
pagaments a proveïdors.”
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, manifesta que ja que el plantejament de la
inversió no hagués estat possible, tot allò que significa pagament a proveïdors, tot allò que
significa acostar i reduir el dèficit es bo; per tant, el seu vot serà favorable.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, exposa que, lògicament el nostre vot també
serà favorable, si que hem vist que no és el primer cas que hem de renunciar a alguna cosa
per part de l’Ajuntament per falta de liquiditat o de dotacions suficients per part de la
Generalitat, no sé si des de Ajuntament o des dels Ajuntaments s’està fent algun tipus
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d’acció, perquè no és simplement a casa nostra que ens afecta sinó que és en molts
Ajuntaments. Demana, també, saber si per part del l’Equip de Govern al renunciar a aquesta
subvenció si ha previst algun tipus d’actuació respecte del Cementiri, a més llarg termini,
El Sr. Alcalde manifesta que el projecte del Cementiri està aprovat i contemplava 432
nínxols, dels quals se’n’ ha fet 128. En la mesura que es tingui disponibilitat econòmica, els
anirem fent. Tanmateix, indica, això també ens allibera obligacions, ja que, al no estar
subvencionat per una alta en concret, pot ser que el puguem presentar per unes altres
fórmules de subvenció. Per tant aquí, no ens impossibilita res; la marquesina l’hem de posar
quan acabem tots els nínxols, si més no fins que no tinguem feta tota la illeta de nínxols.
Quan nosaltres hem anat dient [ho he dit moltes vegades i no me’n cansaré de dir] que
intentarem no fer res que no puguem pagar, ha estat per assolir aquesta voluntat de
contenció. Si no tenim garantit el finançament no fem l’obra perquè sinó, en haguéssim
trobat amb un diferencial molt gran i que hauríem hagut de pagar. És cert que a
l’Ajuntament de Mollerussa no és el primer cop que hem de renunciar a subvencions. No en
el cas d’obres, però si, per exemple, en alguns Plans del SOC que ens venien, i que hi hem
hagut de renunciar per impossibilitat d’executar determinats programes subvencionats.
Ja sigui per la via de la Generalitat, o de la Diputació, a vegades el fet de tenir concedit un
ajut o subvenció, si després ells no poden no fer l’obra o un no ho pot assumir o fer allò que
havies demanat, doncs provoca que a vegades hi hagi aquest trasbals de diners; però en
qualsevol cas, aquí el dany esta minimitzat absolutament, no només minimitzat sinó que són
145.000 € destinats a poder pagar proveïdors, i aquesta sí que és despesa corrent [Capítol II
pur i dur].
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08.- MOCIONS
8.1.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE MOLLERUSSA COM A CAPITAL DE
LA SARDANA 2016
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple de la Moció, presentada pels Grups Municipals, CiU, PSC,
ERC i PP, a la qual s’hi ha adherit la Sra. Teresa Niubó Cama (Regidora no adscrita),
següent:
“Els grups municipals sotasignats i la Regidora No adscrita, demanem que sigui inclosa la
present moció a l’ordre del dia del proper ple municipal a celebrar per aquesta corporació.
MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE MOLLERUSSA COM A CAPITAL DE LA
SARDANA 2016
Atès que l’any 2012 es va endegar el projecte “Capital de la Sardana”, impulsat per la
Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i l’Obra del
Ballet Popular amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’objectiu és que una població catalana esdevingui, anualment, un punt de trobada
pel món de la sardana i de la dansa catalana, i per a la societat en general.
Atès que un dels requisits del municipi elegit és que la població candidata ha d’haver
mantingut una activitat sardanista de forma pública i socialment reconeguda, en els seus
vessants d’organització de ballades, concerts, aplecs, concurs o ensenyament, duta a terme
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per entitats sardanistes o entitats cíviques amb seccions sardanistes autònomes i
reconegudes.
Atès que aquests requisits els compleix sobradament l’agrupació Sardanista de Mollerussa.
Atès que l’’Agrupació Sardanista de Mollerussa ha expressat el seu desig de presentar la
candidatura de Mollerussa per tal que sigui designada capital de la Sardana 2016 amb motiu
de la celebració dels 70 anys de la creació de l’Agrupació Sardanista Mollerussa.
Atès que aquest projecte és també una oportunitat única per situar Mollerussa dins el
panorama cultural català.
Pels motius exposats més amunt, tots els grups municipals de l’Ajuntament de Mollerussa
proposen al Ple de l’Ajuntament els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa perquè presenti la
corresponent candidatura per tal que la ciutat de Mollerussa sigui designada capital de la
Sardana 2016.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la l’Agrupació Sardanista de Mollerussa.
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
La regidora no adscrita Sra. Teresa Niubó manifesta que els costums, les arrels i les
tradicions han de seguir, tal com a Madrid segueix el xotis i a Zaragoza la jota. Vol deixar
constància que, com que no pertany a cap grup municipal, s’ha assabentat d’aquesta moció
en aquest mateix moment. Dóna les gràcies.
L’alcalde Sr. Marc Solsona creia que s’havia enviat per correu a tothom i demana disculpes,
perquè es pensava que s’incorporava a les trameses de les propostes de l’ordre del dia del
Ple.
El Sr. Joan Simeon, del Grup del PP, desitja que això pugui ser així. El seu vot serà a favor
de la moció.
El Sr. Francesc Pla del Grup d’ERC, manifesta que és important tot el que sigui afavorir la
tradició i la cultura popular. Considera que s’ha de donar suport a la candidatura perquè és
una promoció important de la ciutat i, a banda de la transmissió de ciutat cultural, també
aporta beneficis econòmics.
El Sr. Pere Gatnau, del grup del PSC afirma que el seu grup també hi donarà suport.
Qualsevol tipus d’entitat o agrupació que estigui al municipi de forma desinteressada, que
porta a terme activitats amb il·lusió i promoció del poble, ha de rebre el suport de tot
l’Ajuntament.
L’alcalde, agraeix que tothom hi estigui d’acord. Ara, diu que necessiten l’acord de
l’Ajuntament per poder-ho entrar durant aquest mes d’octubre, per aquest motiu s’ha
presentat com una moció i no com un punt de l’ordre del dia, ja que, d’altra banda calia fer
un Ple extraordinari. També comenta que fins ara la capital de la Sardana no ha estat mai a
les Terres de Lleida i ara pot ser una bona oportunitat. De tota manera, considera que cal
agafar el compromís públic de donar suport a aquesta activitat tant per cultura com per
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identitat i promoció de ciutat, cosa que comportarà trobades, concursos, actes institucionals
vinculats al món sardanístic... De la mateixa manera que en aquest moment hi ha el logo del
Tricentenari, en aquell exercici caldrà fer constar que Mollerussa és la capital de la sardana.
També cal dir que donada l’activitat sardanista a la ciutat no caldrà fer massa esforç per
implementar el calendari. Només caldrà cobrir els actes propis que esdevinguin com a capital
de la Sardana.
Pel que fa a l’Agrupació Sardanista afirma que està renovada, activada, tenen molts braços i
moltes ganes i es veuen amb predisposició de recursos per poder engegar. Més endavant i
de cara al pressupost del 2016 caldrà preveure alguna aportació vinculada a aquesta
activitat.
L’alcalde agraeix la comprensió i predisposició per incorporar d’urgència aquesta moció. Li
diu a la Sra. Niubó, encara que no sigui grup municipal, que si està disposada a signar la
moció a favor intentarà solucionar el que ha passat.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
MOCIÓ presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
09.- 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 juliol i 18 de setembre de 2014, i que es
corresponent als números 305/2014 a 381/2014, següents:
Decret Núm. 305/2014, 24 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 306/2014, 25 de juliol.
Assumpte:Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2014 (Núm. 9/2014)
Decret Núm. 307/2014, 25 de juliol.
Assumpte: Reducció de jornada sol·licitada pel Sr. FERRÉ CASAJUST, Mateu.
Decret Núm. 308/2014, 29 de juliol.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per JARDITEC, SL.
Decret Núm. 309/2014, 29 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 310/2014, 29 de juliol.
Assumpte: Oferta pública d’ocupaicó, 2014.
Decret Núm. 311/2014, 29 de juliol.
Assumpte:Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal tècnic Sala Teatre de
l’Amistat. Tramoia. Activitats culturals agost 2014
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Decret Núm. 312/2014, 29 de juliol.
Assumpte:Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C. Ferrer i Busquets, 37 de [25230] Mollerussa. Tràmit: Denegació pròrroga i Imposició Primera Multa
Coercitiva.
Decret Núm. 313/2014, 29 de juliol.
Assumpte: Reclamació patrimonial Antonio Mª Mas Berenguer.
Decret Núm. 314/2014, 31 de juliol.
Assumpte: Compensació deutes Residencial La Salle, SL.
Decret Núm. 315/2014, 31 de juliol.
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de juliol de 2014.
Decret Núm. 316/2014, 31 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Raventós Carulla,
M. Concepcion.
Decret Núm. 317/2014, 31 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 318/2014, 31 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud Verónica Niso Barra, en representació de Mary Kay España, en què demana
autorització per utilitzar la sala 3 de l’edifici nou del Teatre l’Amistat el dia 2 d’agost de 2014
Decret Núm. 319/2014, 1 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 320/2014, 1 d’agost.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Rosa Sambola Solsona.
Decret Núm. 321/2014, 1 d’agost.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Mariona Calafell Raventós.
Decret Núm. 322/2014, 4 d’agost.
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 Pretel Martínez.
Andrés.
Decret Núm. 323/2014, 4 d’agost.
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. 324/2014, 5 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 325/2014, 6 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 326/2014, 6 d’agost.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Telefònica España,
SA.
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Decret Núm. 327/2014, 8 d’agost.
Assumpte: expedient d’activitat (annex III) núm. 0790 a petició de Marc Solé Porta, Bar, Camí del Palau,
13 esc. 1 local A. comunicació d’Exercici d’Activitat.
Decret Núm. 328/2014, 12 d’agost.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. Filomena Ruiz Reinaldos
“Cafeteria La Plaça” N. EXP. OVP-TC: 2014/059
Decret Núm. 329/2014, 12 d’agost.
Assumpte:Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sr. Marc Solé Porta “Tassa, Pa i
Més” N. EXP. OVP-TC: 2014/060
Decret Núm. 330/2014, 12 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. Sanda Gabriela Govor“Bar
Berlin” N. EXP. OVP-TC: 2014/061
Decret Núm. 331/2014, 12 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Associació de Salaverrinos de Mollerussa, en què demana autorització per al canvi
de dia d’utilització del Pavelló 125è Aniversari
Decret Núm. 332/2014, 13 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Ricard García Tebar per a realitzar diverses activitats al bar de les piscines els
dies 14 i 16 d’agost de 2014.
Decret Núm. 333/2014, 18 d’agost.
Assumpte: Resolució de la concurrència pública per a la selecció i contractació per proveir un lloc de
treball de tècnic/a en polítiques d’immigració a l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Decret Núm. 334/2014, 18 d’agost.
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 Cobra
Instalaciones y Servicios, SA.
Decret Núm. 335/2014, 19 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 336/2014, 21 d’agost.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Planta baixa per a usos comercials de l’edifici ubicat
a l’Avinguda de JaumeI – Ronda Ponent de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 337/2014, 21 d’agost.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les instal·lacions industrials
situades a la partida de La Figuera, 48. Tràmit: Imposició segona multa coercitiva.
Decret Núm. 338/2014, 21 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Marcial Poncela Maeso.
Decret Núm. 339/2014, 21 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntal i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Banco de
Sabadell, SA.
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Decret Núm. 340/2014, 21 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntal i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Banco de
Sabadell, SA.
Decret Núm. 341/2014, 21 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntal i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Pretel Martínez,
Andrés.
Decret Núm. 342/2014, 21 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Associació de Salaverrinos de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar
el Pavelló 125è Aniversari el dia 23 d’agost de 2014.
Decret Núm. 343/2014, 21 d’agost.
Assumpte:Sol·licitud Grup de Joves Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball
del Teatre l’Amistat el dia 23 d’agost de 2014.
Decret Núm. 344/2014, 21 d’agost.
Assumpte:Sol·licitud colla dels 50 Anys i més en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de
l’edifici nou del Teatre l0Amistt el dia 26 d’agost de 2014.
Decret Núm. 345/2014, 22 d’agost.
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/Domènec
Cardenal, 35.
Decret Núm. 346/2014, 25 d’agost.
Assumpte:Sol·licitud ANC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló 125è Aniversari
el dia 30 d’agost de 2014.
Decret Núm. 347/2014, 25 d’agost.
Assumpte:Sol·licitud Sr. Ricard Garcia Tebar per a realitzar una actuació de ball al bar de les piscines el
dia 31 d’agost de 2014.
Decret Núm. 348/2014, 25 d’agost.
Assumpte:Contractació Professors/es Escola Municipal de Música, Curs 2014/2015.
Decret Núm. 349/2014, 25 d’agost.
Assumpte:Bestreta treballadors.
Decret Núm. 350/2014, 25 d’agost.
Assumpte:Assignació de complement de productivitat. Sr. Pastó Llobera, Ricard.
Decret Núm. 351/2014, 26 d’agost.
Assumpte:Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 352/2014, 27 d’agost.
Assumpte:Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat a l’Avinguda
Jaume I, 9 de 25230 Mollerussa. Tràmit: imposició d’una primera multa coercitiva.
Decret Núm. 353/2014, 27 d’agost.
Assumpte:Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edificació situada al carrer
Montsec, 7 de 25230 Mollerussa- Imposició d’una quarta multa coercitiva.
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Decret Núm. 354/2014, 27 d’agost.
Assumpte: Prolongació data jubilació de la Sra. PARRAMON LLONCH, Montserrat.
Decret Núm. 355/2014, 28 d’agost.
Assumpte: Reclamació patrimonial Sra. Antonia Ruestes Llora.
Decret Núm. 356/2014, 29 d’agost.
Assumpte:Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al C.
Vilaclosa, 17 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 357/2014, 29 d’agost.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’agost de 2014.
Decret Núm. 358/2014, 1 de setembre.
Assumpte:Acord de no disponibilitat de crèdits pressupostaris derivats de la modificació de les condicions
financeres dels préstecs subscrits en la primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors (RD Llei
4/2012, de 24 de febrer).
Decret Núm. 359/2014, 2 de setembre.
Assumpte:Renúncia voluntària de la Sra. Puig Valls, Neus, al Contracte Laboral autoritzat per Decret de
l’Alcaldia Núm. 348/2014, de 25 d’agost.
Decret Núm. 360/2014, 2 de setembre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al C.
Nord, 7 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 361/2014, 2 de setembre.
Assumpte:Estat de conservació de la construcció situada al carrer Fondarella cantonada Avinguda del
Canal de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 362/2014, 2 de setembre.
Assumpte:Estat de conservació de la façana de l’edifici situat al carrer Ferre i Busquets, 60. Tràmit:
Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 363/2014, 2 de setembre.
Assumpte:Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de les mesures de protecció i tancament de la
parcel·la situada a la confluència dels carrers Diputació, Indústria i Av. Balaguer. Tràmit: Resolució i
arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 364/2014, 2 de setembre.
Assumpte:Nomenament càrrec unipersonal de govern integrats en l’equip directiu de l’Escola Municipal
de Música: Secretària Acadèmica.
Decret Núm. 365/2014, 3 de setembre.
Assumpte:contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal tècnic Sala Teatre de
l’Amistat. Tramoia. Activitats culturals setembre 2014.
Decret Núm. 366/2014, 4 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 367/2014, 4 de setembre.
Assumpte:Contractació professor Escola Municipal de Música, Curs 2014/2015. Sr. Ribalta Ricart, Enric.
Decret Núm. 368/2014, 4 de setembre.
Assumpte: Resolució de la concurrència publica per a la selecció i contractació d’un lloc de treball
d’Educador/a del Centre Obert “La Banqueta” de la plantilla de personal col·laborador de l’ajuntament de
Mollerussa.
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Decret Núm. 369/2014, 4 de setembre.
Assumpte: Resolució de la concurrència publica per a la selecció i contractació d’un lloc de treball
d’Integrador/a social del Centre Obert “La Banqueta” de la plantilla de personal col·laborador de
l’ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 370/2014, 5 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 perEscale Bosch,
Joan.
Decret Núm. 371/2014, 15 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 372/2014, 9 de setembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2014 (Núm. 10/2014)
Decret Núm. 373/2014, 9 de setembre.
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat al carrer Arnaldo Cirili, 4-6 de 25230
Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 374/2014, 15 de setembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis-Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 375/2014, 16 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 376/2014, 16 de setembre.
Assumpte: Reclamació patrimonial Mohammed Baha.
Decret Núm. 377/2014, 16 de setembre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 11/2014.
Decret Núm. 378/2014, 9 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 Balsells Llop
Javier.
Decret Núm. 379/2014, 18 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 Bisbal Pons
Jaime.
Decret Núm. 380/2014, 18 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 REVIHA, SA.
Decret Núm. 381/2014, 18 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 Lloret Ginesta,
Albert.

--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
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10.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
El regidor Sr. Joan Simeón del grup del PP formula els següents PRECS:
•
•
•

Planteja el tema de l’arxiu comarcal, si hi ha res de nou i en quin estat es troba.
Aclareix que no és un prec ni una pregunta però que té ganes de comentar als
presents que és xocant el tema de l’ACA pel que fa als ajuntaments i que ara s’hagi
de demanat caritat a la CHE.
En referència al tema de Puleva i al protocol, voldria saber si l’empresa només l’havia
basat amb l’assistència de l’alcalde.

El regidor Sr. Francesc Pla del grup d’ERC formula els següents PRECS:
•

Fa referència al tracte que la Policia Local dispensa als ciutadans. No dubta que no
sigui correcte, però alguna vegada no ha estat així, sobretot quan es tracta de
persones estrangeres encara que faci temps que visquin a Mollerussa. Considera que
la Policia ha de donar exemple sempre.

PREGUNTES
El regidor Sr. Francesc Pla del grup d’ERC formula les següents PREGUNTES:
•
•

Saber com està la regulació viària referent a l’escola Les Arrels, què s’ha fet fins ara,
com s’ha de continuar i quin és el resultat de la reunió amb direcció.
Quina actuació es preveu a la zona de l’Skating perquè no hi hagi cap ensurt.

Als precs formulats l’alcalde RESPON:
•

Al mes d’agost va tenir lloc una reunió amb les diferents entitats responsables de
l’arxiu. S’havia de recopilar tot el material gràfic d’execució de l’obra perquè
l’empresa que la va executar ja no existeix. Els responsables tècnics de l’empresa
que va portar la direcció de l’obra havien de fer una compilació material gràfica i
tècnica de tot plegat. Aquesta documentació s’havia de fer arribar als tècnics, tant de
l’Ajuntament com de la Generalitat i proposar un sistema de prospeccions per saberne l’abast real. La Generalitat pressiona la Direcció i el bufet d’arquitectes perquè no
només es facin les prospeccions sinó perquè es pugui avançar una possible solució
sobre l’impacte econòmic de reparació. Per altra banda, hi ha el tema de
l’assegurança que cal tenir en compte. Te tota manera, l’alcalde diu que hi haurà un
moment en què caldrà assumir un cost directe i després fer les reclamacions
corresponents.
També comenta que, com que l’Ajuntament és responsable d’aquest immoble, caldrà
fer un encàrrec directe independent perquè es facin les prospeccions. Un cop es
tinguin els resultats, caldrà demanar responsabilitat a qui toqui.

•

Pel que fa a l’ACA, l’alcalde diu que no s’ha d’anar a plorar a la CHE. El que se li diu
és que no érem coneixedors que l’ACA no havia pagat. Hi ha un contenciós engegat,
caldrà esgotar la via jurídica i prolongar-la tant com sigui possible. Són 200.000€
que en aquest moment no va bé de pagar però que caldrà atendre les nostres
obligacions per no fer una bola més gran. De moment –afirma- no cal ser els primers
de la classe a fer front als pagament mentre hi hagi aquesta indefinició, ja que
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s’entén que l’ACA no va actuar legalment, no va comunicar als ajuntaments que a
partir del 2011 no pagarien el cànon. Ara ja es porta tres anys sense pagar i tots el
pobles es queixen. S’ha fet una reunió amb l’ACA a Barcelona i s’està al damunt
d’aquesta situació.
L’alcalde explica que la filosofia d’aquest contenciós és donar temps per trobar
solucions i perquè es posin d’acord les parts.
•

En referència al tema de PULEVA, es va tractar d’un tema de l’empresa al 100% i
posa d’exemple que no hi havia ni els mitjans de comunicació.

El Sr. Simeón li recorda, a l’alcalde, que la pregunta era si només hi havia d’assistir l’alcalde.
L’alcalde respon que també hi va assistir el Sr. Josep Simó. Només es tractava de cobrir la
presència d’algun representant de l’Ajuntament.
•

Quant al prec formulat pel Sr. Pla en referència al tracte que la Policia Local dispensa
als ciutadans, l’alcalde manifesta que està d’acord que qualsevol servidor públic sigui
policia, recepcionista, bidell d’un centre... té l’obligació de prestar un servei
respectuós i educat a la ciutadania. Comenta que el mal comportament d’un servidor
públic afecta tota la resta i es generalitza a ulls de la ciutadania. L’Ajuntament té la
responsabilitat d’evitar-ho i per això caldria conèixer el cas específic. Amb tot, però,
cal tenir la confiança que la Policia fa la feina bé. De vegades, aquest casos vénen
donats quan hi ha sancions pel mig que provoquen una resposta d’acció-reacció en
relació ciutadà-policia.
L’alcalde pren nota d’aquesta queixa i de les que hi puguin haver perquè es posi el
millor de cadascú per servir la ciutadania.

A les preguntes formulades l’alcalde RESPON:
•

•

Pel que fa a la regulació viària de l’escola Les Arrels ja va comentar fins i tot a la
xerrada del mes de setembre que pel proper curs s’incorporava tota l’escola en
aquell nou emplaçament. Caldrà mirar els fluxos de mobilitat que hi ha quan a
autocars i vehicles particulars i a partir d’aquí posar-hi les mesures necessàries com
podrien ser la definició correcta del pas de vianants, el control per mitjà d’un
policia... La direcció de l’escola troba bé que ho decideixi l’Ajuntament i ja s’ha
exposat una proposta avui mateix que afectarà la direcció d’alguns dels carrers
d’accés.
En referència a la zona de l’skate i les queixes generades pels usuaris del half i del
parc infantil, donat que és difícil de prohibir el pas en un espai lliure, es col·locarà un
senyal amb normés d’ús i com que hi haurà un policia que regularà el trànsit
d’aquella zona, si es crea algun conflicte es podrà remetre a les normes d’ús.
L’alcalde creu que és una solució i espera que funcioni i procuri canviar els hàbits
d’ús d’aquell espai.
Per altra banda, s’està treballant amb la idea que el half no hauria de ser en aquell
lloc, no per l’escola, sinó pel fet que es troba situat en un parc infantil on hi ha
cotxets, pilotes, trànsit de públic... Treure’l permetria ordenar en un futur el parc
infantil amb una actuació integral. Tot i això l’alcalde diu que de moment es posarà
el cartell d’usos per solucionar de forma ràpida la situació.

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