AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2015/06
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-nou de juliol de dos mil quinze. Essent les vint-i-una
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió
pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Excusa l’assistència la Regidora Sra. Griselda Soteras Bergadà (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. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 02 DE JULIOL DE 2015 (05/2015).
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
05/2015 celebrada el dia 2 de juliol de 2015. 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. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. TERESA GINESTÀ RIERA, COM A REGIDORA
DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde manifesta que tot seguit es testimoniarà la presa de possessió del càrrec de
Regidora de la Corporació per part de la Sra. Teresa Ginestà Riera, la qual ha estat
proclamada candidat electe de llista electoral PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA PROGRÉS (PSC-CP), segons credencial lliurada per la
Junta Electoral de Zona el 31 de maig de 2015.
S’acredita que la Sra. Teresa Ginestà Riera ha complimentat les formalitats previstes a
l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, no havent-hi causa
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d'incompatibilitat que la impossibiliti prendre possessió del càrrec.
Seguidament, a requeriment del Sr. Alcalde, la Sra. Teresa Ginestà Riera pren possessió del
càrrec davant el Ple Corporatiu manifestant el següent:
JURO, PER LA MEVA CONSCIENCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT EL CARREC DE REGIDORA
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, SERVIR AMB HONESTEDAT ELS INTERESSOS
DEL MUNICIPI, AMB LLEIALTAT AL REI I AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, I COMPLIR I
FER COMPLIR LA CONSTITUCIO I L'ESTATUT DE CATALUNYA COM A NORMES FONAMENTALS
DE L'ESTAT"
El Sr. Alcalde lliura la Sra. Ginestà la distinció que l’honora i possessiona com a Regidora de
l’Ajuntament de Mollerussa, ocupant immediatament el lloc corresponent a l’Estrada de la
Sala de Sessions.
Es fa constar, als efectes oportuns que amb la incorporació de la Sra. Teresa Ginestà Riera el
nombre de membres de fet i de dret del Consistori assoleix els 17 Regidors que legalment li
corresponen. La Sra. Ginestà s’integra en el Grup Municipals Socialista.
El Ple en queda assabentat
03. INFORME DE L’ALCALDIA.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, abans de començar l’informe, fa una felicitació especial a la
companya regidora Sra. Griselda Soteras perquè va ser mare el passat dia 14 de juliol d’una
nena que és diu Carla, i en nom de tota la corporació vol felicitar-la, a ella i a tota la família.
Per tant, s’excusa la seva assistència en aquesta sessió plenària.
Exposa el Sr. Solsona que aquest informe d’alcaldia s’inicia a partir del 13 de juny, dia de
constitució del nou Ajuntament, corresponent al mandat 2015-2019.
El dia 14 de juny es va assistir a les activitats de lliurament dels premis de la Campanya
“Mollerussa suma’t a la recollida selectiva” organitzada pel Consell Comarcal que va tenir lloc
a la plaça Manuel Bertrand.
L’alcalde explica que partir del mes de juny es van començar a implementar els nous
contenidors d’escombraries distribuïts en setanta-quatre illes, amb cinc contenidors per a
cada una de les fraccions. Mollerussa també compta des d’aquest 1 de juliol amb el servei de
deixalleria mòbil que funciona de forma itinerant i s’ha estrenat el sistema de recollida de
voluminosos que facilitarà desfer-se d’objectes grans com ara mobles i electrodomèstics.
Aquest mateix 1 de juliol també va ser l’escenari de l’inici de la campanya impulsada per
Unió de Pagesos “Disfruita-la a l’estiu”. Aquesta campanya es va dur a terme a les piscines,
va comptar amb el suport de la Diputació de Lleida i va consistir a tastar trossos de fruita
dolça de Lleida per fomentar-ne el consum en els nen i els més joves. Es va comptar amb la
presència del Sr. Joan Reñé i del coordinador general de la Unió de Pagesos, el Sr. Joan
Caball. En aquesta activitat hi van participar més de 250 nens i joves. Aquesta activitat va
comptar amb més de 250 nens i joves, alguns del quals participen en les activitats d’estiu
que es fan a la ciutat.
El 2 de juliol, es va celebrar el Ple extraordinari per aprovar el Cartipàs Municipal.
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També es van donar per acabades les obres de rehabilitació de la façana de l’Arxiu Comarcal
amb la reparació de les esquerdes de l’exterior de l’edifici. En la modificació de crèdit
pressupostària hi figura la dotació d’aquesta obra.
Un cop acabada l’obra es procedirà a la reclamació a les companyies d’assegurances.
El dia 3 de juliol es va fer la Caminada a la llum de la Lluna, fet que va donar lloc a l’inici de
les activitats de les Nits d’Estiu. Aquest any com a novetat es va col·laborar amb la Fundació
Àngel Olaran.
El 4 de juliol per segon any, es va fer el torneig d’estiu de Bàsquet de 3x3.
El dia 8 de juliol es va constituir el nou Consell Comarcal amb l’alcalde de Sidamon, Sr. Josep
M. Huguet, com a president i des d’aquí, a part de felicitar tots els consellers comarcals en
especial dos regidors de l’Ajuntament de Mollerussa, la Rosalia Carnicé i Engelbert Montalà
com a nous consellers comarcals, felicitem la nova corporació.
El dia 8 de juliol es va habilitar un pas de vianants i de bicicletes a la carretera del Palau.
Aquestes obres s’han dut a terme aprofitant el soterrament del cable de telefonia, un dels
últims passos per acabar la instal·lació de la fibra òptica a la ciutat. El tram va des de la
sortida del municipi fins a l’empresa NUFRI. Aquest tram compta amb una gran afluència de
treballadors que comporta el conseqüent risc d’accidents en no haver-hi un voral de
seguretat, sobretot en dies d’hivern amb boires i poca visibilitat.
El dia 9 de juliol va tenir lloc la 2a. Mostra de Cervesa Artesana i Mercat d’Estiu, una
iniciativa promoguda per Mollerussa Comercial amb una trentena de parades.
El dia 10 de juliol, “Els Matins de TV3” va elegir Mollerussa per realitzar el programa. Hi van
participar tots aquells nens, nenes i joves de les estades d’estiu de la ciutat. D’aquesta
manera es va fer difusió i promoció de la ciutat per tot Catalunya.
El 10 de juliol la regidora d’Ensenyament va iniciar les visites a les Escoles Bressol Municipals
amb la intenció de reunir-se amb els diferents equips directius per valorar el final de curs i
les perspectives pel curs 2015-2016.
El dia 12 de juliol, un any més Mollerussa participa de l’activitat “Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple” en la qual l’Ajuntament fa una donació anual de 100€.
El 14 de juliol es posa en marxa una iniciativa de la regidoria de Joventut consistent en
conscienciar als usuaris de bicicletes, de patinets i monopatins de la necessitat de respectar
les normes de circular quan empren aquests mitjans de transport. Sota el lema “Un vehicle
més!”, s’han editat un miler de cartells de porta o pomming que a través de la Policia Local i
també des de les piscines municipals es lliuraran als usuaris d’aquests vehicles o bé es
penjaran al manillar.
El 14 de juliol es van visitar els Tallers d’Estiu de la ciutat.
El 15 de juliol, va tenir lloc la defunció del que va ser regidor a l’Ajuntament de Mollerussa
des de l’any 1979 fins al 1991, el Sr. Pere Casals, i des d’aquí es transmet en nom de tota la
Corporació el condol a la família i que en el reconeixement en les actes del Ple.
El 17 de juliol va tenir una reunió amb el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament, el
Sr. Miquel Àngel Cullerés i amb la directora del Centre d’Adults per planificar el curs que. El
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curs vinent podria ser l’últim que es fes on actualment estan ubicats. Es pretén que fer el
canvi de l’Escola de Música al Duch i l’Escola d’Adults a l’Escola de Música actual i poder
eliminar els barracons.
El dia 20 de juliol amb el president del Consell Comarcal, Josep Maria Huguet i l’Anna Feliu,
coordinadora de Joventut es va donar la benvinguda als camps de treball que es realitzen
juntament amb el Programa Coopera. La finalitat és la rehabilitació habitatges de la comarca
amb famílies amb dificultat per poder-los arranjar.
Des del 21 de juliol la Brigada Municipal La brigada municipal està realitzant aquesta
setmana i la passada una actuació de reordenament a la plaça del Pla d’Urgell on ha
enderrocat una paret d’un solar de propietat municipal per tal d’ubicar-hi els dos
aparcaments per a bicicletes que fins ara ocupaven una zona als porxos de l’edifici
consistorial. També s’ha arranjat el paviment de la reixa de la claveguera i s’han canviat les
llambordes que la fixen.
L’alcalde comenta que durant aquests darrers dos mesos cal destacar unes quantes obres o
accions que s’han fet a la ciutat, com per exemple: la senyalització de la prohibició
d’aparcament damunt de la vorera al carrer Onze de Setembre, a darrera de l’Amistat
perquè un cop ja no hi són els contenidors es pot fer tot el lineal; la senyalització al carrer de
Belianes de vuit aparcaments restringits per a vehicles policials amb l’objectiu de millorar la
seguretat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra, a requeriment dels mateixos Mossos
d’Esquadra; pintar quatre zones de prohibit aparcar al carrer de Domènec Cardenal, al costat
dels passos de vianants en sentit a la circulació com a mesura de seguretat (aquesta mesura
també s’ha fet en diferents espais de la ciutat); la instal·lació d’un pàrquing de bicicletes al
carrer del Comerç a la cantonada del pàrquing públic per oferir una millora del servei i
facilitar la mobilitat en la zona de l’aparcament; a les Piscines Municipals, gràcies a les
enquestes de satisfacció que es van fer l’any passat, s’ha aconseguit fer algunes millores
com instal·lar una malla verda a les tanques del perímetre de la piscina per protegir la
intimitat dels usuaris; col·locar un rellotge i també construir una caseta pels motors i seguir
regant amb l’aigua de pou. També s’han fet millores en parcs infantils com ara a la
Urbanització Urgell, al Parc Municipal i a la Serra, on bàsicament s’ha reomplert de tot-u per
a condicionar el terra, esperant que en exercicis següents es pugui fer una renovació
d’aquests elements. S’ha arranjat la vorera del carrer de Navarra, vorera que estava
enfonsada, a l’Estació d’Autobusos s’han posat senyalitzacions de prohibit aparcar on abans
hi havia les àrees de contenidors i també s’està treballant amb la rasa, que la fa Sorea, per
recollir les aigües davant de la zona de Fondarella, davant de Sagra. És una acció més de
recolliment d’aigües per evitar inundacions com ja es va fer en el seu moment al carrer de
Duran i Bas. Cal dir, tanmateix, que s’estan acabant les obres de l’antic escorxador perquè
pugui acollir ben aviat el magatzem de distribució d’aliments.
El 21 de juliol se signa el conveni amb el director general de Comerç, Josep Maria Recasens, i
el president de Mollerussa Comercial, Àlex Català, on la Generalitat contribueix a potenciar el
comerç amb una aportació econòmica de 25.000 euros. Aquesta aportació suposa al voltant
del 40% del pressupost que ha destinat l’entitat dels comerciants de la ciutat en les diferents
activitats que ha organitzat al llarg de l’any a la ciutat per potenciar el sector .L’Ajuntament
vetlla perquè aquests diners vagin realment al que s’està fent.
El 22 de juliol va tenir lloc la visita amb l’arquitecte dels Serveis Territorials de Ensenyament
per definir, ja sobre paper, els nous espais esportius que s’han d’acabar ubicant a les Escoles
Mestre Ignasi Peraire i Les Arrels. Ara s’està a l’espera del pressupost per saber com es pot
fer aquest cofinançament.
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Aquell mateix dia 22 de juliol, es va constituir la Comissió Paritària, tres regidors i tres
representants dels treballadors per tal d’engegar els temes formals, habituals de
comunicació, d’intercanvi i de consultes. En un punt de l’ordre del dia, hi figura la modificació
de l’Acord de condicions reguladores dels treballadors de la casa.
Al 27 de juliol va venir per primera vegada, el Conseller d’Agricultura, el Sr. Jordi Ciuraneta a
la Casa Canal. Va venir una reunió amb els regants, en la qual l’alcalde va poder
acompanyar-lo.
Aquest matí s’ha fet la primera reunió amb tots els alcaldes de capitals de comarca,
presidents de consells comarcals i gerents a la Diputació de Lleida, on s’han marcat les bases
per organitzar la freqüència de reunions i posar en comú aquells temes que preocupen a
tothom, sobretot pel que fa a l’aplicació de la nova ARSAL que és el que més inquieta i
angoixa a tots els consistoris i consells comarcals a l’hora de definir el dia a dia.
Hi ha hagut visita i reunió de treball amb el conseller d’Interior, l’Hble. Sr. Jordi Jané. La
visita ha estat molt positiva perquè se li ha donat a conèixer la intenció d’habilitar
urbanísticament els terrenys que hi ha al costat del Parc de Bombers per ubicar-hi en un
futur l’Àrea Bàsica Policial Mollerussa - Les Borges Blanques. Un cop fet el tràmit urbanístic
ja es podrà disposar dels terrenys. Es preveu que en el mes de setembre es pugui començar
a signar i a acordar la redacció del projecte.
L’alcalde també vol destacar un parell de dades, una primera és la reducció d’un 19% dels
delictes, tot i que hi ha hagut un increment en faltes. Comenta que amb la nova llei, les
faltes desapareixen i passa a ser tot delicte o a assumpte purament administratius, per tant
caldrà esperar un any o dos per tornat a tenir elements de comparació. La mitjana a
Catalunya és al voltant del 67 per mil, mentre que Mollerussa està al 54. L’alcalde diu que
cal continuar treballant per reduir-lo més.
Aquest és el resum del primer informe d’Alcaldia, on s’intenten recollir activitats d’agenda
que no són pròpies del Ple i creu que és important que es puguin aprofitar els plens ordinaris
per comunicar a les persones les coses que passen a Mollerussa, tant per la gent que escolta
per mitjà de Ràdio Ponent com les que ho puguin veure a través de QBic. TV.
04. FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA PER A L’ANY 2016
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 27 de juliol de 2015,
amb el contingut següent:
“Atès l’escrit dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament a fi i efecte que determini
les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, proposades per a l’any 2016.
Ateses les facultats atribuïdes a les Corporacions Locals per l’article 37.2 de l'Estatut dels
Treballadors (Text refós de la Llei, aprovat per RDLEG. 1/1995, de 24 de març), per les
disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya i, especialment,
l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig (DOGC 6888, de 09.06.2015) del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2016, a Catalunya.
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Atès que les Festes Locals que es proposin no poden coincidir amb les oficials fixades per la
Generalitat ni en cap dels diumenges de l’any.
Considerant el respecte a la tradició existent al municipi de Mollerussa en la determinació
com a referències per a fixar les festes locals, les següents:
•
•

Festivitat de Sant Josep, coincident amb la celebració de la fira homònima,
La Festa Major del mes de maig, celebrada la tercera setmana del mes.

Atesos els antecedents exposats, la Presidència sotmet a consideració del Ple de
l’Ajuntament que, en desplegament de les facultats atribuïdes conforme l’article 46 del RD
2001/1983, de 28 de juliol, adopti el següent ACORD:
Primer. Establir i proposar com a Festes Locals retribuïdes i no recuperables, per a l'any
2016, al municipi de Mollerussa, les següents:
•
•

Dia 19 de març de l’any 2016, Sant Josep.
Dia 20 de maig de l’any 2016, Festa Major.

Segon. Conforme el que determina l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el
calendari laboral anual aprovat per Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig (DOGC 6888, de
09.06.2015) conjuntament amb les festes proposades pel Consistori, tindrà efectes com a
calendari laboral de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a
Mollerussa, el 2016.
Tercer. Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat a Lleida, als efectes legals oportuns.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
05. RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT, DEL JUTJAT DE PAU DE
MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
"Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el següent:
1).- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys
per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent.
2).- Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que reuneixin les
condicions legals, i així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement.
Resultant que, atenent el fet de la finalització del mandat actual del Jutge de Pau Substitut,
fou iniciat per acord de la Junta de Govern de 13 de maig de 2015, el procediment legal per
a la provisió del càrrecs indicats, havent-se presentat, durant el termini hàbil previst,
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comprès entre els dies 3 i 19 de juny, de 2015, les següents sol·licituds per part dels veïns
que a continuació es relacionen:
-

Càrrec: JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Candidats: Sr./Sra. DE LAS HERAS VALLVERDÚ, Josep Mª
DNI: 78065176-W

Atès que el sol·licitant reuneix les condicions legals exigides per la Llei Orgànica del Poder
Judicial, havent-se acreditat que no està incurs en cap de les causes d’incapacitat o
incompatibilitat previstes per al desenvolupament de les funcions judicials que corresponen
als Jutges de Pau.
Atesa la proposta presentada al respecte, l’Alcaldia sotmet a la consideració del Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Elegir per a l’exercici del càrrec de JUTGE DE PAU SUBSTITUT del Jutjat de Pau
de Mollerussa, el Sr. DE LAS HERAS VALLVERDÚ, Josep Mª.
Segon. Trametre la proposta aprovada, juntament amb la còpia de l’expedient tramitat i el
“currículum vitae” de la persona escollida al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
sol·licitant que es procedeixi al nomenament esmentat.
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes legals
oportuns."
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06. MODIFICACIÓ DE L’ACORD/CONVENI DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. INCLUSIÓ ARTICLE
23.BIS (Reducció de Jornada per interès particular)
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2009 va aprovar el
TEXT ÚNIC regulador de les condicions de treball del personal al servei de l’Excm.
Ajuntament de Mollerussa, concertat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la representació del
personal, funcionari i laboral, d’aquesta entitat local. En aquest text, en allò referent a les
reduccions de jornada, tan sols es contempla, en l’article 23, apartats 1 a 5, les que estan
vinculades a una casuística concreta amb emparança legal expressa:
-

Per tenir cura d’un fill o filla,
Per discapacitat legalment reconeguda
Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci
cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.
Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una
incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de
dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció
especial.
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-

Les persones víctimes de la violència domèstica, per a fer efectiva llur protecció o llur
dret a l’assistència social íntegra.

La proposta que es presenta consistiria en incorporar les reduccions de jornada per interès
particular mitjançant l’addició d’un article al Text Únic, que s’identificaria com article 23-bis.
Aquesta proposta té com a finalitat principal oferir la possibilitat legal que totes aquelles
persones empleades públiques de l’Ajuntament de Mollerussa, amb relació funcionarial (de
carrera o interinitat) i laboral (indefinits fixos i indefinits no fixos) puguin gaudir, atenent a la
peculiaritat del lloc de treball, d’una reducció de jornada conforme les previsions de la normativa
bàsica de règim local, l’EBEP i la normativa bàsica en matèria de funció pública i de règim local
de la Generalitat de Catalunya. Això suposaria incorporar en la casuística actualment prevista, la
reducció de jornada per interès particular, supòsit que ara per ara, no es contempla en
l’esmentat Acord/Conveni; cal dir, que aquesta possibilitat sí que es preveu en l’article 34 de
la proposta consensuada de l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens
locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, formalitzat per CCOO, UGT, ACM i FMC.
La reducció de jornada per interès particular és matèria negociable en tant que s’empararia
en allò que s’estableix a l’article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic [EBEP], apartats k) i m), tot respectant en la negociació d’aquesta
modificació els drets de l’article 15 b) de l’EBEP i de l’article 4.1.c) del RDLEG 1/1995, de 24
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors [ET] i la
competència per aprovar la proposta és del Ple. En aquest sentit, la Comissió Paritària de
Seguiment, en sessió de 22 de juliol de 2015, ha formalitzat una proposta de modificació del
Text Únic, que s’expressa en la part dispositiva dels presents acords.
En virtut de quant s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació de l’acord/conveni de les condicions de treball del personal al
servei de l’ajuntament de Mollerussa, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 17 de desembre de 2009, en allò referent a les reduccions de jornada incorporant en el
CAPÍTOL V – PRESTACIONS SOCIALS, LLICÈNCIES I PERMISOS, un nou article, identificat
com a 23-bis, amb el redactat següent:
Art. 23è-bis. Reducció de jornada per interès particular.
Es pot sol·licitar una reducció de jornada ordinària, per interès particular, amb
reducció proporcional de les retribucions, la qual concessió restaria supeditada a les
necessitats del servei.
El període mínim de reducció de la jornada per interès particular serà de sis (6)
mesos amb caràcter general i de dotze (12) mesos en els casos concrets següents:
personal que presta els seus serveis en centres i/o activitats docents o assimilades
com són, l’Escola Municipal de Música i el personal monitor d’activitats aquàtiques.
En aquests supòsits, la reducció de jornada per interès particular es fixarà pel
calendari escolar o del servei i serà des del dia 01 de setembre i fins el 31 d’agost.
En tots els casos, sempre seria renovable a petició de part i sotmesa a les necessitats
del servei.
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De la reducció de jornada per interès particular en resultaran excloses les persones
amb contractes laborals temporals i singularment les persones amb contractes
vinculats a Plans d’Ocupació o similars, ja que es donaria una causa incompatible
amb la motivació o la justificació del contracte.
Segon. La modificació aprovada tindrà els efectes administratius a partir del dia següent
hàbil a la seva aprovació plenària.
Tercer. Donar als presents acords la difusió adient, 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 Regidor Sr. Simeón, del Grup Popular, manifesta que votaran a favor igual com van votar
en la Comissió. Considera que per part de l’Ajuntament, el que interessa es facilitar dins la
legalitat, les demandes que els treballadors puguin formular; aquesta n’és una i hi estem
completament d’acord. Gràcies.
El Regidor Sr. Alonso Soria, del Grup Socialista, manifesta que també hi estan d’acord.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE QUATRE PRESCRIPCIONS DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS.
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“En data 27 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar
provisionalment l’expedient urbanístic que té per objecte la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA RELATIVA A QUATRE
PRESCRIPCIONS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. L’abast de la modificació es troba
descrita en la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i fa referència a les següents prescripcions:
A. LA MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ DE L’ÚS RESIDENCIAL.
B. LA MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA RESERVA D’APARCAMENTS SEGONS ÚS.
D. LA REGULACIÓ DE L’ÚS SOCIOCULTURAL A LA SUBZONA 3a.10.
C. LA DECLARACIÓ DE JA EXECUTAT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA CODI PA-UR-06.

En data 27 de març de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament la modificació esmentada però en va supeditar la publicació al DOGC i, per
tant, la conseqüent executivitat a la presentació d’un Text refós, verificat per l’òrgan que va
atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:
Modificació 1:
Cal substituir en l’apartat 3 de l’article 68, pel que fa a la nova referència de la definició de
densitat neta màxima d’habitatges, el següent: “entesa segons allò que s’estableix a l’article
26 del títol complementari”, pel següent: “que fixa la relació entre el nombre d’habitatges
d’una parcel·la i la superfície de sostre edificable”.
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Modificació 2:
Cal substituir en el quadre de l’article 66.1, la reserva mínima d’una plaça d’aparcament per1
habitatge, per la reserva mínima de dues places d’aparcament per 1 habitatge.
Cal suprimir en l’article 66 apartats 7 i 8, pel que fa als usos industrial i magatzems, les
paraules “arreglat” i “modificat”, atès que es tracten d’anotacions que no han d’estar en la
regulació normativa.
Modificació 3:
Cal suprimir la fitxa urbanística del Polígon d’actuació
com,suprimir l’àmbit en el corresponent plànol d’ordenació.

urbanística,

PA-Ur-06,

així

Modificació 4:
En el quadre de l’article 148.5 on es regula l’ús sociocultural, cal mantenir la paraula
“incompatible” i modificar l’anotació (12) quedant de la següent manera: “(12) En la subzona
3a.2 s’admet com a compatible l’ús sociocultural i en la subzona 3a.10 s’admet com a
condicionat”.
En data 09 de juny de 2015 (NRE 2015/5128) per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
s’ha fet entrega a l’Ajuntament de dues còpies del document tècnic denominat MODIFICACIÓ
DE QUATRE PRESCRIPCIONS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM VIGENT. A:
Superfície dels habitatges. B. Reserva d’aparcaments segons ús. C. Declaració de ja executat
el PA-UR-06. D. Ús sociocultural a la subzona 3a.10, en el que s’han incorporat les
prescripcions requerides per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.
En virtut dels antecedents exposats i d’allò establert a la legislació urbanística vigent es
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data
27 de març de 2015 i, en la seva virtut, aprovar la VERIFICACIÓ del Text Refós de
l’expedient urbanístic relatiu a la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. MODIFICACIÓ DE QUATRE PRESCRIPCIONS DE
LES NORMES URBANÍSTIQUES.
Segon. Trametre l’expedient i la documentació tècnica de referència, degudament
diligenciada, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida als efectes legals oportuns.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08. DECLARACIÓ DE PLURIANUALITAT DE L’OBRA “PRIMERA FASE DE LA PISTA
D’ATLETISME AL PARC TERRITORIAL DE LA SERRA.”
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Vist el projecte de les obres “PRIMERA FASE PISTA D’ ATLETISME AL PARC
TERRITORIAL DE LA SERRA”, amb un pressupost d’execució per import de 444.307,15 €.
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Atès que a l’estat d’execució del Pressupost de l’exercici 2015 existeix consignació
pressupostària per import de 47.980,01 € a la partida pressupostària 12.3420.627000 PISTA
D’ATLETISME.
Atès que mitjançat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de
Mollerussa per a l’execució de la primera fase de les obres de construcció d’una pista
d’atletisme la parc territorial de la Serra, s’atorga una subvenció de 300.00,00 €, assignant
150.000,00 € a l’any 2015 i 150.000,00 € al 2016.
Atès que la realització d’aquestes obres es consideren urgents i no poden ajornar-se.
Vist l’informe de l’Interventor.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa no pot assumir el finançament d’aquesta inversió amb
càrrec únic a l’exercici pressupostari 2015.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Declarar les obres “PRIMERA FASE PISTA D’ ATLETISME AL PARC
TERRITORIAL DE LA SERRA”, de caràcter plurianual, amb una dotació de 197.980,00 €
per a l’anualitat 2015 i 246.327,15 € pel pressupost 2016.
Segon. Adquirir el compromís d’incloure dins de l’annex d’inversions dels exercicis 2016 les
obres “PRIMERA FASE PISTA D’ATLETISME AL PARC TERRITORIAL DE LA SERRA”
amb una dotació de 246.327,15 €, el qual es finança amb 96.327,15 € amb fons propis i
150.000,00 € amb una subvenció de la Diputació de Lleida.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al servei d’Intervenció 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 regidor Sr. Joan Simeón, del PP, comenta que l’última vegada va votar a favor de la pista
d’atletisme i ara continuaran votant a favor perquè es tiri endavant. Vol remarcar que es tiri
endavant amb pulcritud, de manera que a l’Ajuntament no li costi diners o com menys millor,
amb racionalitat i en un temps determinat. Agraeix a la Diputació de Lleida els 300.000€ que
han fet arribar.
L’alcalde Marc Solsona comenta que a efectes formals i fins que no es faci la modificació del
cartipàs, en cas que decideixin el canvi de portaveu, s’adreçarà al Sr. Soria i en tot cas ja li
passarà la paraula a la Sra. Ginestà.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, fa una intervenció indicant que és
només per coherència amb el que ja es va exposar al començament. Per una part valora la
tasca important que es fa a Mollerussa sobretot per les entitats esportives. Explica que el
model que ells defensaven no era fer una pista d’atletisme en un moment en què hi ha altres
projectes pendents a la ciutat, creu que és un cost exagerat quan hi ha altres prioritats. Dit
això, com que el projecte es tira endavant, el seu grup va demanar una altra ubicació ja que
entenen que aquesta pista d’atletisme no va dirigida només a un club esportiu sinó que la
prioritat ha de ser l’esport base i per tant facilitar l’accés dels escolars de Mollerussa. Davant
d’això, es creu que comportarà una obligació de despesa al consistori que es traduirà en
autocars per fer-ne els desplaçaments ja que els alumnes no hi podran anar a peu pels riscos
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de perillositat que comporta la foscor i la llunyania. També planteja que el fet que hi hagi les
pistes de vol fomenti un risc. Acaba comentant que, ja que es tira endavant el projecte,
valdria la pena estudiar una ubicació més propera perquè, molt especialment, els infants hi
tinguessin un accés més directe. Malgrat això, el seu vot serà d’abstenció, tot i que entén
que l’únic que es fa es canalitzar la subvenció.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC-AM, intervé dient que el foment de l’esport
per part del Consistori se sustenta en diverses potes: la construcció i creació de les
estructures on es puguin realitzar les pràctiques esportives, l’obligació de fer-les accessibles
al conjunt de ciutadans i ciutadanes i la promoció i difusió d’aquestes. I diu que es trinxa una
d’aquestes potes. Posa un exemple perquè s’entengui el que vol dir i proposa el següent
repte: El 15 de gener a les set de la tarda agafen els nens, els vesteixen i els acompanyen
fins al lloc on es construirà la pista d’atletisme i hi van a peu, i quan baixin ens asseiem en
una taula, ens reunim i entendran el perquè del nostre posicionament.
El Sr. Montalà explica que la urgència de les obres i la seva ubicació són els motius que els
porten a posicionar el seu vot en sentit negatiu i no el fet que s’hagi de fer o no; no ho posen
en dubte, això. Creuen que és necessari que es faci; però és la urgència i la ubicació. Hi ha
urgències electorals que ja no són urgents i necessiten una visió a llarg termini, una visió de
sentit comú i hi ha exemples com la ciutat de Lleida que reflecteixen molt bé què pot passar i
allò amb què l’Ajuntament es pot trobar [comenta que la pista d’atletisme de les Basses
d’Alpicat està abandonada]; els fa por que la ubicació de la pista a Mollerussa, allà a dalt,
porti a aquestes dinàmiques, que la gent no hi vulgui anar. Manifesta que aquesta és la por
que té el seu grup i volen vetllar per la gent de la nostra ciutat i per la seva butxaca. Es
pregunta també si caldrà posar transport públic, quan valdrà, si els nens podran gaudir
d’aquestes instal·lacions, si la regidora d’Ensenyament haurà d’anar a les AMPA’s i explicarlos que les activitats extraescolars hauran de portar un plus associat al transport per a les
pistes d’atletisme. Creu que hi ha molts interrogants i molts diners públics en joc, per la qual
cosa vol asseure’s a parlar i mirar de trobar la ubicació més idònia, més propera al conjunt
de ciutadans i ciutadanes.
El Sr. Montalà afirma que sempre hi seran per acompanyar-los, per si cal fer modificacions
en estructures per situar-les en llocs millors. Aquesta és una reflexió que deixa a l’aire i això
els porta que el seu vot sigui negatiu des d’un bon començament.
L’alcalde diu que el que avui s’està debatent és el caràcter plurianual de les obres. Entén
perfectament que s’aprofiti això per parlar de la idoneïtat o no d’aquesta pista d’atletisme.
Remarca que ja s’han explicat per activa i per passiva les voluntats i virtuts d’aquesta pista i
que entén que és necessària per al foment de l’esport, el més social que hi ha -el de córrerque no requereix un elevat cost per poder-lo exercitar. Per fer un pista homologada que
tingui 400 metres en terreny propi només pot fer-se a la Serra i tant de bo es pogués fer
més a prop; però a part d’això ja hi ha altres equipaments. No es parla d’un lloc desert sinó
d’una zona on hi ha tres centres escolars, un complement esportiu de primeríssim nivell on
es troba l’hípica, l’autocròs, la pista de vol. També s’hi practica l’atletisme a través d’històrics
crosos i altres activitats esportives com córrer, BTT, rutes de “running” i això encaixa en el
costat dret del parc de la Serra i en complementa l’ús educatiu i esportiu més enllà de l’ús
del club. Totes les instal·lacions esportives tenen un ús del club i totes han de tenir un ús
d’obertura perquè qualsevol persona les pugui utilitzar i això forma part de la definició del
model d’ús de la instal·lació. L’alcalde entén que a priori pot semblar o pot generar algun
interrogant, també entén que els primers usuaris que l’utilitzaran seran els de la Serra per
complementar l’ús educatiu, ja que són allà mateix; però al club no li genera cap problema
aquesta ubicació, ans als contrari, i més ara que estan ubicats en una pista de propietat
privada on cal donar-ne una sortida al més aviat possible.
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El projecte d’aquesta nova pista està ben definit, és un projecte que ha tingut una bona
entrada i s’ha concedit una subvenció de 300.000€ per part de la Diputació de Lleida per
executar la primera fase que correspon a moviments de terra, tancats, drenatges, tartan...
és a dir, l’equip bàsic per poder començar a practicar aquest esport i acollir algun tipus de
competició. S’han posat a la balança tots els pros i contres i ara no es pot deixar passar
temps per fer modificacions en terrenys privats concentrant parcel·les que disposin
d’aquestes dimensions en llocs que no estan desenvolupats, quan en realitat no hi ha cap
parcel·la privada que tingui aquestes dimensions. Si es fes això s’hauria de deixar en
standby un projecte que té la validació de la Secretària General de l’Esport i quan es va
plantejar el tema del Pla Director de La Serra es contemplava que hi podrien haver aquestes
possibilitats. No s’han plantejat els dubtes d’accessibilitat pel que fa a les pistes d’hípica o
quan hi ha hagut campionats en el circuït d’autocròs o quan s’han hagut de fer altres coses,
cada esport té la seva realitat horària i no requereix d’un plantejament diferent del que es fa
en una instal·lació indoor o coberta Per tant, l’alcalde entén que la manera és aquesta i
l’Ajuntament no haurà de posar transport públic. L’alcalde ho clarifica amb un exemple: si un
15 de gener s’acompanyen els fills a anglès o a futbol, també se’ls acompanyarà a altres
activitats; perquè s’està parlant d’infants i joves que requereixen de l’acompanyament de les
famílies per realitzar les activitats extraescolars. Ara bé, si es parla en àmbit competitiu,cada
club s’organitzarà perquè qui faci aquest esport tingui les condicions i les garanties
necessàries per poder-lo practicar.
Per altra banda la instal·lació de la pista comportarà moure la pista de vol en el moment final
del procés per instal·lar-hi les torres de llum. Això garantirà donar uns metres de seguretat,
que també està demanant el Club Aeri, i que ara per ara en la pista actual no es pot fer. Per
tant, mirat i debatut, l’alcalde creu que és possible i celebra l’abstenció del Grup dels
Socialistes, no va celebrar el vot en contra d’aquest mateix punt a la Diputació de Lleida al
mes de maig quan es va aprovar el conveni ja que en aquell moment no va trobar la
coherència amb la qual s’ha manifestat avui la Sra. Ginestà, cosa que li agraeix. El vot d’ERC
ja estava previst perquè així ho havien manifestat. Ara caldrà que, de manera planificada i
ordenada, cada moviment encaixi amb el desenvolupament final d’aquest propòsit. Es dóna
sortida al projecte executiu de la primera fase, cosa que pot comportar que durant els
primers mesos de l’any vinent es pugui comptar amb un altre lloc per practicar esport en una
zona on ja se’n practica.
Dit això, el vot del grup de CiU serà a favor de la plurianualitat perquè entenen que quan
estigui feta tots aquests dubtes que ara es generen es minimitzaran i no es veurà com un
inconvenient sinó tot al contrari.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, i Joan Simeón,
tres (3) vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i
Narcís Romà, i dues (2) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta i Alonso
Soria.
09. MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT. EXP. NÚM. 08/2015
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per
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raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals
vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 8/2015, per una quantia total de
369.551,28€, conforme el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 59.262,97
PARTIDA
02.9200.6230000
05.3230.2210200
06.1710.6000002
10.1500.2090005
11.3321.1500000
11.3330.4670001

CONCEPTE
___
Màquina bomba calor
Gas
Recinte animals de companyia
Conveni urbanístic sub-10
Productivitat
Aportació museu de l’aigua

IMPORT
975,00
26.000,00
7.400,00
2.057,97
6.000,00
16.830,00

Total crèdits extraordinaris

59.262,97

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 310.288,31
PARTIDA
01.9120.2260100
02.9200.1500000
02.9200.1600000
02.9200.2260402
03.1330.2279903
05.3200.2269910
05.3230.2120000
05.3230.2210300
05.3230.2279904
05.3231.2279900
07.1650.2130001
10.1500.1500000
10.1500.1600000
10.1500.2200000
10.1510.2270600
11.3300.1500000
11.3300.1600000
11.3321.1600000
11.3321.2260902
11.3322.6230001
11.3330.2120000
11.3380.2260909
12.3420.2200000
12.3420.6330004
13.9310.1500000
13.9310.1600000
13.9310.2270800
13.9310.8300000
14.4311.2210000

CONCEPTE
___
Atencions protocol·làries i representatives
Productivitat
Seguretat social
Indemnització judicials
Seguretat vial/grues
Activitats àrea d’ensenyament
Conservació edificis
Combustibles i carburants
Serveis realitzats per altres
Serveis realitzats per altres
Concessió manteniment enllumenat públic
Productivitat
Seguretat social
Ordinari no inventariable/despeses d’oficina
Estudis i treballs
Productivitat
Seguretat social
Seguretat social
Saló llibre infantil
Arranjaments arxiu
Conservació edificis
Festes populars
Ordinari no inventariable/despeses d’oficina
Maquinària piscines descobertes
Productivitat
Seguretat social
Serveis de recaptació a favor de l’entitat – premi cobrança
Préstecs a curt termini -bestretes
Energia elèctrica
Total suplements de crèdit

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

IMPORT
8.000,00
15.631,20
5.443,20
90.000,00
200,00
500,00
3.000,00
1.000,00
3.300,00
2.700,00
3.000,00
4.800,00
1.555,20
1.000,00
10.000,00
2.400,00
777,60
1.944,00
3.200,00
58.078,31
2.000,00
19.000,00
1.000,00
1.950,00
16.200,00
5.248,80
10.360,00
8.000,00
30.000,00
310.288,31
369.551,28
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FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
04.2310.6220004
05.3231.1310000
05.3231.2210200
05.3231.2279900
06.1710.2279900
08.1621.2270001
08.1621.2270002
08.1621.2270004

369.551,28

CONCEPTE
___
Equipament la banqueta
Retribucions – laboral temporal
Gas
Serveis realitzats per altres
Serveis realitzats per altres (esporga)
Deixalleria
Recollida selectiva
Canon RSU - FORM
Total baixes de crèdits

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
7.400,00
2.700,00
26.000,00
700,00
214.672,97
18.000,00
19.000,00
81.078,31
369.551,28
369.551,28

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. Joan Simeón del grup del Popular afirma que el seu vot serà a favor tal com va
manifestar en la comissió. Pel que fa a la modificació del pressupost assegura estar-hi
d’acord però hi ha un parell de punts on voldria fer un incís. Per una banda, hi ha una partida
que estava destinada a l’esporga i al manteniment dels jardins i ara se’n fa un altre ús. El
que interessaria és que la part restant que significaria uns 146.000€ aproximadament
s’apliqués a l’esporga. Per l’altra, el Sr. Simeón diu que ell ja va ser bastant crític quan es va
decidir acomiadar al Sr. Seuma i en aquest moment una part de la modificació és la
indemnització de 90.000€ que s’ha de pagar. Afegeix que els drets dels treballadors s’han
de respectar per sobre de tot i així el jutge ho ha considerat, però lamenta que l’Ajuntament
hagi de pagar-los.
Reitera una vegada més que els diners pendents d’aquesta partida es facin servir per
l’esporga.
La regidora, Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, manifesta que en aquest punt
s’abstindran. Creu que el manteniment de l’arbrat en aquest moment és bastant deficitari i
no saben quants diners s’hi ha destinat. Diu que ja en parlarà en el seu moment. Lamenta la
indemnització judicial que s’ha de fer al Sr. Seuma, però lamenta sobretot que es prescindís
de la seva experiència, dels seus serveis. Creu que era un comodí, és a dir, un tècnic que
solucionava moltes paperetes. El grup del PSC no va estar d’acord en la decisió d’acomiadarlo i ara s’està pagant la forma en què s’ha fet. Manifesta que el seu grup s’absté i vol deixar
constància dels seus serveis i la seva vàlua.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC-AM manifesta que el seu vot no serà negatiu,
sinó d’abstenció, però porta a donar un toc d’atenció al consistori sobretot perquè les coses
mal fetes comporten despeses a la butxaca dels conciutadans ja siguin per defecte de forma
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o per equivocacions puntuals. El Sr. Montalà reitera el toc als responsables en
l’acomiadament de l’arquitecte municipal i de la sanció econòmica que comporta tant per
l’Ajuntament com per als ciutadans. Potser i sense saber qui és el responsable s’haurien
d’aplicar sancions. Explica que a l’empresa privada, si això passa, al responsable, n’hi cau
una de grossa.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona fa uns aclariments sobre la modificació. Explica que és de
369.000€ i diu que és una quantitat important però no ho seria tant si no hi hagués els
90.000€ de la indemnització judicial, els 58.000€ de les obres de l’arxiu que es podran
repetir a les asseguradores, o si no hi hagués la despesa energètica del nou subministrament
de gas que no estava contemplat a l’inici del pressupost i altres despeses ordinàries de
partides que sorgeixen en acabar l’any. Pel que fa a l’esporga, al pressupost hi ha una
partida de 365.000€ pel supòsit que l’Ajuntament prengués la decisió de fer una prestació
indirecta del servei de jardineria. Com que això no s’ha fet no vol dir que no hi hagi
manteniment de jardineria i d’esporga, sinó que l’Ajuntament ha fet la feina que calia per
mitjans propis i aquestes despeses s’han anat computant en altres estadis de despesa que
no són dins d’aquesta partida. Això vol dir que si aquesta no es toca hi hauria una partida
pendent d’executar de 360.000€, per tant no té res a veure una cosa amb l’altra a l’hora de
tenir més o menys manteniment. S’utilitzaran diners d’aquesta partida per complementar
l’esporga diària per acabar l’any, la d’estiu i d’hivern. L’alcalde explica una mica el concepte
de per què es redueix aquesta partida. Els diners són al pressupost i si no s’utilitzen es
quedarien allí i potser s’haurien de reubicar en una operació escombra de final d’any, perquè
si no, tampoc no hi hauria cap altra aplicació; per tant, allò que havia de ser una voluntat,
ha acabat sent un calaix de sastre que permet poder finançar aquesta modificació.
En relació a l’assumpte de l’arquitecte tècnic, l’arquitecte municipal i les altres deu persones
de la plantilla que ja no estan amb nosaltres, l’alcalde recorda que és un acord pres per
unanimitat en aquest Consistori un cop es vota a favor del Pla d’Ajust que preveu la reducció
del Capítol I en una quantitat concreta; i així es va manifestar en el seu moment, agradi o
no, que només es podia prescindir d’aquell personal no funcionari. Es va analitzar si
l’Ajuntament havia de tenir aquesta estructura de serveis tècnics i es va mirar d’optimitzar i
reduir el Capítol I. Es va valorar el cost anual dels Serveis tècnics que pujava 130.000€ el
2011 i el saldo de llicències d’obres que aquells anys [2011] era negatiu en 14.000€. Això va
requerir una actuació en aquest àmbit en funció del que generava l’Ajuntament, tant en
llicències com en activitats. Això motivà el fer un conveni amb el Consell Comarcal de
30.000€ anuals i es fan les indemnitzacions als dos arquitectes; tal com deia la normativa
vigent en aquell moment consistia en pagar 20 dies treballats per any. Si la normativa
hagués marcat 45 dies, la voluntat del consistori hagués estat la mateixa i s’hagués pagat
l’acomiadament molt més car. Amb això vol dir que malgrat la sentència obligui a pagar
90.000€, el cost dels servis tècnics continuen resultant més favorables, i en el cas d’aquests
treballadors si es fa la projecció de sou fins ara, hi ha un estalvi de 100.000€. Si es valora el
cost total de l’arquitecte i de l’arquitecte tècnic i s’hi suma el contracte amb el Consell
Comarcal es pot comprovar que l’operació econòmicament ha sortit bé i, funcionalment
l’Ajuntament de Mollerussa ha pogut atendre i respondre totes les necessitats que hi ha
hagut, a la vegada que ha disposat d’uns serveis tècnics a un preu adequat. Tanmateix,
indica que no es pot comparar el volum d’inversions d’aquesta passada legislatura amb la
que hi havia quan exercia el Sr. Seuma. Per tant, l’alcalde manifesta que això no és un tema
de noms i de persones sinó de complir unes obligacions que en aquest cas han resultat
positives i expressa la seva satisfacció sobre l’actuació que s’ha dut als serveis tècnics durant
aquests quatre anys tot i no haver-hi els dos professionals. Perdre una sentència no sempre
agrada, però cal excusar que era una aplicació normativa molt nova i on no hi havia cap
referent i que de la mateixa manera que ha sortit malament podia sortir bé. En qualsevol
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cas, malgrat això, l’alcalde diu que es pot assumir i digerir amb normalitat. De fet, la
sentència encara no és ferma, però s’assumeix i tant de bo, en un futur l’Ajuntament tingués
suficient activitat i dinamisme pel que a projectes, llicències i altres coses com per tornar-se
a plantejar en un futur disposar de professionals tècnics a la plantilla, però la necessitat del
Pla d’Ajust era la motivació i la impossibilitat de poder actuar, és a dir només poder actuar
en aquells serveis que són impropis de prestar. Més enllà de les persones, la gràfica
econòmica d’aquesta operació ha estat positiva i cal entendre que s’haurà de fer front a les
obligacions que marca el jutge amb tota la normalitat. L’alcalde deixa constància que no es
modifica el pressupost només per això sinó, tal i con s’ha dit, per altres coses.
El regidor Sr. Joan Simeón del grup del Popular expressa que estaran al costat de l’opció de
contractar un arquitecte, encara que sigui a temps parcial. El Sr. Simeón no voldria fer-se
pesat amb el tema de l’esporga, però comenta que avui per avui a la brigada només hi ha
una persona capacitada per esporgar. També vol dir que l’any anterior amb contractació de
serveis externs no es va passar dels 20.000€ i que hi ha zones del poble que durant tres
anys no s’han esporgat i caldria fer-ho ja que es veuen molt deixades. La brigada no pot
assumir tota aquesta feina. Senzillament caldria tenir un pressupost acceptable per cobrir-ho
amb un servei extern.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, comenta sense cap ànim de polèmica,
que hi ha diferents visions i que fins i tot pot ser enganyosa l’argumentació que fa l’alcalde.
Diu que no es pot comparar el volum d’inversions d’aquesta passada legislatura amb la que
hi havia amb el Sr. Seuma, per tant quan s’argumenta sobre el cost del seu salari, cal saber
l’estalvi en el cost de projectes que aquesta persona va proporcionar. Per dir-ho breument,
hi va haver el Pla Urbanístic, distints plans estatals, el Pla de Barris, etc... on aquesta
persona va realitzar una tasca en la qual se li hauria d’haver pagat el doble, perquè tothom
pot recordar l’excés d’hores que moltes vegades es feia. Potser hi hauria molts treballadors
de la casa dels quals es podia prescindir o externalitzar. La Sra. Ginestà creu que es bastant
dur que perquè hi hagi poc volum de feina es prescindeixi d’un treballador. Creu que aquest
no és un argument vàlid quan hi ha altres treballadors més prescindibles que un tècnic, que
tal i com ha dit era una persona amb molta experiència i que estalviava moltes despeses de
serveis externs. És la seva opinió i reitera que no vol entrar en cap polèmica perquè cadascú
té la seva realitat.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC-AM,
operació sortiria millor si no calgués pagar els 90.000€
que no és excusa perquè surti o no el còmput general.
quedaria molt millor si no s’haguessin d’aportar aquests

comenta que el còmput d’aquesta
i acceptarà –adreçant-se a l’alcaldeEs refereix que és una operació que
diners.

L’alcalde, Sr. Marc Solsona, afirma que aquest és l’argument vàlid. La motivació és que quan
s’han de prendre decisions cal analitzar els serveis que hi ha, veure si són sostenibles i si no
ho són, trobar la possibilitat que es puguin prestar amb menys cost, que no vol dir menys
eficiència. En un altre moment econòmic no s’hauria plantejat una reducció de més d’un
milió d’euros en el Capítol I, però en aquell moment era obligat prendre aquestes decisions i
s’haguessin pres tant si calia pagar 20 com 45 dies d’acomiadament perquè la decisió de
reorganitzar el servei ja estava presa. Ara, l’Ajuntament es troba que després de tres anys
ha d’acabar de complementar aquells dies que no es van pagar en el seu moment. Si la
sentència diu que s’han de pagar 45 dies, caldrà fer-ho. No es tracta que s’hagi fet bé o no,
es tracta d’un canvi normatiu on no hi ha cap referent anterior per poder comparar, tot i
disposant de serveis jurídics externs dels quals es va rebre assessorament. La interpretació
del jutge és una altra; s’han fet les coses tal i com en aquell moment calia fer sense cap
ànim de perjudicar l’Ajuntament.
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En resposta al Sr. Simeón li diu que té raó, per això en el pressupost hi ha una partida de
360.000€ per poder-los dedicar a temes de jardineria i esporga de manera permanent per no
dependre de serveis propis. Això és a causa de la limitació de la normativa que fa que no es
pugui contractar personal més enllà de policies, la qual cosa fa que no es pugui reorganitzar
la brigada i mentre aquesta va disminuint en efectius no es poden continuar prestant els
serveis de la mateixa manera. Hi ha la mateixa feina a fer però amb menys personal i això
es nota en el dia a dia i a més, l’any passat, amb el tema de l’esporga, no va anar com havia
d’anar; per aquest motiu es va plantejar per al 2015 fer un plec de clàusules per poder
prestar el servei de manera indirecta. Tot plegar no ha pogut ser –explica l’alcalde- per tant
aquesta partida es pot reubicar per fer altres coses, però no vol dir prescindir o deixar de fer
l’activitat, però obliga que de manera consensuada s’hagi de plantejar de nou en l’exercici de
2016.
Finalment, el Sr. Solsona reitera que la validesa d’aquest argument ve en el moment que tot
el consistori aprova el Pla d’Ajust i que aquest ja concreta què cal fer, motiu pel qual es va
executar una decisió consensuada per tot el consistori, la qual es va votar per unanimitat i
s’ha anat desplegant de la millor manera possible procurant fer els mínims danys. La
reducció d’aquest milió d’euros en personal ha permès que a dia d’avui es puguin complir
tots els paràmetres.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, i Joan Simeón i
cinc (5) vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i
Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria.
10. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, FIRA DE MOLLERUSSA,
AMB L’ENTITAT LA CAIXA, PER IMPORT DE 15.000,00 €.
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 27 de juliol de 2015, 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, és necessari la contractació d’una operació de
crèdit a curt termini.
Atès que en data 29-05-15 va tenir venciment una operació de crèdit a curt termini per
import de 50.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària Banc de Sabadell i que no va ser
renovada.
Examinat l’expedient incoat per a la contractació 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 l’entitat
La Caixa, en base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següents ACORDS:
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Primer. Autoritzar a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa la contractació d’una operació
de crèdit a curt termini per import de 15.000,00 €
Segon. L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària La Caixa en les
següents condicions:
-

Crèdit màxim autoritzat:
15.000,00 €
Venciment:
31-12-15
Tipus d’interès:
Euríbor trimestral + 1%
Comissió obertura:
0,10 %
Comissió no disponibilitat:
0,0125 % trimestral

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.
11. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 45/2015. LID 1518000037 – 1517000036.
ACUDAM.
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid
(ACUDAM) de bonificació de la llicència d’obres 45/2015.
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.
Vistes les liquidacions 1518000037 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 3.599,71 € i 1517000036 de taxa per llicència urbanística, per import de
1.811,35€.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la construcció d’una residència al semi-soterrani de la llar
residència ACUDAM.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
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Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 3.329,73 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):

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

179.985,27
LIDs
3.599,71

Bonificació
80 % ICIO 2.879,76

1.799,85
11,50
1.811,35

25 % Taxa

5.411,06

Nova LID
719,94

449,96
0,00
449,96

735,00
11,50
1.361,39

3.329,73

2.081,33

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat 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.
12. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 87/2015. LID 1518000059 – 1517000058.
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL 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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell de
bonificació de la llicència d’obres 87/2015.
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.
Vistes les liquidacions 1518000059 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 8,00 € i 1517000058 de taxa per llicència urbanística, per import de 19,30 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la senyalització de l’oficina de turisme de la comarca del
Pla d’Urgell, situada en l’edifici on es troba el Consorci del Museu de l’Aigua a la Comunitat
General de Regants dels Canals d’Urgell.
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En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès cultural.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 9,40 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):
400,00

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

LIDs
8,00
12,00
7,30
19,30
27,30

Bonificació
80 % ICIO
6,40
25 % Taxa

Nova LID
1,60

3,00
0,00
9,40

9,00
7,30
16,30

9,40

17,90

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat 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.
13. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 120/2015. LID 1518000079 – 1517000078.
GENERALITAT DE CATALUNYA [ENSENYAMENT].
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 120/2015.
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.
Vistes les liquidacions 1518000079 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 704,30 € i 1517000078 de taxa per llicència urbanística, per import de 363,65 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la col·locació d’un mòdul prefabricat a l’Institut La Serra
de Mollerussa.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 651,48 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):

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

35.215,10
LIDs
704,30

Bonificació
80 % ICIO
563,44

352,15
11,50
363,65

25 % Taxa

1.067,95

Nova LID
140,86

88,04
0,00
88,04

264,11
11,50
275,61

651,48

416,47

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat 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.
14. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 123/2015. LID 1518000082 – 1517000081.
GENERALITAT DE CATALUNYA [ENSENYAMENT].
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 123/2015.
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.
Vistes les liquidacions 1518000082 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 158,75 € i 1517000081 de taxa per llicència urbanística, per import de 86,67 €.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la col·locació d’un fals sostre al gimnàs de l’institut Terres
de Ponent.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 146,84 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):

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

7.037,44
LIDs
158,75
79,37
7,30
86,67
245,42

Bonificació
80 % ICIO
127,00
25 % Taxa

Nova LID
31,75

19,84
0,00
19,84

59,53
7,30
66,83

146,84

98,58

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat 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.
15. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 131/2015. LID 1518000088 – 1517000087.
GENERALITAT DE CATALUNYA [ENSENYAMENT].
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 131/2015.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vistes les liquidacions 1518000088 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 733,45 € i 1517000087 de taxa per llicència urbanística, per import de 378,22 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la adequació del pati de l’escola Les Arrels.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 678,44 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):

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

36.672,45
LIDs
733,45

Bonificació
80 % ICIO
586,76

366,72
11,50
378,22

25 % Taxa

1.111,67

Nova LID
146,69

91,68
0,00
91,68

275,04
11,50
285,54

678,44

433,23

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat 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.
16. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 136/2015. LID 1518000090 – 1517000089.
LLAR TERRES DE PONENT.
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 27 de juliol de 2015, amb el
contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada per Llar Terres de Ponent de bonificació de la llicència d’obres
136/2015.
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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vistes les liquidacions 1518000090 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 192,31 € i 1517000089 de taxa per llicència urbanística, per import de 103,45 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és pavimentar el jardí de la residència Llar Terres de
Ponent.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 177,88 € d’acord amb el següent
desglossament:
Base imposable (BI):

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

9.615,40
LIDs
192,31

Bonificació
80 % ICIO
153,85

96,15
7,30
103,45

25 % Taxa

295,76

Nova LID
38,46

24,04
0,00
24,04

72,12
7,30
79,42

177,88

117,88

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat 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.
17. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
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
2014, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la
següent:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

a) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) Moviments i situació de la tresoreria.
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons 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 31 de març de
2015.
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.
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

11.784.072,00€
367.285,90€
12.151.357,90€
3.788.741,02€
31,17%
2.655.094,40€
21,85%
2.507.370,62€
20,63%

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

11.784.072,00€
367.285,90€
12.151.357,90€
3.121.456,80€
25,68%
3.044.563,43€
25,05%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/15
Ingressos
7.706.576,81€
Moviments interns de tresoreria 3.194.841,31€
Pagaments
7.524.667,88€
Moviments interns de tresoreria 3.194.841,31€
Saldo a 31/03/15
2.

376.732,19€

558.641,12€

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

597.100,00€
10.151,00€
607.251,00€
164.508,09€
27,09%
162.623,98€
26,78%
107.411,52€

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Grau d’execució dels pagaments
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
1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/15
Ingressos
413.317,46€
Moviments interns de tresoreria 30.291,25€
Pagaments
285.981,90€
Moviments interns de tresoreria 30.291,25€
Saldo a 31/03/15

17,68%

597.100,00€
10.151,00€
607.251,00€
543.831,01€
89,56%
271.526,29€
44,71%

4.590,68€

131.926,24€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2015, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
18. 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. PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
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 primer trimestre de 2015, 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 31 de març de 2015, 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: 5.060,80 €, que corresponen a 21 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
7.923,64 €, que corresponen a 2 factures.

En data 23-04-2015 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament i del
Patronat de Fires, a la Direcció General de Política Financera i Assegurances i al Ministeri
d’Economia i Hisenda.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.
19. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 ORDRE MINHAP/2105/2012. PRIMER
TRIMESTRE DE 2015
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015.
Primer Trimestre 2015.
•
•
•
•
•
•

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

En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a
afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
20. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ CONFORME ESTABLEIX
L’ARTICLE 16 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST. PRIMER TRIMESTRE DE 2015
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 primer trimestre de 2015.
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: 05 de maig de 2015.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 s’indica que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
21. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 1R TRIMESTRE 2015.
El Sr. Alcalde, en compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques, dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al
primer trimestre de 2015.
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:
Ràtio operacions pagades:
Import pagaments realitzats:
Ràtio operacions pendents:
Import pagaments pendents:
PMP:

23 d’abril de 2015
44,56
1.015.267,98 €
- 13,09
226.051,57 €
34,06

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar que d’aquesta informació, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es,
juntament amb la convocatòria de la sessió.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

El Ple en resta assabentat.
22. MOCIONS
22.1 MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple de la Moció següent:
“L'equip de govern de l'Ajuntament de Mollerussa i el grup municipal ERC presenten al Ple
de la corporació la següent moció:
PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015.
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja
que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb
futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà
de la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL considerem que seria molt important la
presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem a continuació i
l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.
[CAL, Països Catalans, juliol de 2015]
Proposta d’acord
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració
de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea
la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre
sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, el
Ple de l'Ajuntament de Mollerussa reunit el dia 29 de juliol de 2015, ACORDA:
•

Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
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•

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.

•

Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació.

•

Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre
la població nouvinguda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Simeón, del Grup Popular, manifesta que des del Grup Popular votarem en
contra d’aquesta moció perquè crèiem que és innecessària, ja que està totalment garantit
que el català és una llengua viva, si més no, aquí ho hem demostrat en aquest Ple celebrantlo en català. També, crèiem que està completament garantit el futur de la llengua catalana i
per molts segles. .
La regidora Sra. Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que votaran a favor, entenen que
per la via de la Llei de normalització lingüística i atenent a la realitat del nostre país, la
llengua està normalitzada independentment del que es pensi des de fora.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC-AM, recorda al Sr. Simeón que si la seva
posició respecte el català és igual que la que té el seu partit en territoris com València i com
Mallorca, anem bé. Recordar-li, també, que és molt important saber on som, saber on vivim i
saber el que parlem.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que des de l’Equip de Govern, lògicament, també com a
proposant de la moció amb el Grup ERC, entenem què si no fos necessària, si no estiguéssim
en un context d’atac permanent a la llengua, al model de normalització lingüística, si no
estiguéssim en un entorn en el que s’utilitza el català, no com a eina d’integració, sinó com
a una eina de separació i de discriminació; quan una llengua està en tots els estadis, quan,
des del Síndic de Greuges o de les coordinadores de Òmnium Cultural, estan dient que en els
últims anys, la llengua catalana és una llengua que pot arribar a estar en risc [per molt que a
Mollerussa ho puguem viure amb més normalitat que en altres llocs], es fa necessari que es
doni suport a tota aquesta gent,a la societat civil i entitats que de manera voluntària
treballen cada dia per intentar que aquesta llengua [que tots estem d’acord que està viva]
no es converteixi en una llengua morta. Per tant, nosaltres hi estem lògicament d’acord; en
donem ple suport i tant de bo, doncs quan hi hagi el Correllengua tots plegats hi puguem
també participar.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Engelbert
Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria, i un (1) vot en contra,
del Sr. Regidor, Joan Simeón.
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23. 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 15 de juny i 23 de juliol de 2015, i que es corresponent als
números 319/2015 a 409/2015, següents:
Decret Núm. 319/2015, 15 de juny.
Assumpte: Relació autoliquidacions taxes ocupació via pública amb materials de construcció núm.
5/2015.
Decret Núm. 320/2015, 15 de juny.
Assumpte: Relació LID Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
núm. 4/2015.
Decret Núm. 321/2015, 15 de juny.
Assumpte: Relació AUTOLIQUIDACIONS Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua) núm. 4/2015.
Decret Núm. 322/2015, 15 de juny.
Assumpte: Sol·licitud de Agustí Solé Isanda, José Maria Solé Isanda, Joan Martí Solé Isanda i Maria
Montserrat Solé Isanda de pròrroga per la presentació de la declaració d’IIVTNU (plusvàlua) per
transmissió “mortis causa”.
Decret Núm. 323/2015, 15 de juny.
Assumpte: Sol·licitud de Montserrat Raventós Jardí de pròrroga per la presentació de la declaració
d’IIVTNU (plusvàlua) per transmissió “mortis causa”.
Decret Núm. 324/2015, 15 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 325/2015, 15 de juny.
Assumpte: Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de l’Alcaldia.
Decret Núm. 326/2015, 15 de juny.
Assumpte: Nomenament de tinents d’alcalde.
Decret Núm. 327/2015, 15 de juny.
Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local (01-05-2015 a 31-05-2015).
Decret Núm. 328/2015, 15 de juny.
Assumpte: Aprovació de serveis extraordinaris personal (01.05.2015 a 31.05.2015).
Decret Núm. 329/2015, 16 de juny.
Assumpte: Connexions i subministrament d’aigua potable: relació 2015/20.
Decret Núm. 330/2015, 16 de juny.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació.
Estat de conservació de l’edifici ubicat al carrer Acadèmia, 8 de [25230] Mollerussa.
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 331/2015, 17 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Escola Bressol l’Infant Dos SCCL, en què demana autorització per utilitzar el Parc
de La Serra el dia 21 de juny de 2015
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Decret Núm. 332/2015, 17 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Rosa Samprieto Bean, en representació de veïns C/Ivars d’Urgell (del núm. 2 al
12), en què demana autorització per celebrar la revetlla de Sant Joan el dia 23.06.2015
Decret Núm. 333/2015, 17 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Oriol Blasi Beà, llicència municipal de gual permanent.
Decret Núm. 334/2015, 17 de juny.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses e la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 335/2015, 17 de juny.
Assumpte: Llicència d’obres.
Decret Núm. 336/2015, 17 de juny.
Assumpte: Relació convenis per a aparcaments públics de vehicles, parc de gossos, cessió de finques
1/2015.
Decret Núm. 337/2015, 17 de juny.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Janina Cases
Borrego.
Decret Núm. 338/2015, 17 de juny.
Assumpte: Reconeixement del 6è Trienni a la Sra. Rodríguez Andreu, Pilar.
Decret Núm. 339/2015, 18 de juny.
Assumpte: Contracte menor d’obres: rasa per a soterrament Línia Aérea de Telefònica a la parcel·la de
la Ctra. del Palau d’Anglesola. Tram “Els Vilars” – Segona ampliació de NUFRI.
Decret Núm. 340/2015, 18 de juny.
Assumpte: Comunicació d’inici d’exercici d’activitats, expedient núm.: 2424 (20/2015), venda al detall
d’alimentació i consultori de psicologia i teràpies naturals, al carrer de Ferrer i Busquets, 74, local, a
petició de Crecer Sano, SLU.
Decret Núm. 341/2015, 19 de juny.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació.
Estat de conservació de la construcció situada al carrer de Vila-Closa, 3 de [25230] Mollerussa.
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 342/2015, 19 de juny.
Assumpte: Comunicació d’inici d’exercici d’activitats, expedient núm.: 2428 (24/2015), bar restaurant
(canvi de nom), a l’avinguda de la Pau, 20, local 1, a petició de Paulo Francisco de Lemos Alves.
Decret Núm. 343/2015, 19 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 344/2015, 19 de juny.
Assumpte: Contractació Monitors de natació/Socorristes. Piscina Municipal d’Estiu Temporada 2015.
Decret Núm. 345/2015, 19 de juny.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 346/2015, 19 de juny.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació.
Estat de conservació i reposició de les condicions de seguretat i salubritat de la construcció situada al
carrer Santa Cristina, 16 de [25230] Mollerussa.
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Decret Núm. 347/2015, 19 de juny.
Assumpte: Llicència d’activitats. Exp. Núm. 0804 a petició de Plat Negre, SL, denominació: restaurant
musical amb servei de càtering, al carrer de Navarra, 8. Proposta de resolució.
Decret Núm. 349/2015, 22 de juny.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al
carrer Raval de la Creu, 2 de [25230] Mollerussa. Tràmit: Sol·licitud ampliació de termini.
Decret Núm. 350/2015, 22 de juny.
Assumpte: Recurs contenciós – Administratiu núm. 2015/241
Decret Núm. 351/2015, 22 de juny.
Assumpte: Recurs contenciós – Administratiu núm. 2015/242
Decret Núm. 352/2015, 22 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Esther Arnal, Pub Scandal, en què demana autorització per celebrar la revetlla de
Sant Joan el dia 23.06.2015
Decret Núm. 353/2015, 23 de juny.
Assumpte: EMC-006/2015.
Decret Núm. 354/2015, 23 de juny.
Assumpte: Llicències d’obres.
Decret Núm. 355/2015, 23 de juny.
Assumpte: Permís per cura d’un familiar de primer grua amb una malaltia greu.
Decret Núm. 356/2015, 23 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Torné Cortada Luis.
Decret Núm. 357/2015, 23 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tassies Homs, Joan.
Decret Núm. 358/2015, 23 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Lavin Caelles, CB.
Decret Núm. 359/2015, 23 de juny.
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes de juny.
Decret Núm. 360/2015, 23 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Agrupació Sardanista i la Colla dels 70 Anys, de Mollerussa, en què demanen
autorització per poder utilitzar la pista de l’Amistat el dia 28 de juny de 2015.
Decret Núm. 361/2015, 25 de juny.
Assumpte: Padró mercat setmanal juliol de 2015.
Decret Núm. 362/2015, 25 de juny.
Assumpte: Reclamació patrimonial Reale Seguros Generales S.A. i Sr. Santiago Felip Sol.
Decret Núm. 363/2015, 25 de juny.
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Domingo Montserrat, Cecília, al Contracte Laboral autoritzat
per Decret de l’Alcaldia Núm. 404/2014, de 2 d’octubre.
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Decret Núm. 364/2015, 25 de juny.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Educació: Activitats diverses. Suport Educatiu:
Vetlladora.
Decret Núm. 365/2015, 25 de juny.
Assumpte: Aprovació dels Convenis de Pràctiques entre l’Institut “Terres de Ponent” i l’Ajuntament de
Mollerussa, (Formació Pràctica en Centres de Treball, Curs 2014-2015/Estiu 2015).
Decret Núm. 366/2015, 25 de juny.
Assumpte: Sol·licitud “Colla dels 50 i més de Mollerussa”, en què demana tarimes al Teatre de l’amistat
a partir del dia 29 de juny de 2015.
Decret Núm. 367/2015, 25 de juny.
Assumpte: Desplegament del Programa 2.1.1. al Centre Obert “La Banqueta”, estiu 2015: contractació
del servei de subministrament de menjars.
Decret Núm. 368/2015, 26 de juny.
Assumpte: Bestretes Salarials.
Decret Núm. 369/2015, 26 de juny.
Assumpte: Assabentat de l’expedient de modificació no substancial de Puleva Food, Sl. Activitat:
indústria de tractament i transformació de llet. Emplaçament: carrer de Ferrer i Busquets, 125. Tràmit
informe municipal.
Decret Núm. 370/2015, 29 de juny.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: Activitats
diverses. Projecte treball als Barris 2014. Programa D. Programes d’Experimentació Laboral. Acció
Projecte: DX03. “Millora de la convivència ciutadana Fase 2”. Número d’expedient: LTB-075/14.
Decret Núm. 371/2015, 29 de juny.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit.
Piscines d’Estiu 2015.
Decret Núm. 372/2015, 30 de juny.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la façana de l’edifici
ubicat al C. Santa Cristina, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 373/2015, 30 de juny.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al carrer Lluís Millet, 30 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament d’un nou termini.
Decret Núm. 374/2015, 30 de juny.
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juny de 2015.
Decret Núm. 375/2015, 1 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 376/2015, 1 de juliol.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació.
Estat de conservació de la construcció situada al carrer Ferrer i Busquets, 118 de [25230] Mollerussa.
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 377/2015, 1 de juliol.
Assumpte: Constitució del càrrec unipersonal de Cap de Gabinet d’Alcaldia.
Decret Núm. 378/2015, 1 de juliol.
Assumpte: Expedient d’alienació dels vehicles del dipòsit municipal. (Exp. A-01/2015). Adjudicació.
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Decret Núm. 379/2015, 2 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Edifici Avinguda Catalunya, 23 de [25230]
Mollerussa.
Decret Núm. 380/2015, 2 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Francisco Rivas Delgado.
Decret Núm. 381/2015, 2 de juliol.
Assumpte: Aprovació final nòmina mes de juny.
Decret Núm. 382/2015, 2 de juliol.
Assumpte: Bestreta salarial.
Decret Núm. 383/2015, 3 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 383 BIS/2015, 3 de juliol.
Assumpte: Programa de col·laboració social, Campanya Agrària 2015. Expedient CS/2015/018/T42013.
Decret Núm. 384/2015, 6 de juliol.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sr. Pastó Llobera, Ricard.
Decret Núm. 385/2015, 6 de juliol.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació.
Estat de conservació de les instal·lacions industrials situades a la partida de La Figuera, 48.
Tràmit: Imposició multa coercitiva.
Decret Núm. 386/2015, 6 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 387/2015, 8 de juliol.
Assumpte: Contractació d’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. 388/2015, 9 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Tassies Homs, Joan.
Decret Núm. 389/2015, 9 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Lavin Caelles, CB.
Decret Núm. 390/2015, 9 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Millan Garcia, Francesc.
Decret Núm. 391/2015, 9 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud Mollerussa Comercial i Cultural, en què demana autorització per utilitzar la sala del
bar del Pavelló Verd el dia 9 de juliol de 2015.
Decret Núm. 392/2015, 10 de juliol.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura.
Personal de comeses diverses de la Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 393/2015, 13 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Decret Núm. 394/2015, 15 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 395/2015, 17 de juliol.
Assumpte: Contractació de Personal Col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats deveses.
Museu Vestits de Paper. Taquilla/ Auxiliar protocol.
Decret Núm. 396/2015, 17 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació.
Estat de conservació de l’edifici situat al C. Carme, 36 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 397/2015, 17 de juliol.
Assumpte: Llicència d’obres.
Decret Núm. 398/2015, 20 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 399/2015, 20 de juliol.
Assumpte: Bestreta salarial.
Decret Núm. 400/2015, 20 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació.
Estat de conservació de l’edifici situat al C. Ramon Viladrich, 2 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 401/2015, 20 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al carrer Lluís Millet, 30 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 402/2015, 20 de juliol.
Assumpte: EMC-007/2015
Decret Núm. 403/2015, 20 de juliol.
Assumpte: Desistiment/Renúncia de la persona titular, a una sol·licitud de llicència per utilització
d’espais públics municipals. Exp. Núm. UEP/2015/PA/039.
Decret Núm. 404/2015, 21 de juliol.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 07/2015)
Decret Núm. 405/2015, 21 de juliol.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 08/2015)
Decret Núm. 406/2015, 21 de juliol.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al
carrer Sant Jaume – Carrer Josep Casanoves de [25230] Mollerussa. Tràmit: Imposició d’una primera
multa coercitiva.
Decret Núm. 407/2015, 23 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al carrer
Molí, 12 A de [25230] Mollerussa. Tràmit: Imposició d’una primera multa coercitiva.
Decret Núm. 408/2015, 23 de juliol.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 409/2015, 23 de juliol.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al carrer
del Carme, 36 de [25230] Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
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Es fa constar, als efectes oportuns, que s’han exclòs de la relació anterior el Decrets de
l’Alcaldia, números 325, 326 i 348, dels quals se’n va donar compte al Ple del dia 2 de juliol
de 2015, amb motiu del Cartipàs Municipal.
El Ple se’n dóna per assabentat.
24. PRECS I PREGUNTES
PRECS
El Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC-AM planteja els següents precs:
•

Demanem al Consistori si poguessin revisar el contracte amb l'empresa concessionària
de l'aparcament en zona blava, per si en l'esmentat contracte es va incloure la
disponibilitat del pagament en targeta de crèdit per part dels usuaris, ja que és un servei
que no és pot fer i no sabem si ha sigut anul·lat.

•

Demanaríem també, tal i com ERC de Mollerussa demanava en el seu programa, una
estructuració nova i global de la mobilitat a Mollerussa. Veien que el seu model és les
actuacions puntuals a partir d’inversions, [estima que són de l’ordre d’1.000.000€]. Els
demanaríem resoldre actuacions puntuals com la direcció única en algunes vies de la
ciutat, com l'avinguda Catalunya, ja que en algun dels seus trams pot provocar
incidències degut a la causa de la proximitat dels vehicles al passar uns al costat dels
altres.

•

Demanen a l'Ajuntament que faci saber a les parts implicades en la neteja de la nostra
ciutat, les mancances derivades de la falta de personal i de mitjans i que provoca que la
nostra ciutat a simple vista, es vegi bruta i deixada. Suposo que tots en som una mica
conscients del com està i com deixa d’estar al dia a dia.

[El Sr. Montalà demana disculpes, ja que és la primera vegada que presenten Precs i
Preguntes al Ple. Exposa que la pròxima vegada intentaran ser més breus.]
PREGUNTES
El Sr. Alonso Soria, del Grup Socialista, planteja les següents preguntes:
•

Exposa que el dia 29 d’abril varen presentar una instància demanant l’estudi de la
diagnosi de l’estat dels blocs del Grup Sant Isidori segons el Conveni signat entre
l’Ajuntament i ADIGSA, l’abril del 2010, i ja que no tenim resposta, volem saber com
estan les gestions actualment i, si succeeix alguna cosa, qui en serà el responsable ?

•

En relació amb el tema de l’àrea d’esbarjo dels gossos, un cop coneguda la seva ubicació
en el carrer Mestre Capell [eixample de l’Avinguda de la Pau], observem que s’ha
instal·lat davant d’un restaurant o una braseria, en un carrer molt concorregut. Pregunta
si es considera l’indret més adient? com és farà el manteniment, la neteja i la
desinfecció? Serà aquesta la ubicació definitiva?

El Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC-AM planteja les següents preguntes:
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•

Ens agradaria saber si la formalització del contracte d’assegurança de danys materials i
directes en els contenidors de recollida d’escombraries, que es va aprovar per Junta de
Govern, s’ha d’assumir per part de l’Ajuntament o del Consell Comarcal?

•

Ens agradaria també poder millorar els canals de comunicació entre l’Equip de Govern i
les decisions de l’Alcaldia i l’oposició, per tal de facilitar el posicionament de la mateixa
en punts delicats i de vital importància pel Consistori; no crèiem que ens hàgim
d’assabentar per la premsa de certes coses, com és el cas de l’acord assolit amb la
Generalitat i la injecció de 25.000€ destinats a la dinamització comercial. Ens en vam
assabentar per la premsa i estaria bé tenir un canal de comunicació per poder
assabentar-nos d’altra manera. Els felicitem per la xifra aconseguida però no crèiem que
aquest import ajudi suficient en el bon devenir del comerç de la nostra ciutat i per tant,
perquè per nosaltres és un problema estructural i no puntual, ens agradaria saber, i aquí
ve la pregunta, quines estratègies té per reactivar l’economia local i la riquesa cultural i
la ocupació de la ciutat en tant que vostè és l’encarregat de la Promoció economia a la
ciutat. (El Sr. Montalà al fer referència a qüestions estructurals, cita els exemples de
referents o pols d’atracció en els nostres municipis, ja desapareguts, com ha estat,
malgrat fos al terme de Golmés, el cas del Big Ben; també fa referència al fet de veure
diferents cartells de la ciutat, on diu “és traspassa”, “es tanca” o “és lloga”).

•

Ens agradaria saber, tenint en compte la importància de la inversió en la construcció del
pas soterrat, si es potenciarà la intermodalitat per tal de multiplicar les possibilitats dels
usuaris en termes de transport públic. Recordar-li, Sr. Alcalde, que vostès portaven
incorporat en el seu programa electoral la millora de la línia Lleida/Manresa. Ens
agradaria saber, al cas d’aquesta línia, si ja tenen resposta del Ministeri respecte la seva
millora.

•

En les últimes setmanes s’han fet certes actuacions de conscienciació de la recollida
selectiva mitjançant reunions informatives; voldríem saber quin ha estat l’índex
d’assistència en les esmentades reunions i si vostès creuen que, en funció d’aquest
índex, hi haurà canvis en la realitat del reciclatge d’aquesta ciutat.

En referència als PRECS plantejat pel Sr. Montalà, l’alcalde respon:
•

Pel que fa a la revisió del contracte amb l’empresa concessionària de zona blava, el
contracte d’adjudicació inclou el tema de pagament mitjançant targeta de crèdit; s’ha de
posar en funcionament i hem fet les reclamacions pertinents. El regidor responsable té
una reunió pendent per activar-ho d’una vegada per a totes. Igualment, un cop l’aplicatiu
s’implanti, també volem fer una sessió pública per informar-ne del seu funcionament en
relació amb el tema de la telefonia mòbil. Els problemes en la implantació han estat
causats pels canvis de maquinària i dels diferents softwares; l’empresa en ha informat
que fins fa pocs dies no els van portar els softwares. Els problemes han estat, doncs, de
posta en marxa; entenem que poden haver provocar incomoditats en alguns usuari que
ho volguessin utilitzar, però això no és motiu per revisar el contracte; és, només, qüestió
de saber quin contracte tenim i fer-lo aplicar amb les condicions aprovades en el seu
moment.

•

En el tema d’actuacions de mobilitat, els recordo que els programes Electorals i les
propostes de govern, són propostes a executar durant quatre anys. Aquí el que hem fet
nosaltres i també l’encàrrec que hi ha fet al Departament d’Urbanisme, és fer una
diagnosi dels 150 adaptadors dels carrers que hi ha a la ciutat en el qual es pugui
preveure que aquest milió d’euros que volem començar a pressupostar de cara a l’any
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2016, pugui recollir diferents millores a nivell d’asfalt, de voreres, de supressió de
barreres arquitectòniques i també en temes de mobilitat. L’Avinguda Catalunya, per
exemple, és un carrer inclòs en l’àmbit del Pla de Barris; per tant, quan nosaltres diem
que aquest milió d’euros es pot ampliar, ho diem perquè, si tenim els diners de la
Generalitat, es pot inclús doblar, ja que el finançament d’inversions en l’àmbit del Pla de
Barris és del 50% de les obres. Per tant aquí ens hi mou també que la ordenació de
l’Avinguda de Catalunya es plantegi en totes les seves dimensions. Una altra qüestió que
considerem ha d¡anar vinculada, és la definició dels usos del xalet de Cal Castelló, ja que
també dinamitzarà i ens donarà la projecció de com podem recuperar aquest carrer, que
havia sigut un eix comercial molt important en el seu moment i que s’ha perdut ja que
els eixos comercials s’han anat movent en altres indrets.
•

Respecte el tema de la neteja, jo puc compartir amb vostè que amb la implantació dels
nous contenidors hem tingut la sensació que a Mollerussa, hi ha hagut un mal ús del
sistema de les fraccions. El fet que encarin els contenidors a la vorera fa que si algú no
vol posar o no pot posar-ho determinada brossa, quedi al terra.. Això ho hem anat
millorant, hem anat fent, també, més seguiment i hem augmentat les freqüències.
Entenc, que el tema de la percepció de netedat en aquests últims dos mesos ha anat una
mica influenciat també en la implantació d’aquest sistema de contenidors, ja que et
canvia un hàbit, ho canvia zones de recollida, i tot això influencia en les percepcions . En
qualsevol cas, dir-los, que a nivell de neteja viària, podem tenir un horitzó de revisió
perquè el 2016 acaba el contacte amb l’empresa concessionària. Tot i que pot tenir una
renovació de fins a cinc anys, mirarem la idoneïtat o no, i si cal o no una revisió
d’exigències en alguns punts. En aquest tema de la neteja, els emplaço a què, qualsevol
incidència [com li consta que ja s’ha fet algun cop] ens ho comuniquin i intentarem
actuar el màxim be possible. Una de les qüestions que pot haver provocat una percepció
en determinat sentit, és el fet del canvi d’horari de recollida, que ara és al matí i no a les
nits, i no hi estàvem acostumats. Espero que, en aquest sentit, tot es vagi reconduint
cap a be.

A les PREGUNTES plantejades pel Sr. Soria, l’alcalde RESPON:
•

Em diuen que el dia 29 d’abril van demanar l’estudi del Grup Sant Isidori; aquest és un
estudi que és consultable aquí a l’Ajuntament i per tant, el podran mirar, saber com està
el tema i qui se’n fa responsable, per això s’ha fet. Aquesta setmana ens han de passar
també una proposta la Generalitat, en el qual ens porten el resultat del sondeig fet. En
aquest moment estem pendents de poder passar i comunicar als veïns el pressupost que
costaria arranjar els temes de seguretat, el que fa a tot el tema dels balcons [que en el
seu moment va ser la primera actuació]. Hem parlat amb molts veïns, tant en les
reunions com també en les visites particulars aquí a l’Ajuntament, manifestant-los la
inquietud pel cas i conscients que hauríem de començar a donar una solució; però,
l’Ajuntament nomes és responsable de tot allò que pugui afectar a la via pública i per
això prenem les mesures que s’ha de fer. Però estem parlant de que no són municipals,
sinó de propietats privades, amb propietaris i/o llogaters; per tant, fins que l’Ajuntament
no faci, en el seu cas, una declaració ruïnosa dels immobles, la responsabilitat no és
nostra. Essent coneixedors del cas, el que fem és intentar buscar, com ha fet tots els
consistoris, maneres de solucionar-ho. S’ha mirat inclús si es podia incloure en un espai
de rehabilitació, però, tal i com estan, potser ja haurem d’anar en un estadi de
renovació. No obstant, tenim la confiança que durant aquest 2015, tinguem alguna
solució bastant definitiva, que consensuaríem amb els grups municipals perquè és una
cosa que no és a curt termini sinó que seria a llarg termini per les dificultats que la
casuística presenta.
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•

Pel que fa al tema de l’àrea de gossos, està planificat perquè tenim un conveni de cessió
d’una parcel·la privada davant d’aquest restaurant; jo personalment em vaig reunir amb
els propietaris del restaurant i m’han manifestat la seva inquietud; entenc que, en no
saber exactament el que es vol fer en aquell indret, es creïn dubtes; i perdonin
l’expressió, no saben si hi estem col·locant un cagador o que és el que estem fent allà.
Ho dic així perquè s’entengui; és un equipament, un espai caní en el qual, per la
normativa de gossos, hi ha l’obligació que vagin lligats però s’ha d’habilitar un espai per
quan no en vagin. Entenc perfectament que aquesta qüestió generi dubtes; de tota
manera el compromís que vaig agafar jo personalment amb els del restaurant és que
dins de l’àmbit on està ubicat la proposta d’aquest, intentar buscar-hi una solució que
encaixi i que intenti minimitzar l’impacte. Tanmateix, manifesta l’alcalde, estudiarem si
hi ha la possibilitat de col·locar en algun altre lloc, amb més de consens. És un tema que
crea preocupació més que res per desconeixença del que anem a fer i s’activen alarmes
que potser, si ho haguéssim fet en algun altre lloc, potser no es veuria d’aquesta
manera. En qualsevol cas mirarem a veure si es pot trobar alguna altre solució i així, els
hi vam comunicar també en els responsables d’aquest restaurant.

A les PREGUNTES plantejades pel Sr. Montalà, l’alcalde RESPON:
•

L’Assegurança de danys que està assumint l’Ajuntament de Mollerussa és, si no recordo
malament, de l’ordre 70.000 - 80.000 € menys del que estava previst en el plec de
clàusules de la concessió. En tot cas l’emplaço amb el Sr. Interventor i, així vostès
tindran per escrit també la resposta des dels serveis de la casa. Feta l’adjudicació i un
cop revisada, vam veure, amb les ofertes que nosaltres havíem consultat, que ens sortia
més a compte assumir directament aquesta assegurança que no tenir d’anar al preu de
licitació i adjudicació, ja que ens sortia una assegurança a un cost de 425.000 €. Aquesta
ha estat la raó de la formalització d’aquesta assegurança directament per l’Ajuntament.

•

En relació amb el tema dels canals de comunicació, intentarem millorar-los. Jo sempre
he dit que tots els canals tenen dos direccions. Nosaltres intentarem explicar-los el
màxim de coses possibles i intentarem també, atendre el màxim de peticions
d’informació possible, però jo diferenciaria aquest cas i no el posaria com a exemple.
Aquí, l’Ajuntament fa d’acollidor d’una subvenció que rep Mollerussa Comercial, no la
rep l’Ajuntament; i que no és nova d’aquest any sinó que és una subvenció que ja fa tres
o quatre anys que estan rebent i pel mateix import [és el màxim import que hi ha
previst]. Per aquesta raó no crec que aquest sigui el millor exemple alhora de demanar
informació. Respecte al tema del què es proposa per reactivar l’economia, és una
pregunta que requereix una explicació suposo que molt i molt llarga. El que sí que li dic
és que els primers que hem pres consciència, i per tant podem analitzar que alguna cosa
s’ha de fer, som nosaltres quan fem els encàrrecs com per exemple en el tema dels
locals buits de Mollerussa (on intentem generar-hi activitat) i propostes per intentar que
la façana comercial de Mollerussa no tingui discontinuïtat sinó que tingui la màxima
continuïtat possible. Una de les propostes i accions que, nosaltres hem dit públicament
que faríem, seria intentar posar en marxa el que seria el viver d’empresa en trama
urbana intentant aprofitar aquesta mancança que té el fet de tenir aquests locals buits.
El saldo d’activitats, no és negatiu a Mollerussa; s’han mogut els eixos comercials, alguns
establiments històrics que han tingut grans èpoques, no estan ocupats i això fa que es
visualitzi més la percepció què potser hi ha una davallada en l’activitat. El que hem de
fer és una, potenciar els agents que tenim implicats, Mollerussa Comercial, Cambra de
Comerç, ..., amb una estratègia comuna a partir també, de Fira Mollerussa com a ens de
Promoció Econòmica i l’Ajuntament de Mollerussa, generador d’idees i d’oportunitats i de
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facilitats perquè es puguin implantar comerços i activitat, i això englobar-ho en una
estratègia conjunta de ciutat que ens porti a una recuperació d’activitat econòmica a
Mollerussa, i no en percepció, sinó en indicadors.
•

Pel que fa al tema del pas soterrat, s’ha de diferenciar això del tema de la línia
Lleida/Manresa. Són dues coses diferents. El pas soterrat és fruit d’una obra que es fa
per comunicar l’estació d’autobusos prevista en aquest espai nodal. Una altra cosa és la
reivindicació què hi hagi més freqüència en la línia Lleida/Manresa, que no depèn del
Ministeri sinó que depèn de la Generalitat. Nosaltres som sabedors què hi ha un
document base en el qual es contempla una ampliació de la freqüència de pas en tres o
quatre combois i el que fem és activar que això sigui possible i no una mera aspiració o
una bonica idea; volem aprofitar tota la reactivació que es preveu en la zona de l’estació
de tren: pas soterrat, estació d’autobusos i recuperar l’estació per a usos d’interès social
o municipal, així com ubicar l’Escola de Música a Cal Duch. Les obres del pas soterrat ja
estan licitades per part de la Generalitat; això vol dir que de cara a l’any que ja
pressupostaríem fer l’encàrrec del carrer Prat de la Riba i començarem a dissenyar-lo
amb aquests criteris: tema de calçada, tema d’aparcament, tema de mobilitat, una o dos
direccions i tema de seguretat, atenent el fet que tindrem allà una escola en el qual de
manera permanent hi haurà gent cada dia. Tot això forma part d’aquest trencaclosques
que es va ajuntant.

•

Respecte la recollida selectiva, jo no li puc dir ara mateix quanta gent van anar a les
jornades informatives de sensibilització; li podria dir a tall d’exemple les que van anar a
la Plaça Manuel Bertrand quan vam fer la campanya d’inici. L’índex de si fem bé la
recollida, ens els donarà quan puguem començar a avaluar els primers indicadors reals
d’efectius que ens passi el Consell Comarcal i l’empresa. Nosaltres partíem del 28% de
recollida selectiva quan el Consell Comarcal és a més del 50%. i la mitjana catalana és al
voltant dels 30 i escaig per cent. L’objectiu de tota aquesta operació de traspàs amb el
Consell Comarcal es aconseguir aquesta aliança d’èxit perquè els indicadors diuen que
així és i que ens pugui generar una millora en la recollida selectiva que voldrà dir menys
cost per l’Ajuntament: ergo menys cost també pels ciutadans. Si ho fem bé, tindrem
menys penalitzacions.

Finalment el Sr. Alcalde desitja bones Vacances a tothom i ens emplacem al Ple Ordinari del
mes de setembre, tot avançant que, donada la previsió d’Eleccions al Parlament de
Catalunya pel dia 27 de setembre, el Ple Ordinari cauria la setmana de les Eleccions i per
tant, com vam comunicar a la Junta de Portaveus, es faria la primera o segona setmana
d’octubre.

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint-i-dues hores i trenta 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.

