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ACTA 2015/10
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de novembre de dos mil quinze. Essent les vint-iuna hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en
sessió pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
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:
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, i
prèviament al debat i votació dels assumptes que configuren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
manifesta que, a l’empara del que es disposa en els article 91.4 i 97.2 i 3 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es sotmetrà a la consideració del Ple la inclusió en l’ordre
del dia, per raons d’urgència, de la següent PROPOSTA D’ACORD:
•

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES .

El Sr. alcalde, Marc Solsona, ho justifica atenent que ja s’ha comentat amb tots els grups
que es llegeixi i es pugui aprovar una declaració sobre el Dia Internacional de la Violència
vers les Dones i que el manifest que es va llegir ahir a la plaça promogut per la Generalitat
de Catalunya, per les dues entitats municipalistes ACM i Federació de Municipis i per les
quatre Diputacions Catalanes, s’assumeixi com una declaració Institucional de l’Ajuntament
de Mollerussa amb l’acord de tots els Grups Municipals. L’alcalde proposa incloure aquesta
declaració com a punt de l’Ordre del Dia [el número 03] i així es modificarien de manera
directa la resta de punts.
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Atès el que al respecte s’estableix en els articles 103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51
del RDLEG. 781/1986 i 83 del ROF, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres
presents al moment de la votació (17) i amb el quòrum de la majoria absoluta prevista a
l’article 103.3 del TRLMRLC, citat anteriorment, i article 47.2 de la Llei 7/1985, de Bases del
Règim Local, acorda la DECLARACIÓ D’URGÈNCIA i la modificació de l’ordre del dia de la
present sessió ordinària amb la inclusió de l’assumpte indicat en els antecedents, el qual es
debatrà i votarà, en el seu cas, com a punt número 03, prèviament a l’apartat INFORME DE
L’ALCALDIA, que serà el punt 04 i així successivament.
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 08 D’OCTUBRE DE 2015 (08/2015).
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
07/2015 celebrada el dia 9 de setembre 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. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 (09/2015).
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
07/2015 celebrada el dia 9 de setembre 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.
03. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN MOTIU
DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES .
Per Ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Rosalia Carnicé, llegeix la Declaració institucional,
següent:
“Ahir 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil ens vam trobar per
manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que
l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits
diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i
implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en
concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre
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les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes
i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i
les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de
gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència
masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha
canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les
dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com
a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels
homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per
una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i
devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels
drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura
ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la
vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona
categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica,
més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou
horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que
reconegui la urgència d’establir pràctiques de de construcció del paradigma patriarcal i dels
discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la
societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i
homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat
democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer
front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes,
amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin
construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència
masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat
efectiva entre dones i homes.
MOLLERUSSA, A 26 DE NOVEMBRE DE 2015”
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la Declaració
Institucional presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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04.- INFORME DE L’ALCALDIA
L’alcalde Marc Solsona comenta que l’informe d’alcaldia és un punt habitual en els plens
ordinaris però, tenint en compte que avui és un Ple amb molts punts, intentarà ser més
breu.
El dia 9 d’octubre Mollerussa va participar als actes de la Setmana de la Mobilitat, amb la
Cursa de la Mobilitat per intentar buscar transport públic i mobilitat més sostenible.
El dia 12 d’octubre es va acompanyar als membres de la Casa d’Aragó de Mollerussa en els
actes organitzats amb motiu de la Festa del Pilar.
El dia 13, l’Ajuntament dona a conèixer que la Biblioteca oferirà un nou espai per aquells
usuaris que hagin editat un llibre o estiguin interessats a divulgar els seus projectes. En
principi es podrà fer en dilluns per no alterar la dinàmica de la Biblioteca.
El dia 13 d’octubre es va explicar públicament la decisió d’ajornar la Fira Events de
Mollerussa prevista per aquest any 2015. S’espera que es pugui fer l’any 2016.
El dia 16 d’octubre es rep la visita al Museu de Vestits de Paper d’un grup de turistes
holandesos que feien estada a Tarragona i que van mostrar interès per conèixer aquest
equipament. És una bona manera d’internacionalitzar i de donar a conèixer aquest museu.
El dia 15 d’octubre, a la Biblioteca, es va presentar el número 6 de la revista Mascançà que,
recull enguany 16 comunicacions.
El dia 16 d’octubre una desena d’usuaris del Casal Municipal de la Gent Gran van ser
convidats per l’Institut de Mollerussa a compartir un matí d’experiències amb els alumnes
d’un cicle formatiu de Tècnic d’Atenció a les Persones amb situació de Dependència, impartit
en el centre.
El dia 16 d’octubre es va inaugurar a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell una exposició sobre El
Cadastre de Patiño, basada en els documents que estan conservats en l’arxiu i que estarà
vigent fins al dia 15 de gener. Es va comptar amb la presència del Doctor Gaspar Feliu i
també del director de l’Arxiu Històric de Lleida, el Sr. Joan Farré.
El dia 17 d’octubre va tenir lloc la celebració dels 25 anys de la creació de l’Associació Dones
de l’Albada. Hi van assistir més de 300 persones.
El dia 18 d’octubre, celebració de la 28a Edició de la Mitjà Marató de Mollerussa amb prop de
1.000 d’atletes. Un any més el guanyador va ser Ricard Pastó, de l’Associació Atlètica
Xafatolls i treballador de l’Ajuntament i la Sra. Raquel Marqués de l’Atlètic EKE.
El dia 19 d’octubre va tenir una altra reunió de seguiment amb el Director de Serveis
Territorials d’Ensenyament, Sr. Miquel Àngel Cullerés, i l’arquitecte del Departament, Sr.
Rovira, per continuar treballant amb els espais del Gimnàs de l’Escola Ignasi Peraire i de les
Arrels. Avui s’ha comunicat que, des de Barcelona ja ha sortit desencallat el tema del
Departament Jurídic i pendent d’arribar al Departament de Lleida, validat per Intervenció de
la Generalitat. Per tant es podrà fer el tràmit per fer-ne l’adjudicació.
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El 21 d’octubre Mollerussa va acollir la 20a Jornada fructícola organitzada per l’IRTA. Va
inaugurar-la el conseller d’Agricultura, Sr. Jordi Ciuraneta i va reunir més productors que
altres anys, al voltant de 1.700.
El dia 23 d’octubre els alumnes de l’Escola Mestre Ignasi Peraire van visitar l’Ajuntament. El
20 de novembre van venir els alumnes de les Arrels. Tot això forma part dels programes
curriculars dels Centres de Mollerussa per al coneixement del municipi.
El dia 23 d’octubre el Servei de Mediació i Prevenció Comunitària va participar en la 1a
Jornada de Convivència Escolar organitzada per l’Institut Terres de Ponent en col·laboració
amb l’Ajuntament.
El 24 d’octubre una dotzena de persones van participar a la jornada de portes obertes de
locals comercials buits del centre de la ciutat dins del marc de la campanya “Aixequem
persianes” que està incorporada en el Pla de Barris i que ha de ser d’embrió del futur
projecte del viver d’empreses de Mollerussa.
El 25 d’octubre va tenir lloc la 21a Fira Autotardor i va superat les expectatives amb què va
obrir. El balanç de venda va ser de 112 vehicles amb una suma total de 1.300.000€. Tot
això sumat al que es porta d’any, podem dir que, per segon any consecutiu, Fira de
Mollerussa amb les tres fires Sant Josep, Autotrac i Autotardor ha superat la xifra dels set
milions i mig d’euros de volum de negoci.
El 27 d’octubre l’Ajuntament va convocar el 3r Concurs d’Aparadors que enguany té com a
temàtica els Vestits de Paper.
El 27 d’octubre, a les portes de Tot Sants, es va fer un conjunt d’actuacions de millora en el
cementiri municipal que van consistir principalment a pintar totes les parets i sostres de la
part més antiga i arranjar els nínxols. També es va renovar l’enjardinat amb la plantació de
més de 300 crisantems i una setantena d’arbusts amb l’objectiu de millorar-ne la imatge.
El 30 d’octubre, va tenir lloc la presentació dels equips del Club Hoquei i el 8 de novembre,
els del Club Bàsquet Mollerussa.
El 2 de novembre es va començar la inscripció per als cursos d’auxiliar de Fira que organitza
la Fira per a nois i noies de més de 16 anys de Mollerussa.
El dia 3 de novembre va inaugurar-se el club social de l’Associació de Laringectomitzats que
estan situats a l’edifici Sant Jordi, 2a planta. L’ espai ha estat cedit per l’Ajuntament a
l’associació perquè puguin tenir un punt de trobada i organitzar actes per als associats.
També el 3 de novembre es va explicar i presentar l’actuació, per al desembre, de renovació
de l’arbrat del passeig de la Sardana. S’hi plantaran 56 lledoners i s’aprofitarà per treure les
rajoles trencades per les arrels. A la rambla d’Armengol V es canviaran els arbres perquè
estan malalts, alguns són morts i han caigut o s’han trencat amb les ventades. Si va tot bé
es farà el mateix amb les rajoles de la rambla.
El dia 3 de novembre es van posar a la venda les entrades del 50è Concurs Nacional de
Vestits de Paper. L’actriu Sílvia Bel presentarà la gala i formarà part del jurat el prestigiós
dissenyador barceloní Antonio Miró.
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El 5 de novembre va tenir lloc la celebració del primer acte del 30è aniversari del Teatre de
Butxaca de Mollerussa, amb la presentació del projecte cultural “Mollerussa saó de ponent”.
El 7 de novembre prop de 125 persones van assistir a la 2a. Trobada del Voluntariat que es
va fer a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell sota el títol “El voluntariat actiu del S. XXI” que
promou el Consell Social Municipal. La trobada va ser un èxit.
El 8 de novembre es va fer la 8a. Mollerussa LanParty que va tancar portes amb un èxit
sorprenent. Hi va haver el rècord d’inscrits (574) i amb la DroneParty associada permet que
aquest certament sigui molt i molt potent. Com a curiositat es va fer el llançament d’un
globus d’heli a 25 km d’alçada.
El 10 de novembre es van iniciar els treballs d’esporga de l’arbrat de la ciutat. Cal dir que hi
ha una plaga d’estornells que embruten tota l’avinguda i fan necessària una neteja a fons
amb una màquina de pressió. Aquests ocells també es traslladen a l’altra banda del canal, a
la zona de pins, on no es preveu l’esporga. Es calcula acabar a finals de desembre.
L’11 de novembre es va fer una reunió a l’Ajuntament amb la directora dels Serveis
Territorials d’Interior i el Sr. Valentí Sala, director de Protecció Civil de Lleida per endegar el
projecte de Protecció Civil de Mollerussa amb voluntaris i associats. Motiu pel qual, enguany i
primer cop en molt temps, s’incorpora al pressupost 2016 una partida pressupostaria per a
aquest projecte.
El dies 14 i 15 de novembre es va fer aquest minut de silenci també a la plaça de
l’Ajuntament en condemna i rebuig dels atemptats terroristes que van passar a París i a
altres llocs del món i també es va donar suport i acompanyament al poble francès.
El dia 17 de novembre han començat els treballs de condicionament d’un solar per ser
utilitzat com a espai caní d’esbarjo i socialització per als gossos. Aquesta zona d’esbarjo és
un compromís que va adquirir el consistori quan va entrar en vigor l’actual Ordenança
reguladora de la tinença d’animals de companyia el mes d’octubre de l’any passat. El solar
on estarà ubicada la zona d’esbarjo té una superfície de 800m2, ubicada al C/ de Belianes,
20-22, en la zona de la caserna dels Mossos d’Esquadra en direcció al Salt del Durant.
El dia 17 de novembre està previst que es pugui fer el punt de venda de càrrega i descarrega
de targetes ATM. El punt se situarà a la primera planta al costat de la Policia.
El dia 19 de novembre juntament amb els nois i noies de l’EJI i de la Banqueta es van
celebrar el dia dels Drets dels Infants mitjançant la presentació d’una càpsula del temps on
van dipositar els desitjos que volen i que creuen que són els òptims per als infants de la
Mollerussa del 2030. A banda, també van dipositar-hi els compromisos que s’han d’adquirir.
Aquesta càpsula del temps va ser tancada i guardada en un lloc ben segur perquè els infants
la puguin obrir el 20 de novembre del 2030. També es va comptar amb la presencia dels
diferents grups municipals.
Al dia 18 de novembre va tenir lloc una visita a l’Smart City Congress, juntament amb el
tècnic d’informàtica, per veure “in situ” solucions innovadores en la gestió de serveis i
recursos de les ciutats. Mollerussa està integrada dins l’SmartLab com a pla pilot amb la
intenció de millorar i facilitar la vida dels ciutadans a través de les tecnologies.
El dia 20 de novembre, Mollerussa va agafar oficialment el relleu a Calella com a Capital de
la Sardana per al 2016, començarà el 12 de març i acabarà al març de 2017. El pregoner de
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l’acte inaugural serà a càrrec del pare Jordi Agustí Piqué i també tindrà lloc l’exposició dels
70 anys de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa.
El 22 de novembre es va organitzar la 6a. Edició del Mercat de Segona Mà organitzat per
Mollerussa Comercial amb la col·laboració de l’Ajuntament, una edició en la que es van
assolir 17.000 molleuros de benefici.
El 24 de novembre es va signar, amb els diferents grups municipals, l’esmena dels
pressupostos per la lluita de la pobresa energètica.
Al 25 de novembre es va commemorar el Dia Internacional de la Violència de Gènere.
Per acabar, l’alcalde comunica que ja hi ha designat i publicat oficialment el càrrec de jutge
de pau substitut que recau en el Sr. Josep M. de las Heras Vallverdú. Des d’aquí, se li desitja
molt d’encerts en aquesta funció.
L’alcalde comenta també que per la Junta de Govern es va aprovar la signatura del conveni
per a la propera edició del Llibre Infantil i Juvenil del 17 al 30 d’abril a L’Amistat. També ha
passat per Junta de Govern el Pla Estratègic de la Biblioteca del 2016-2019, amb diferents
novetats i que, en breu, es podran presentar en públic.
I, finalment, anomenar dos reconeixements respecte del quals vol que en quedi constància
en el Ple. El primer, per al guarda de camp, Sr. Nicandre Valls, concedit per la Generalitat de
Catalunya a través de la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament
d’Interior. Se li ha concedit una distinció honorífica en l’àmbit de la seguretat privada. I el
segon, el Congrés de Fires de Catalunya que se celebra a Vilanova i la Geltrú ha concedit una
menció especial a Fira de Mollerussa per la innovació a través de l’aplicatiu que es va fer per
als expositors.
05. DONAR COMPTE AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE LA PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA.
El Sr. Alcalde informa al Consistori que el Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària
celebrada el dia 02 de juliol de 2015 va acordar declarar constituïts en el sí de la Corporació
la figura dels Grups Municipals, els quals s’estructuraran en base a cada una de les llistes
electorals que han obtingut representació en el Consistori en les eleccions locals celebrades
el 24 de maig de 2015.
Pel que respecta al GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (Llista Electoral PSC-CP) aquest fou
integrat inicialment, únicament amb el Regidor Sr. Alonso Soria Cano, el qual assolí la funció
de President i portaveu del Grup Municipal, entretant no prengués possessió la Regidora
proclamada electa, Sra. Teresa Ginestà Riera, circumstància que succeí en la sessió plenària
del dia 29 de juliol de 2015.
En escrit de 5 d’octubre de 2015 (RE 8231, del dia 9 d’octubre), el Sr. Alonso Soria ha
presentat la seva renúncia com a Portaveu del Grup Municipal Socialista i comunica que, en
endavant, la portaveu del Grup ho serà la Regidora Sra. Ginestà.
Considerant que aquesta decisió és una atribució de caire polític de competència exclusiva
del propi grup i no afecta l’estructura organitzativa municipal, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
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Primer. Donar-se per assabentat i conforme amb la substitució del President i portaveu del
Grup Municipal Socialista, Sr. SORIA CANO, Alonso, per la Regidora Sra. GINESTÀ RIERA,
Teresa, que assumirà les funcions i tasques representatives, pròpies del càrrec, com a
membre de dret de la Junta de Portaveus.
Segon. A aquest acord, que s’incorporarà al Cartipàs Municipal (Expedient CM/2015-06), se
li donarà la publicitat i difusió adient.
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA, AUTORITAT TERRITORIAL DE
MOBILITAT (ATM).
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General, en la sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2015,
amb el contingut següent:
“Atès que l’Ajuntament de Mollerussa gaudeix de la condició d’entitat integrada en el
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, segons
acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 4 de novembre 2010.
Els Estatuts del Consorci, vigents, han estat aprovats per l’Acord del Govern de la Generalitat
de 13 de desembre, [Ref. GOV/155/2011], i publicats al DOGC núm. 6025, de 15 de
desembre de 2011.
Resultant que la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, ha modificat la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, de caràcter bàsic, per incloure una nova disposició addicional vintena que estableix el
règim jurídic dels consorcis. La referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada
consorci hauran de determinar l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns
criteris de prioritat que es recullen en el seu apartat segon. S’estableix, així mateix, que el
règim pressupostari, de comptabilitat i de control, així com el règim jurídic del personal al
servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.
Al seu torn, la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, disposa
que els consorcis que ja estiguin creats han d’adaptar els seus estatuts a les previsions
d’aquesta Llei. Així, per tal d’avançar en la necessària implementació d’aquestes previsions,
raons d’eficàcia i eficiència han fet recomanable que, des del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es presenti en un únic acord del Govern les
modificacions estatutàries corresponents a un seguit de consorcis amb participació
majoritària de la Generalitat de Catalunya, per tal de palesar, expressament, la seva
adscripció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el règim pressupostari,
comptable, de control i del personal que es deriva d’aquest fet.
Aquesta proposta s’ha materialitzat, doncs, en l’Acord GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual
s'aprova la modificació dels Estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària
de la Generalitat de Catalunya, el qual ha estat publicat al DOGC 6799, de 29 de gener de
2015.
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Pel que respecta al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de
Mobilitat, en el qual s’hi integra l’Ajuntament de Mollerussa, les modificacions estatutàries
consten en l’apartat 1 de l’acord i en l’apartat 2 de l’Annex, en els termes següents:
D’acord amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i l’article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; Per tot això, a proposta del conseller de
Territori i Sostenibilitat, el Govern ACORDA:
—1 Aprovar les modificacions dels Estatuts que consten en l’annex, dels consorcis següents:
.../...
•

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

.../...
ANNEX

.../...
—2 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (Estatuts aprovats
per l’Acord del Govern de 30 d’agost de 2005, i modificats per l’Acord GOV/155/2011, de 13 de
desembre).
Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
competent en matèria de transports.”
Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23: ”Fiscalització
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert,
per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”
Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24: Règim pressupostari i comptable
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les
finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de
desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament
que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”
Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
“Article 26: ”Règim del personal
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de
treball de les administracions consorciades.
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”
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Atès que, en el marc del procés de modificació dels Estatuts del Consorci, és necessari que,
de conformitat amb l’article 28 d’aquets, l’Ajuntament de Mollerussa dugui a terme les
actuacions necessàries per la ratificació de la modificació esmentada.
En virtut de quant s’ha exposat i a la vista de l’expedient tramitat al respecte, es proposa al
Ple de l’Ajuntament en tant que òrgan competent i amb el quòrum de la majoria absoluta
prevista a l’article 114.3, apartat d) del DELEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat en els termes i abast que figuren en l’Acord
GOV/9/2015, de 27 de gener, publicat al DOGC 6799, de 29 de gener de 2015.
Segon. L’acord d’aprovació de la ratificació de la modificació estatutària, que gaudirà de la
consideració jurídica d’aprovació inicial, se sotmetrà a la tramitació prevista a l’article 28 dels
Estatuts vigents, i en l’article 313 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Si durant el termini
preceptiu d’informació pública no es presenta cap reclamació, suggeriment ni al·legacions
l’acord inicial s’entendrà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitar ulteriors acords
corporatius.
Tercer. Comunicar aquest acord al President del Consell d’Administració del Consorci del
Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, pel seu coneixement i
efectes.
Quart. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester, pel desplegament
dels acords adoptats.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que fer una aportació. Creu
que ja s’ha demostrat amb el temps l’encert del transport integrat i creu que l’aposta dels
governs quan donen suport al transport públic, demostra l’increment important de viatgers i
l’estalvi econòmic que significa per als usuaris. Afirma que en aquest Ajuntament tots els
grups municipals van donar-hi suport. Ella –diu- n’és usuària diàriament i aquest servei de
targetes aporta molts beneficis. Per tant, pensa que tots en hem de felicitar perquè
l’Ajuntament de Mollerussa en el seu moment, hi va apostar, cosa que no van fer d’altres
Ajuntaments de la comarca i afirma que aquest és el camí.
L’alcalde respon que hi està totalment d’acord. Mollerussa, en tant que capital de comarca,
no pot deixar d’estar dins del consorci de tarifes integrades i a més això permet acabar
d’articular propostes de cara al futur amb la nova estació d’autobusos amb més increment de
combois.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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07.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. ÀMBITS DEL PMU-06 I SUBD-08, CLASSES D’EQUIPAMENTS
COMERCIALS ADMESOS A LES ZONES 2, 3 I 4 DEL SÒL URBÀ I DELIMITACIÓ DE LA
TRAMA URBANA CONSOLIDADA. APROVACIÓ INICIAL.
Per Ordre del Sr. Alcalde, la Regidora Sra. Dolors Bargalló dona compte al Ple de la proposta
de Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General, en la sessió
celebrada el dia 23 de novembre de 2015, amb el contingut següent:
“En la data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En la data 29 de juny
de 2009 l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents, van ser publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la seva executivitat
immediata.
L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i oportunitat de la modificació
puntual del POUM vigent en els àmbits que seguidament s’indiquen, un dels quals ha estat
proposat a iniciativa privada. Els àmbits en els quals es pretén realitzar la modificació es
concreten en el Pla de millora urbana. Codi PMU-06 i el sector de sòl urbanitzable delimitat.
Codi SUBd-08 -Pla parcial residencial. Institut-, en les classes d’equipaments comercials
admesos a les zones 2, 3 i 4 del sòl urbà, i en la delimitació de la Trama Urbana Consolidada
(TUC).
La proposta de modificació ha estat redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals.
L’objecte de la modificació es desglossa en les següents modificacions:
a) Modificació de l’àmbit i dels usos admesos al Pla de millora urbana Codi PMU-06.
Delimitació de l’àmbit del PMU-06 amb la incorporació d’una porció de terrenys del sector
urbanitzable adjacent, el SUBd-08, i modificació de les condicions d’ordenació,
d’edificació i d’ús amb la finalitat que els terrenys siguin susceptibles se ser incorporats a
la Trama Urbana Consolidada (TUC).
b) Modificació de les classes d’equipaments comercials admesos a les zones 2, 3 i 4 del sòl
urbà.
b.1) Admissió de l’ús de Gran Equipament Comercial (GEC) dins dels usos admesos a la
zona d’ordenació en illa tancada (clau 2), a la zona plurifamiliar aïllada 4.
b.2) Admissió dels usos de Petit Equipament Comercial (PEC) i Mitjà Equipament
Comercial (MEC) a les subzones 3.a.11 i 3.a.12 de la zona d’habitatge en front o en filera
(clau 3).
c)

Modificació de la Tram Urbana Consolidada (TUC) actualment vigent a Mollerussa.
c.1) Inclusió dins de la TUC de l’àmbit ordenat pel Pla de Millora urbana Codi PMU-06,
una vegada aquest hagi estat aprovat definitivament, d’acord amb allò establert a l’art.
8.3 a) del DL 1/2009, de desembre, d’Ordenació d’equipaments comercials.
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c.2) Inclusió dins de la TUC dels àmbits de sòl urbà identificats com a subzones 3.a.11 i
3.a.12, pels quals es proposa l’admissió dels PEC i dels MEC, d’acord amb allò establert a
l’art. 8.3 b) del DL 1/2009, de desembre, d’Ordenació d’equipaments comercials.
En virtut dels antecedents exposats; a la vista de la documentació tècnica i de l’informe
jurídic emès i la resta de documentació que consta en l’expedient, es proposa al Ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. ÀMBITS DEL PMU-06 I SUBd-08, CLASSES
D’EQUIPAMENTS COMERCIALS ADMESOS A LES ZONES 2, 3 I 4 DEL SÒL URBÀ I
DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA, en els termes i abast establerts en la
documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, així com els articles 117 i 107 i següents del RLU.
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a
un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria,
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web
municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions
i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU.
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’art. 85
apartats 5 i 7 del TRLU i a l’art. 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i a l’òrgan ambiental competent
per a què emeti l’informe ambiental estratègic, en el cas de que procedeixi.
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert 117.3 del
RLU, concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de
la modificació pel termini d’un mes.
Cinquè. Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions
modifiquin el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans
especials urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial. Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada
definitivament la modificació puntual. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1
del TRLU, el termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys”.
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 Popular, manifesta que el seu vot serà favorable i
considera que aquesta modificació és totalment necessària en un futur.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, considera necessari habilitar espais per
tenir grans superfícies, perquè si no és així, es perden. Tot i així, fa un apunt: no vol que
l’urbanisme de la ciutat sigui un urbanisme a la carta. Pensa que cal tenir clar el model de
ciutat, les característiques i la qualitat de vida de cada zona; per tant, entén que en aquest
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cas es fa per regular un tema comercial i tot i que no ho veu prou bé donaran el vot de
confiança. En aquest cas el vot serà favorable.
En representació del Grup ERC, intervé la regidora Sra. Montse Garcia. Afirma que el seu
grup es planteja la ciutat amb visió de futur. Pensen com volen que sigui la Mollerussa que
deixaran als seus fills, com volen que es desenvolupi i quin model de ciutat volen que
esdevingui. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, és l’eina que marca les línies
bàsiques de creixement urbanístic, on es programa el seu desplegament i les actuacions que
s’hi preveuen. Diu que la Mollerussa que ara s’està creant, en què es modifica el POUM per
interessos privats, no garanteix que la ciutat es desenvolupi de manera ordenada i
equilibrada, no garanteix un model de ciutat estable ni un model de ciutat sostenible. La Sra.
Garcia llegeix un paràgraf de la memòria urbanística històrica reflectida en el POUM actual,
en el capítol 2 concretament en l’apartat 2.2. Les etapes del creixement de Mollerussa, on
diu: “En conjunt, Mollerussa s’ha anat estenent en funció de dos elements principals: la
residència i la indústria, i sovint, seguint més criteris de tipus individual que de planejament
col·lectiu. Això passava abans de les normes del 1979 i, en vista dels resultats, ha seguit
passant en ocasions després de les normes del 1987”.
La regidora diu que nosaltres, som els responsables en el moment actual que això no
continuï succeint. Nosaltres som els responsables del desenvolupament d’aquest planejament
urbanístic.
Dins del mateix capítol, i dins de les Normes subsidiàries de planejament de Mollerussa
1987, en l’apartat 2.3.1 Objectius generals, s’exposa: “Considerant que les característiques
de Mollerussa són degudes a un creixement preferentment concentrat, les Normes
Subsidiàries (NNSS) .. plantegen a la seva Memòria, dos objectius principals: un, revisar
sectors de la ciutat que ja estan consolidats i que necessiten intervencions de requalificació i
equipament, i dos, preveure el futur creixement de la ciutat d’una manera més controlada i
meditada.” Des de llavors i fins ara, s’ha intentat corregir aquests desajustos, tot i que
pensem que encara es prioritzen criteris individuals a desplegaments col·lectius de ciutat.
El POUM, no es redacta en dos dies ni en un mes. Es necessita temps per a estudiar,
meditar, valorar i visualitzar quin és el millor criteri per al creixement d’una ciutat. Les
premisses establertes en el POUM són per a dibuixar el model de ciutat més convenient en
tots els termes. En habitatge, usos del sòl, espais lliures, equipaments, mobilitat,
revitalització econòmica, etc. Cada vegada que es modifica aquest Pla a conveniència, estem
desdibuixant la ciutat que teníem pensada, no tenim en compte les línies generals del
creixement de la ciutat. El grup d’Esquerra de Mollerussa està d’acord que s’adeqüi el POUM
en funció del que estableixen les lleis.
La Sra. Garcia fa referència a la Llei 1/2009, de 22 de desembre, on s’especifica l’ordenació
dels equipaments comercials. L’objecte d’aquesta norma és establir el marc jurídic al qual
s’han d’adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya. Concretament,
aquesta Llei es modifica per a configurar un model territorial on es potencia l’activitat en els
nuclis urbans respecte les perifèries. Augmentant la zona de la trama urbana consolidada, la
TUC, per peticions privades, a banda d’estar establint uns precedents, modifiquem zones que
havien estat estudiades, meditades i definides per a uns altres usos, concretament, per a
habitatge, i no per a habitatge i zona comercial.
El que el grup ERC vol, és tenir una ciutat més compacta, autosuficient i cohesionada
socialment i el comerç exerceix una funció aglutinadora. Les ciutats compactes contribueixen
a reduir la mobilitat i com a conseqüència fan que la ciutat sigui més sostenible. Per
exemple, si tens tots els comerços unificats dins una zona, el que fas, és un sol
desplaçament en vehicle, en cas que sigui necessari, i vas a comprar als diferents
establiments de la zona. En canvi, si els comerços estan col·locats de manera distesa,
necessites fer més d’un desplaçament. Això és el que es vol? Es volen tenir zones comercials
disperses per deixar el centre sense vida, per a fer una ciutat menys sostenible?. Ara que
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molts comerços tanquen en el nucli urbà, ampliarem els metres quadrats de sòl per a
establiments comercials? Aquest és el millor moment per a plantejar modificacions d’aquest
tipus?
D’aquesta manera, ampliant l’espai per a zona comercial el que es fa és disgregar encara
més un puntal per a la revitalització econòmica, un puntal, el del comerç, que està minvant
cada dia. I això, ho voleu fer en un moment en què crèiem que seria més necessari que mai
aglutinar aquest espai en el nucli de la ciutat. I crèiem això perquè volem tenir una ciutat
amb vida al carrer, volem una ciutat per a les persones, una ciutat més sostenible, volem
que es generi vida al centre, volem que aquest consistori pensi en global, pensi en clau de
futur i no en interessos puntuals i individuals. Cal traçar les línies que marcaran el futur de la
nostra ciutat i cal traçar-les pensant en un projecte global supeditat a l'interès públic i no a
certs interessos privats. I quan s’entengui aquesta dinàmica i s’apliqui, ERC estarà al costat
del govern per tal definir el futur urbanístic de la ciutat.
L’alcalde, Marc Solsona, exposa que el que s’està aprovant avui és una modificació que va
tenir un tràmit de modificació inicial a l’anterior corporació que contenia diferents
paràmetres. Una simple modificació urbanística que en contemplar usos comercials requereix
també la intervenció del Departament de Comerç. Per tant, un cop elevada l’aprovació inicial
en els òrgans competents, s’aconsella que cal feu una única modificació que reculli el tema
urbanístic i el comercial i, per suposat, des de la legalitat però, sobretot, des de la
potencialitat i l’oportunitat d’explorar al màxim la condició de capital de comarca, i que
permet un tipus d’usos comercials i de previsió a temps a les oportunitats. Adreçant-se a la
Sra. Garcia, respon que fins a l’any 2009 no hi ha el Pla Urbanístic Municipal aprovat regint
fins aquell moment les Normes Subsidiàries de l’any 1987 i que aquestes normes van ser
objecte de moltes modificacions; al 2009 el que es va pretendre en el seu moment és
unificar i fer aquest encaix del POUM que permetés visualitzar la Mollerussa a uns anys vista.
És veritat que la situació econòmica de la ciutat i del país ha canviat molt i aquell model de
ciutat que podia preveure uns creixements d’habitatges, ara és desmesurat per la realitat
d’avui. El que fa el POUM es adaptar les disfuncions d’aquell moment a la realitat vigent,
permetent la revitalització de la ciutat.
Mollerussa és una ciutat compacta per si mateixa, és capital de comarca i té 7km i mig de
terme municipal. Per tant Mollerussa no pot ser una ciutat ni un territori dispers, perquè està
concentrada en un terme municipal molt i molt petit i no ho permet. El Sr. Solsona diu que si
li permeten l’expressió no permet l’especulació del sòl bàsicament perquè el sòl és poc i el
que hi ha està molt ben situat.
La trama urbana consolidada [TUC] és un concepte urbanístic que té uns criteris comercials, i
el criteri comercial és que ha de comprendre uns tipus d’establiments i d’activitat econòmica,
i hi ha d’haver un mínim d’habitatges. A Mollerussa, que té a tocar a Golmés i Fondarella
amb diferents polígons, no té sentit que hi hagi una discontinuïtat de trama urbana
consolidada entre els tres municipis [Mollerussa i Golmés] [Mollerussa i Fondarella], per tant,
el que cal és eixamplar aquesta trama urbana perquè tot el que seria l’eix de la Nacional II
pugui tenir una continuïtat. Al final, la gran majoria de modificacions del POUM són per donar
sortida i oportunitats perquè es pugui desenvolupar la ciutat en creixements sostenibles per
tant, per molt que l’Ajuntament de Mollerussa vegi una oportunitat de desenvolupament
brutal en alguna zona, cap modificació del POUM és aprovada definitivament per
l’Ajuntament de Mollerussa, sinó que ha d’estar validada i autoritzada per la Comissió
d’Urbanisme, que és qui finalment dicta si el que es proposa és o no és possible. En aquest
cas, l’alcalde diu que no només és possible sinó que alguns s’han posat les mans al cap en
saber que Mollerussa com a capital de comarca i tot i estar tan ben connectada hagi
descartat l’ús comercial que serveix per fer ciutat i per fer desplaçaments. Però parlar d’un
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desplaçament dispers a Mollerussa és difícil ja que Mollerussa es pot resseguir en un quart
d’hora.
L’alcalde manifesta que, amb això el que vol dir es que les zones de Mollerussa on hi ha
concentració comercial es poden modular, i al revés, hi ha zones de la ciutat on no hi ha ni
un comerç, que és tot urbanització i que provoca de facto un desplaçament amb la
conseqüent carència que es pugui fer ciutat, es pugui fer barris que és el que generen
aquests comerços o superfícies comercials. Per tant el que es fa és adaptar una demanda,
com moltes altres modificacions, d’uns particulars que volen emprendre i créixer a
Mollerussa. L’alcalde es pregunta què cal fer, doncs. A Mollerussa hi ha cinc grans indústries
molt grans, de les quals pivoten sectors secundaris. El que cal fer és intentar que creixin i
dins de la legalitat facilitar el creixement de les indústries perquè això vol dir que hi continua
l’activitat, facilitar llocs de treball i facilitar que a Mollerussa hi hagi vida. Si la gent pot
treballar, pot anar a comprar i tot plegat és una cadena que genera activitat. El que es fa en
aquesta modificació com en totes és estar atén i donar sentit no només a voluntat de
l’Ajuntament de Mollerussa, sinó d’aquells que van analitzar i van aprovar el POUM en el seu
moment i que ara revisen si qualsevol modificació encaixa o no en aquell model de ciutat
urbanístic. L’alcalde explica que el POUM és un document purament urbanístic on no hi ha
cap annex específic sobre un model comercial, el que hi ha, a través de les fitxes, són els
usos permesos en cada sector de planejament segons la densitat d’habitatge i diu que l’any
2009 ja es va aprovar el POUM en un moment de bombolla urbanística que ha estat la
causant de part dels problemes que hi ha avui en dia. En aquell moment de plena ebullició
del 2007, en el POUM s’havia projectat un ARE amb la construcció de 1.600 habitatges a
l’altre costat de via quan a Mollerussa hi ha un parc d’habitatge buit, per això es va valorar si
calien més habitatges. Per què cal habitatge nou quan n’hi ha de buit –pregunta l’alcalde. El
que cal és promoure un mixt d’habitatge i de comerç que permeti un model compacte de
creixement. Per tant, ara no es fa urbanisme a la carta, no es modifica un model de ciutat ni
es fan canvis per conveniència, tampoc no s’afavoreixen interessos privats sinó que quan hi
ha una proposta d’un particular o empresa que vol emprendre una activitat a Mollerussa i les
normes no li ho permetin, demani o insti a l’Ajuntament a implantar-ho i això –afirma
l’alcalde- qualsevol govern que hi hagi ha d’assumir la consulta i intentar tramitar-la. Es pot
opinar si és correcte o no, es pot intentar convèncer però al final s’ha de tramitar la
sol·licitud del ciutadà perquè som una part gestora de l’emprenedoria dels ciutadans de
Mollerussa en qualsevol dels àmbits, per tant si el que es demana és possible i legal pot ser
interessant. Cal pensar que l’entrada a Mollerussa a l’alçada de la Creu Roja està una mica
deixada, no hi ha vorera, no hi ha llum ni aparcaments, hauria de poder ser un carrer on la
gent hi pogués caminar, passejar, estigués urbanitzat i amb els equipaments que calen. Amb
això l’alcalde demana que les paraules POUM i modificació no signifiquin res enganyós i que
puguin afectar el model de ciutat. Mollerussa per les seves característiques té un creixement
bastant compacte, el que s’hauria d’explicar és com pot haver-hi zones d’habitatge dispers
que trenquen la continuïtat del creixement i el que es pretendria és que aquesta zona semi
integrada es veiés afavorida en un futur pel creixement motivat per aquest element
comercial. Això pot fer que la gent tingui ganes d’anar-hi a viure, si el que es fa són illetes
desèrtiques sense comerç, no es fomenta la vida al carrer, només es creen espais dormitori i
no espais ciutat. A Mollerussa, com a capital de comarca, convé crear aquest mixt de comerç
i habitatge. Per la qual cosa –diu el Sr. Solsona- el que es fa avui és agafar aquesta i altres
peticions de particulars i incloure-les en la modificació del POUM perquè no calgui, cada dos
per tres, modificar només en funció de l’oferta o de l’oportunitat que puguin tenir els
ciutadans de Mollerussa. L’alcalde també concreta que quan es parla de modificar el tipus
d’equipament comercial es refereix a tot Mollerussa tret de la zona centre que està
catalogada com a nucli [casc] antic i no permet segons quins tipus d’activitats o superfícies
comercials. A partir d’aquí tots els presents han coincidit en reunions que hi ha zones de
Mollerussa que necessiten elements locomotors perquè es puguin reactivar i incentivar i fruit
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d’aquesta reflexió és la presentació d’aquesta modificació i que avui, al 2015, la realitat de
Mollerussa no és la mateixa que l’any 2009 quan es va aprovar el POUM amb unes
expectatives de creixement molt superiors a les actuals.
L’alcalde finalitza remarcant que, bàsicament, la modificació ajuda a seguir compactant i
relligant zones de la ciutat que, de manera injusta per la norma, tenen una discontinuïtat de
trama urbana consolidada que no permet creixements ni atén les oportunitats que es
generen a la ciutat.
La regidora Sra. Montse Garcia, del Grup ERC, exposa que pel que fa a ajuntar el terme
municipal de Mollerussa amb Fondarella, afirma que es pot fer igualment sense modificar la
trama urbana consolidada perquè allí ja hi havia una zona per edificació, no calia que hi
hagués un centre comercial. Després, aquesta modificació de la trama urbana consolidada, a
part de la zona de la rotonda de la Creu Roja, afecta una altra zona a darrera del carrer Sant
Antoni, amb la qual cosa pensa que ja hi ha suficient espai dins de la trama urbana
consolidada perquè es puguin obrir comerços sense necessitat d’ampliar-ho. El seu grup creu
que és una modificació a la carta, i que agafar altres espais que tinguin característiques
similars i s’incloguin a la mateixa bossa és disfressar-ho una mica. És el seu punt de vista.
La Sra. Garcia creu que es podria intentar que fer créixer els comerços o que s’instauressin
dins de la trama actual perquè hi ha moltes zones buides. No cal ampliar la zona, es pot
incrementar el comerç dins de la mateixa zona, si no l’únic que es fa fem és allargar o
ampliar els metres i llavors passa el que diu el Sr. Solsona, queden zones deshabitades o
zones on no hi ha comerç. Respecte els desplaçaments, a Mollerussa està vist que per
qualsevol cosa la gent necessita el cotxe i tenir els comerços als afores no treu que la gent
no vingui en cotxe. És una excusa més per agafar-lo [el cotxe]; no es motiva a la gent
perquè surti a caminar o a comprar a peu o que només agafi el cotxe per anar a un lloc i
compri en aquella zona.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta que ha entès el posicionament exposat de la regidora i
la manera d’entendre la dinàmica comercial de Mollerussa, no es compartida, bàsicament
perquè entén que no s’ajusta a la realitat. Es refereix novament a la TUC i repeteix que és
una figura urbanística que té un component comercial, només pot haver-hi establiments
d’alimentació si estan dins de la trama urbana consolidada, només -remarca. Per ser trama
urbana consolidada no cal tenir una edificació feta, només un planejament aprovat que
respecti el mínim d’habitatges, només amb això ja és trama urbana consolidada però –
repeteix- cal
tenir una planejament aprovat que permeti la compatibilitat dels usos
comercials. L’alcalde explica que ell fa la compra setmanal al Plus perquè viu a sobre i no cal
que agafi el cotxe, pot agafar el carret de la compra i pujar-lo a casa per descarregar, però si
volgués anar al Capabro, només per quatre bosses assegura que agafaria el vehicle; per tant
–diu- que cal diferenciar la compra al passeig comercial de la compra d’alimentació, ja que
normalment són més grans i a Mollerussa hi ha poc comerç de proximitat en alimentació i
s’ha concentrat tot en establiments de superfícies comercials situades en els eixos. Aquesta
situació és bastant equilibrada i la nova implantació de la qual s’està parlant no ho
desequilibra tant. No es fa urbanisme a la carta ni per interessos ni res; es fa per intentar
ajustar la realitat existent a les demandes d’empreses. Al final la gent acabava volen
emprendre allà on tenen la parcel·la o el lloc és seu, i no es pot condicionar la gent perquè
no pugui emprendre i ho hagi de fer en un altre lloc. És tracta d’un tema de perdre o no
oportunitats amb les conseqüències que implica. L’alcalde entén el plantejament de cada
grup i que és absolutament respectable i amb la voluntat que el temps doni a tots la raó per
mirar d’estar oberts sempre a les oportunitats.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
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Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) vots en contra, dels Srs./Sres.
Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
08.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 2015.
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure 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 2015, la informació que s’elevarà
al Ple a través del President de la Corporació serà la següent:
a) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) Moviments i situació de la tresoreria.
Atesos els 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 30 de setembre 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€
890.716,74€
12.674.788,74€
9.619.610,23€
75,89%
8.254.172,54€
65,12%
7.971.724,64€
96,57%

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

11.784.072,00€
890.716,74€
12.674.788,74€
10.779.064,47€
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Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació
1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/15
Ingressos
20.950.775,87€
Moviments interns de tresoreria 7.640.021,55€
Pagaments
20.289.896,98€
Moviments interns de tresoreria 7.640.021,55€
Saldo a 30/09/15
2.

85,04%
7.872.370,85€
73,03%

376.732,19€

1.037.611,08€

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM

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

597.100,00€
23.401,91€
620.501,91€
471.563,91€
75,99%
468.610,59€
75,52%
408.947,53€
87,26%

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

597.100,00€
23.401,91€
620.501,91€
654.701,15€
105,51%
574.831,19€
87,80%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/15
4.590,68€
Ingressos
1.183.225,16€
Moviments interns de tresoreria 240.802,70€
Pagaments
1.051.698,98€
Moviments interns de tresoreria 240.802,70€
Saldo a 30/09/15
131.526,18€
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 tercer 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.
09.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. TERCER TRIMESTRE DE 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
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3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic,
corresponent al tercer 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 30 de setembre 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: 94.612,56 €, que corresponen a 78 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
5.194,27 €, que corresponen a 13 factures.

En data 16-10-2015 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament i del
Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Direcció General de Política
Financera i Assegurances.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
10.- DONAR COMTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ARTICLE 10, DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012.
TERCER TRIMESTRE 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 tercer trimestre de l’exercici 2015.
Tercer 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.
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11.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ
ESTABLEIX
L’ARTICLE
16
DE
L’ORDRE
MINHAP/2105/2012.
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST. TERCER TRIMESTRE 2015.

CONFORME
EXECUCIÓ

En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de
la tramesa d’informació corresponent al segon trimestre de 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: 28 d’octubre de 2015.
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.1.1.13
F.1.1.14
F.1.1.12
F.1.1.B1
I.A1
I.A4
I.A5
I.B1
I.B3
I.B4
I.B5
F.2.1
F.3.0
F.3.2
F.3.4
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
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
Dotació de plantilles i retribucions
Ajustos SEC
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses)
Avals de l’entitat
Fluxos interns
Vendes d’accions i participacions
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”
Ajustos per operacions internes entre entitats
Dades generals de l’informe d’avaluació
Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla
del gasto.
Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat
Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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12.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT. TERCER 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
tercer 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:

16 d’octubre de 2015.

Ràtio operacions pagades:
Import pagaments realitzats:
Ràtio operacions pendents:
Import pagaments pendents:
PMP:

15,11
1.079.839,07 €
6,15
405.007,86 €
12,67

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.
El Ple en resta assabentat.
13.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2015 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 23 de novembre 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 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. 16/2015, per una quantia total de
154.646,42 € el següent resum:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PARTIDA
02.9200.6220005
02.9200.6250000
10.1500.6230002
11.3331.6230005
14.4311.6320005
14.4311.6320006

103.146,42

CONCEPTE
___
Adquisició patrimoni (parades mercat)
Mobiliari - cadires
Instal·lació faroles
Comptadors energia elèctrica “L’Amistat”
Ampliació Màquina III
Reparació façana edifici Sant Jordi

IMPORT
57.000,00
1.200,00
1.956,80
2.013,82
35.140,35
2.781,79
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14.4311.6330000

Reparació maquinària pavellons firals
Total crèdits extraordinaris

SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
PARTIDA
02.9200.2302000
02.9200.2312000
02.9200.4100000

3.053,66
103.146,42

51.500,00

CONCEPTE
___
Dietes del personal
Locomoció del personal
Patronat Fires de Mollerussa

IMPORT
200,00
800,00
50.500,00

Total suplements de crèdit

51.500,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

154.646,42

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:
PARTIDA
02.6200.6220001
03.1300.6230006
05.3230.6320003
05.3230.6330001
05.3231.6250005
07.1533.6220002
10.1500.6250002
11.3322.6230001
13.0110.3100001

154.646,42

CONCEPTE
___
Adquisició patrimoni
Desfibril·ladors
Arranjament col·legis
Caldera col·legi Siloe
Instruments musicals
Parc patins
Mobiliari urbà
Arranjament arxiu
Interessos Pla ajust RD-L 4/2012
Total baixes de crèdits

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
25.000,00
1.415,20
800,84
31.830,00
125,00
12.000,00
2.337,83
1.450,00
79.687,55
154.646,42
154.646,42

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 la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
14.- DONAR COMTE AL PLE DE L’APROVACIÓ PRESSUPOST 2015 MANCOMUNITAT
D’AIGÜES MOLLERUSSA - EL PALAU D’ANGLESOLA
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de l’Ajuntament
que la Comissió Gestora de la Mancomunitat d’aigües Mollerussa - El Palau d’Anglesola, en la
sessió del dia 25 de novembre de 2015, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost per a
l’exercici 2016, en els termes següents:
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“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2016, amb les seves Bases
d'execució i la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball de funcionaris i
personal laboral, s'eleva a la Comissió Gestora en la forma prevista en els articles 112.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
Resultant que en la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i els crèdits que
comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves bases d'execució i trobat
conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen, es proposa a la Comissió
Gestora l'adopció del següent acord:
1) Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2016, amb el següent RESUM:
ESTAT D'INGRESSOS
PRESSUPOST MANCOMUNITAT
CAP

DENOMINACIO

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRES.

4

TRANSF. CORRENTS

5

INGRES. PATRIMONIALS

6

ALIENACIO INVER.REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

EUROS

243.000,00
25.356,00
10,00

PASSIUS FINANCERS
T O T A L S ........

268.366,00

ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST MANCOMUNITAT
CAP

DENOMINACIO

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

2

BENS CORRENTS I SER.

185.500,00

23.166,00

3

DESPESES FINANCERES

8.200,00

4

TRANSF. CORRENTS

5
6

INVERSIONS REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINAN

9

PASSIUS FINANCERS
T O T A L S ........

51.500,00
268.366,00
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2) Aprovar, en conseqüència la plantilla de personal que en dit pressupost es contempla
que compren tots els llocs de treball del personal funcionari i laboral, així com les
retribucions
3) Aprovar les Bases de execució del pressupost general.
4) Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies hàbils,
previ anunci que s'insertarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis dels
Ajuntaments que integren aquesta Mancomunitat, a efectes de reclamacions.
5) Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produïr-se reclamacions
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2016,
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar que d’aquesta informació, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es,
juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
15.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 2016.
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 23 de novembre de 2015, amb el contingut següent:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2016, amb les seves Bases
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en els
articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL).
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, en
especial el compliment de la regla de despesa/límit de despesa no financera així com
l’estabilitat pressupostària i que el pressupost de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, que
l'integra, ha estat prèviament proposat pel Consell Directiu del Patronat de conformitat als
seus Estatuts, en acord adoptat en la sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2015, tal i
com s'acredita en l'expedient.
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen;
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2016, el qual queda integrat
pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per
CAPÍTOLS:
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ESTAT D'INGRESSOS

CAP

DENOMINACIO

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSF. CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ INVR. REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS........

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

5.600.000,00

5.600.000,00

15.000,00

15.000,00

2.482.400,00

498.100,00

3.560.410,00

230.500,00

2.980.500,00
90.0000,00

3.700.910,00

146.190,00

146.190,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

6.000,00

6.000,00

00,00

00,00

11.960.000,00

728.600,00

90.000,00

12.598.600,00

ESTAT DE DESPESES

CAP

DENOMINACIO

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSF. CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ INVR.REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS.........

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

4.378.069,00

258.840,00

4.636.909,00

5.029.443,00

409.060,00

5.438.503,00

219.300,00

5.700,00

225.000,00

223.500,00

0,00

51.647,00

0,00

51.647,00

472.041,00

0,00

472.041,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.580.000,00

55.000,00

1.635.000,00

11.960.000,00

728.600,00

90.000,00

90.000,00

133.100,00

12.598.600,00
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Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general.
Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2013,
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Cinquè. Aprovar la Plantilla de Personal per a l’exercici 2016, que compren tots els llocs de
treball del personal funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració, i de
l’OAM Fira de Mollerussa.
Respecte la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la plantilla de personal funcionari, vigent el
2015, s’incorporen amb efectes 1 de gener de 2016, les disposicions addicionals següents:
DISPOSICIONS ADDICIONALS:
1.- C.1 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. C.1.1. Cos Policia Local. C.1.1.3)- Escala bàsica: Grup C;
C.1.1.3.2: Agents (Subgrup C2):
RLT 022: El titular del lloc de treball RLT 022, Sr. MEGÍAS VARGAS, J. X, és actualment [26/11/2015] en
període de pràctiques previstes en el procés selectiu corresponent. La superació del mateix suposarà el
nomenament com a funcionari de carrera en els termes de la convocatòria. En conseqüència, l’efectivitat
del nomenament com a funcionari de carrera resta condicionada al compliment d’aquesta circumstància i
implicarà l’automàtica modificació del règim jurídic i el retributiu, reflectint-se a la Plantilla de Personal.
RLT 086: La titular del lloc de treball RLT 086, Sra. PUIG MARTÍNEZ, I, és actualment [26/11/2015] en
període de pràctiques previstes en el procés selectiu corresponent. La superació del mateix implicarà el
nomenament com a funcionària de carrera en els termes de la convocatòria. En conseqüència,
l’efectivitat del nomenament com a funcionari de carrera resta condicionada al compliment d’aquesta
circumstància i implicarà l’automàtica modificació del règim jurídic i el retributiu, reflectint-se a la
Plantilla de Personal.
2.- C.2. SUBESCALA TÈCNICA. C.2.2. Cos de Professorat Escola Municipal de Música. Grup A; C 2.2.1:
Categoria Tècnica Superior. Subgrup A1
RLT 029: El titular del lloc de treball RLT 029, Sr. FERRÉ CASAJUST, M, gaudeix de reducció de jornada
per interès particular, aprovada per la Junta de Gover en sessió de 27/08/2015, en els termes i
condicions següents:
•
•
•
•

Reducció: un terç (1/3) de l’horari laboral setmanal amb reducció proporcional de les retribucions.
Horari: queda determinat en funció de les necessitats del servei.
Durada: La reducció de jornada per interès particular es serà del dia 1 de setembre de 2015 i fins al
31 d’agost de 2016.
Aquesta reducció és prorrogable anualment; la pròrroga s’haurà de sol·licitar amb anterioritat a
l’inici del curs.

Sisè. L’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2016, serà objecte de publicació
reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies. De no
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presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu sense
necessitar d’ulteriors acords de la Corporació.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón del grup Popular manifesta que el seu vot serà a favor, però vol
comentar uns temes que creu que són importants i que sempre repeteix. Exposa que hi ha
una despesa corrent alta en aquest pressupost i com tots farien a casa en el moment
d’estalviar, proposa tenir mesura en la despesa diària. Posa un exemple de la Fira. Segons el
director de la Fira el lloguer d’un vehicle per la Fira de Sant Josep suposa 1.000€ de despesa,
a l’ Ajuntament hi ha diversos vehicles que durant aquella setmana podrien estar a disposició
de la Fira o almenys un. Es tracta de reduir aquestes petites quantitats que totes juntes
sumen.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, diu que ha passat un any i que ja són
un altre cop per aprovar el pressupost que ha de marcar les línies polítiques per al proper
exercici 2016. Afirma que és un pressupost que ve molt marcat pel Pla d’Ajust, per tant
poques sorpreses s’hi poden contemplar i diria que poc marge de maniobra per l’Equip de
Govern. Però sí que cal constatar que a poc a poc es va sortint d’aquest endeutament
històric fruit de refinançaments continuats, plans de sanejament incomplerts, tot agreujat
per la situació de crisi des del 2007, cosa que ha fet caure la previsió d’ingressos
progressivament. Dit això, certament cal reconèixer l’esforç per part de l’Equip de govern, en
part obligat per les lleis del Govern central però que està conduint a una situació de
normalitat. Fa una petita anàlisi del que serien els seus criteris pel que fa a aquest
pressupost. Quant als ingressos, el seu grup creu que són reals, ajustats a la realitat del que
ha estat a l’any 2015 per tant, tampoc no hi faria més èmfasi. Creu que la partida més
remarcable i la que marca la diferència és la inicial, els 150.000€ de transferència de capital
per a la subvenció de la pista d’atletisme, i que més endavant en parlarà. En referència a les
despeses són en definitiva potser les que més marquen la voluntat de l’equip de Govern, la
direcció que vol prendre o la seva intencionalitat. Considera la importància en el capítol de
despesa corrent dels costos energètics, sobretot l’energia elèctrica, continuant amb el pla de
canvi de les làmpades dels fanals o la tercera fase que va quedar pendent, que ja ha portat
un estalvi econòmic i que ja no s’ha tornat a plantejar més. Per tant manifesta que cal
continuar amb les mesures d’estalvi energètic perquè en una ciutat es disparen els costos.
També veu un volum considerable dels costos de telefonia, i ignora si hi ha algun estudi o
s’ha fet una diagnosi per possibilitar-ne l’estalvi que, malgrat la crisi, es van disparant cada
vegada més. Pel que fa a acció social mai no n’hi ha prou, però el que crida l’atenció és la
previsió que es fa de la partida pel Conveni del Consell Comarcal de 66.000€. Diu que tots
els regidors saben que el model del PSC sempre ha estat gestionar els serveis socials des de
la pròpia Administració. Pensa que és una acció molt més coordinada, curada i més
aquedada a les necessitats de la ciutat, no perquè es gestioni millor una administració o una
altra, sinó des de la capitalitat de comarca que en moltes ocasions no té res a veure amb la
situació dels municipis dispersos de la comarca amb una mida i una realitat social i
econòmica molt diferent, però ara s’ha traspassat al Consell Comarcal. La Sra. Ginestà farà
unes peticions en l’apartat precs i preguntes per tenir un coneixement de la gestió que s’està
realitzant. La Sra. Ginestà manifesta que aquest pressupost és poc ambiciós, que és pobre i
no està d’acord amb el que convé a la ciutat. Parla sobretot del capítol que marca la
diferència, el d’inversions previstes, amb un total de 472.000€, en què cal destacar dues
partides de 100.000€ destinades als gimnasos dels col·legis “Ignasi Peraire” i “les Arrels”,
respecte dels quals manifesta estar-hi d’acord i per això el seu grup va gestionar la cessió
dels terrenys per ampliar tots els col·legis i van iniciar l’escola Les Arrels de Cal Duch, però –
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diu- que aquesta és una competència que pertany al Departament d’Educació. Ja hi havia un
projecte d’ampliació del Col·legi Ignasi Peraire i el compromís d’executar les obres, d’això
han passat cinc anys i ara s’assumeix el cost des de l’Ajuntament. La Sra. Ginestà afirma que
calia ser més contundent i exigir al Govern de la Generalitat que compleixi els seus
compromisos i les seves competències. Segurament –adreçant-se a l’alcalde- dirà que cal
donar sortida a les necessitats, però el que no es pot fer és assumir la no governabilitat que
hi ha en aquest moment en el Govern, que té molt deures i molts compromisos pendents i
no els compleix. Parla de la partida més important, la pista d’atletisme. En aquest exercici es
contempla una partida de 246.000€. És un projecte que quan finalitzarà rondarà els
2.000.000€. Aquesta primera fase és als voltants dels 400.000€. Per descomptat que el seu
partit dóna suport a l’esport i l’atletisme en particular, però en un situació de crisi i de manca
d’activitat com està patint la ciutat, cal ser més ambiciós, cal sobretot prioritzar inversions
dirigides a la dinamització de la ciutat. Continua la intervenció dient que hi ha diversos
projectes que estaven fets, preparats, alguns començats pel seu Equip de Govern. Hi ha el
projecte que permetia complementar el complex firal, concentrar-hi aquell Patronat de
Promoció Econòmica i Fires amb un viver d’empreses, les oficines de la Fira i promoció
econòmica. Hi ha un projecte fet per arranjar la banqueta del canal, fer el passeig verd, tan
important, fins al Salt del Duran. Això permetria molta més seguretat molta, fer-hi esport,
atletisme, no només una classe d’esport sinó esports per a totes les edats i a la vegada es
convertiria en un atractiu turístic per a tota la comarca. Per tant, es torna a parlar una altra
vegada de la dinamització, de la potenciació de la promoció econòmica de la ciutat i
comarca. Aquest projecte contemplava la substitució de la canonada d’aigua de boca -molt
important per la salubritat de l’aigua que tothom beu. Es podria parlar de la possibilitat de
crear partides per pagament, per exemple de lloguers locals comercials per als nous
emprenedors en el centre comercial. El Pla de Barris ja en parlava i ho preveia per
dinamitzar, per una part aquest centre de la ciutat, aquest centre comercial però sobretot,
crear noves oportunitats per a la gent jove o les persones que volen iniciar una
emprenedoria. Tot això i molt més es podia fer amb el pressupost de la pista d’atletisme, la
ubicació de la qual generarà una obligació de despeses per als futurs consistoris. Se n’ha
parlat a bastament. Quan es dissenya un equipament cal pensar en la gestió en el seu futur,
la perillositat, l’allunyament, la necessitat de contractar autocars i de ben segur caldrà
plantejar noves inversions com la il·luminació, etc. dels accessos. És una decisió política però
es pregunta si es planteja la repercussió que té per la dinamització del municipi. Creu que no
són temps de fer obres faraòniques. I per acabar, fa èmfasi d’un acord implícit que porta
aquest pressupost. Com és sabut des del Grup Socialista, quan es va plantejar l’impost de
l’IBI, es va presentar una proposta de generar una partida per atendre els casos de
precarietat econòmica que suporten moltes famílies i persones del
municipi, molt
especialment pel que fa a la pobresa energètica. Es va plantejar crear una partida a fons
perdut i la possibilitat de fer una comissió o taula de treball per fer-ne el seguiment. Agraeix
a l’alcalde, la recepció perquè –diu- no en tenia cap necessitat, ja que disposa d’una majoria
absoluta, però creu que ha demostrat una sensibilitat, això com tots els grups de
l’Ajuntament que han estat capaços de renunciar a un protagonisme polític per un bé, per un
tema prou important i dotar una partida inicial de 10.000€. Però donat que hi ha hagut
tensió, donat que hi ha el compromís explícit d’aquesta esmena i document que han signat
tots plegats, el vot del Grup Socialista a aquest pressupost serà d’abstenció.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, afirma que li encantaria votar sí en aquests
pressupostos. Desitjaria poder votar sí, perquè això voldria dir que se’ls ha convocat per
poder discutir, per poder aportar i per poder redactar aquests pressupostos. Però ni es
discuteixen, ni s’ha donat l’opció de redactar-los, ni s’ha demanat que es puguin aportar
solucions per vestir uns pressupostos amb una contribució decidida, participativa de tots els
membres d'aquest consistori per vetllar per al benestar de la ciutat i dels conciutadans. Els
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pressupostos municipals són un reflex de la política que un vol fer i, en aquest cas, en
aquests pressupostos, és un reflex de la seva política, no de la nostra. El Sr. Montalà
pregunta si han llegit el programa electoral d’ERC, si s'han interessat per alguna de les
propostes. Afirma que si ho haguessin fet haurien vist que la Mollerussa del futur que
planteja ERC és diferent i haurien vist quins problemes estructurals s’hi observen. Revisades
les xifres en el limitat temps que els han donat, no hi veuen cap partida d’inversió destinada
a la promoció econòmica de la ciutat. Ni una inversió, i per tant dedueixen que el salt que
Mollerussa es mereix haurà d'esperar i no ens poden permetre esperar més. Es planteja la
pregunta de si és bona l'estabilitat pressupostària,-respon que sí. Es planteja si és bona la
reducció de la despesa, -respon que sí. També es pregunta si és bona la baixada dels
ràtios d'endeutament, -diu que sí. I la reducció dels terminis de pagament mitjà, també. I li
reconeixen l'esforç, però és un esforç emmetzinat, i això l’equip de govern ho sap. És un
esforç tutelat des de Madrid amb diners que s'han de tornar i que serveixen per posar
maquillatge a la cara, per aparentar, per vestir. Els pressupostos no són pel grup d’ERC
l'aplicació d'una fórmula a resultat zero, van més enllà i demanen de consens participatiu de
tots els conciutadans i membres de la corporació i creuen que una hora de Junta de
portaveus i una hora i mitja de Comissió informativa general no és prou temps. Mollerussa
s'enfosqueix, minva, empetiteix respecte a altres capitals. El Sr. Montalà explica que quan
porten els amics, els familiars, els socis a dinar o a sopar a Mollerussa, es troba que l'oferta
minva progressivament. Observa l'obertura de comerços de Mollerussa perquè Mollerussa és
emprenedora, però els espanta moltíssim la manca de continuïtat, i el continuat degoteig de
traspassos i tancaments. El repte d’ERC és aquest, omplir carrers [a part de quadrar
números], ajudar els empresaris, els emprenedors, i a les famílies a tirar endavant. Expressa
que l’equip de govern presenta un pressupost de continuïtat amb despeses i inversions que a
ulls d'un consell d'administració d’una empresa representarien l'acomiadament immediat del
responsable d'expansió. Cal anar més enllà dels números, més enllà de la gestió de
l'Ajuntament perquè més enllà dels números hi ha persones i més enllà de l'Ajuntament hi
ha Mollerussa.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que aquí es presenta a aprovació, el pressupost de
l’Ajuntament de Mollerussa, la de la plantilla de personal i també els de l’Organisme Autònom
de Fira de Mollerussa. Manifesta que es poden explicar mil coses però que avui per avui
agradi o no les regles del joc són les que són, i per molt que no es vulguin mirar els
números, si no es miren i no es compleixen ja es poden tenir fantàstiques idees perquè no es
poden complir. Per tant, el que s’ha de demanar primer que res, a qualsevol responsable
públic, és ser coherent i responsable amb la gestió del diner públic i per tant, aquests
pressupostos 2016 són els últims pressupostos, si va bé, d’aquest Pla d’Ajust de l’Estat. Si
això funciona voldrà dir que s’haurà pogut avançar sis anys la culminació del Pla d’Ajust i
això és perquè durant tres anys seguits s’haurà pogut complir allò que sembla que no és
important, però és bàsic per poder cancel·lar el Pla d’Ajust i per tant, per tenir llibertat
absoluta per poder decidir com invertir els recursos; si no qualsevol altra cosa no tindria
sentit, agradi o no. El Sr. Solsona afirma que no li agrada haver de complir-ho, però està
content d’haver-ho fet perquè permet després poder desplegar la regla de la despesa, la
ràtio d’endeutament i el pagament mitjà a proveïdors, cosa que és indispensable per poder
desenvolupar qualsevol estratègia de creixement de ciutat, per poder emprendre, per poder
dibuixar allò que agrada molt dir: aquesta Mollerussa del futur. La Mollerussa del futur passa
per gestionar bé el present, sense gestionar bé el present no es pot articular la proposta de
futur perquè llavors s’està fent trampes al solitari. Els indicadors són els que ens permetran
o no poder desenvolupar el projecte en aquest cas que l’Equip de Govern va presentar a les
eleccions i la gent va donar la confiança. L’alcalde fa la pregunta a la inversa al Sr. Montalà,
si ha llegit el programa electoral de CiU. En aquest programa electoral hi despleguen el que
es vol fer a Mollerussa durant els propers quatre anys, i en aquests pressupostos, s’assumeix
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la responsabilitat que la gent ha votat. S’intenta traslladar en el pressupost allò que es va dir
que es faria, simplement s’està intentant complir allò que es van comprometre amb la gent,
tot i això, és un pressupost d’11.960.000€ que suposa un increment d’un 1,44% en base al
pressupost inicial. Aquests pressupostos volen donar resposta als compromisos de la
campanya electoral, sabent que el desplegament absolut d’aquestes propostes encara estan
condicionades en el 2016 per poder liquidar el Pla d’Ajust. Això vol dir que s’han fet apunts
en algunes partides que intueixen allò que es va dir que es desplegaria en els propers anys.
El principal objectiu econòmic que portava al programa era arribar al 75% de la ràtio
d’endeutament, en cas contrari no hi hauria capacitat per invertir i afrontar qualsevol
projecte de futur o que els altres grup vulguin intentar proposar qualsevol projecte que es
pugui incorporar. De moment, la partida és la que hi ha i perquè això sigui així i començar
l’any a 1 de gener de 2016 amb el 99% de l’endeutament per poder acabar a 31 de
desembre amb el 86% de l’endeutament. Això fa que durant el 2017 s’arribi a la xifra del
75%. Si canvia el govern a Madrid per exemple o el govern que surti de les eleccions
espanyoles -considera que va ser un error haver d’estar sotmesos en aquesta sèrie
d’indicadors i que els ajuntaments només cal que estiguin per sota del 110%- es podrà
tornar a tenir capacitat de finançament però, mentre això no sigui així cal cenyir-se en allò
marcat. Per tant si en el programa econòmic electoral, hi diu que l’objectiu és arribar al 75%,
hem de fer possible que es compleixi perquè al final la gent demanarà comptes també i
caldrà donar respostes. Per poder fer això, s’ha dotat una partida d’amortització un any més
d’1.580.000 i a més, aquest 2016, també s’acabaran de liquidar diferents sentències judicials
que permetran començar sense càrregues, més enllà de les que siguin d’estricta gestió
municipal. Uns altres eixos importants en el programa serien articular una estratègia en
l’actuació de la via pública. En la xerrada de setembre, [l’alcalde] va dir que faria i crearia
una aplicació informàtica per gestionar les incidències a la via pública. Això ja és al
pressupost. Es va dir que es desplegaria el concurs d’idees perquè la gent de Mollerussa
durant el 2016 pogués decidir quin tipus de centre comercial vol i com vol els carrers del
projecte que surti del Pla de Barris. Pel que fa al tema dels vianants -si semi o absoluta- la
gent ho podrà decidir. Aquest és un matís important que cal dir per poder engegar un procés
de participació. Afirma que el concurs d’idees és al pressupost, està dotat i per tant està
assumit el compromís per desenvolupar-lo el 2016 i a més en La Junta de Govern de la
setmana passada va aprovar el plec de clàusules del concurs d’idees i està a punt de
publicar. Hi ha quatre mesos per començar a rebre.
El Sr. Alcalde fa referència al tema de la jardineria i indica que cal fer un esforç, ja que la
brigada no pot abastar tots els metres d’arbrat i de zona verda i cal fer un plantejament
seriós per canviar-ho i a dia d’avui només hi ha una manera que seria la de dotar una partida
pressupostària específica, en aquest cas de 400.000€, destinada a la concessió de la
jardineria, i a ja està inclosa al pressupost. A més com que es va dir que els ciutadans
poguessin tenir accés a la informació, als tributs i altres coses, des de l’Ajuntament es
treballarà per impulsar una Oficina d’Atenció al Ciutadà. Es contempla en el pressupost
perquè s’hi ha inclòs una partida per a la implementació del software per centralitzar la
renovació de la OAC i a més per assolir el màxim nivell de transparència en el web municipal,
que ara és sobre un 92% i que es vol arribar al 100%. Igualment, es mantenen els
programes d’ajuts socials, s’incrementa el conveni del Consell Comarcal.
S’adreça a la Sra. Ginestà i li diu que l’equip govern també voldria gestionar al 100% els
Serveis Socials, però la competència en ciutats de menys de 20.000 habitants no és
municipal sinó del Consell Comarcal, amb la qual cosa no es traspassa la gestió al Consell
Comarcal, no se cedeix la gestió. És l’òrgan gestor del Consell Comarcal qui aprova també
les tarifes i condicions per facturar el servei en els municipis per tant, no és un tema de
voluntat política, és un tema estrictament de tenir o no competència per poder fer segons
quin tipus de coses i aquest augment ve suggerit per la implementació d’aquest tema. En
temes socials no hi ha color polític, l’únic color que hi ha és la mirada dels ulls de la gent
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quan passa dificultats i busca en algun lloc si poden atendre les seves necessitats. Això és
l’important, i per això quan hi ha la proposta que el grup del PSC ha plantejat com a moció,
s’ha posar en valor perquè es pugui crear, perquè es pugui fer el seguiment i perquè coses
com aquestes no es puguin deixar a discrecionalitat política sinó que es pugui crear un acord.
L’alcalde afirma estar molt content perquè tot els grups ho hagin llegit d’aquesta manera. Cal
donar missatges a les persones que hi ha coses que no són política sinó gestió de servei
públic exclusivament.
En allò referent a la moció conjunta que van aprovar tots els grups municipals, en la qual
estaven d’acord que Mollerussa pogués ser Capital de la Sardana l’any 2016, indica que s’ha
incorporat una partida perquè això pugui ser. També s’ha incorporat una partida de 6.000€ a
la biblioteca ja que no es pot fer una renovació de fons per motius de la crisi i, a part, hi ha
el pla estratègic. L’alcalde diu que estan donant resposta a allò que s’havien compromès.
Pel que fa a les inversions, el diners de la pista d’atletisme no es poden destinar a res més.
Quan s’accepta una subvenció de 300.000 finalista de la Diputació de Lleida, s’accepta el
compromís d’executar la primera fase de la pista d’atletisme i no és res més que això –diu
l’alcalde. En la primera fase ja hi ha el finançament consignat i es va aprovar per Ple la
plurianualitat de l’obra, per tant és normal que s’hagi posat al pressupost. Si es diu que es fa
una modificació urbanística per adquirir Cal Castelló cal dotar el compromís en el pressupost
municipal. Si es diu que es farà front al 50% dels gimnasos de l’Ignasi Peraire i de les Arrels
perquè són necessaris i la Generalitat fa aules i no gimnasos en temps de crisis, el que cal
fer és ajudar, sinó no serà possible. Per tant davant dels problemes cal buscar solucions,
mentre n’hi ha que busquen excuses.
L’alcalde també explica que hi ha un requeriment de la Secretaria General de l’Esport pel que
fa al pavelló d’hoquei on els vestidors que es van fer al seu moment no compleixen els
paràmetres establerts i ara obliguen a fer una inversió de 24.000€. En cas que no es faci,
obliguen a tornar la subvenció que es va rebre. L’alcalde expressa que això no és una
voluntat política però és una responsabilitat perquè si no s’inverteixen aquests diners caldrà
tornar la subvenció. Aquestes són les necessitats que marca el dia a dia i la realitat, aquest –
afirma l’alcalde- és el fantàstic problema de poder gestionar un Ajuntament com Mollerussa
amb totes les seves variables.
Respecte l’arranjament de carrers, la intenció és fer una diagnosi als 152 carrers i intentar i
fer i invertir 1.000.000€ amb renovació de carrers durant aquests quatre anys. Els agradaria
haver dotat aquest primer any alguna partida important en aquest sentit. Però per fer-ho
calia una diagnosi dels carrers, analitzar l’asfalt, vorera, supressió barreres arquitectòniques,
llum, mobilitat, aparcament i claveguera, i a partir d’aquí poder prioritzar quins carrers fa
més falta i quins carrers fa menys falta. Tant de bo, durant el 2016, es pogués fer una part
important i les inversions vinguin subvencionades i una altra cosa les contribucions especials.
Amb el Pla de Barris es podria finançar fins a un 50% molts carrers de Mollerussa per tant,
no és un pressupost poc ambiciós, és un pressupost realista però no és absolutament el que
voldríem fer. L’alcalde creu convenient que aquest 2016 es pugui fer net amb el plans
d’ajustos i els plans de sanejament i poder arrancar. Llavors un cop ja tinguem ordenat i
lliures de càrregues, desplegaran el programa definitivament al 100% per poder fer el salt
que Mollerussa es mereix, fer el salt de tocar de peus a terra, sinó no es pot saltar. El que
cal fer primer és saltar i tocar de peus a terra i articular el pressupost per fer possible
després els diferents salts.
El Sr. Solsona continua la intervenció comentant que es conserven totes les partides de
manteniment que ja hi havia: de carrers, de centres i equipaments públics. Com a novetat
s’incorpora una partida simbòlica per protecció civil. Està previst desenvolupar-la l’any
vinent.
A final d’octubre, es va donar als grups les idees generals dels pressupostos, es va fer la
reunió i tothom hi va participar en la mesura que hi va voler participar. L’elaboració dels
pressupostos participatius no és només una idea, s’ha d’articular un procés de participació.
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La regidoria ja hi està treballant amb diferents experiències d’altres municipis perquè de cara
al 2016 ja hi hagi una part dels pressupostos participatius. Aquest és un tema per desplegar
i ara només som al començament i amb un pressupost marcat. Per tant l’alcalde pregunta si
hi ha hagut diàleg, doncs tampoc no hi ha hagut cap proposta i el que no es farà és mirar els
programes dels altres si no que cal fer propostes, perquè quan aquestes hi han estat, s’han
intentat atendre.
L’alcalde manifesta que aquest pressupost té suficients indicadors positius com per veure
que se’n surt, que se’n surt de veritat i a més agraeix a la Sra. Ginestà el reconeixement de
l’esforç que s’està fent des de l’Ajuntament. Clar que no deixar de ser contradictori el
reconeixement d’un esforç quan s’està en un Pla d’Ajust i a la vegada sigui un pressupost
poc ambiciós. Quan s’està dins d’un pla d’aquest tipus els volums que es mouen no permeten
ser tan ambiciosos com es voldria, però permeten atendre els compromisos que es van
adquirir amb la gent en les passades eleccions municipals. L’alcalde manifesta que les urnes
li han donat 11 regidors perquè es desplegui amb la màxima tranquil·litat el pla de govern,
cosa que pot agradar o no, però és amb què la gent ha confiat i al final la gent avaluarà. Els
ciutadans miraran si hi ha hagut coherència amb les propostes de la campanya i el que es
reflecteix en el programes electorals. L’alcalde concreta que el seu grup no tenia programa
electoral sinó propostes de govern, propostes que es poguessin complir i les 95 que hi ha en
el programa de CiU es compliran i s’executaran durant aquest mandat. Agraeix al Sr. Simeón
el vot a favor en els pressupostos i està d’acord que la despesa corrent per concepte és
aquella que a vegades pot acabar sent aquell calaix de sastre que aglutini diferents partides,
tampoc –afirma- no entrarà en un debat entre 11.900.000€ o de 700.000€ de la Fira, no
entrarà a discutir si es pot o no gestionar millor el transport d’una furgoneta per als dies de
Fira. Entén que aquest no és el problema. La filosofia és intentar que en les petites coses es
pugui fer un esforç i així es va fer en el seu moment per arribar als números que ara hi ha.
Calia reduir el dèficit estructural d’1.500.000€ en el capítol I i II per poder tenir una certa
dimensió. S’està tractant un tema d’estalvi energètic però el que no es pot fer és entrar en
fórmules de finançament que condicionin, si surten els números d’estalvi proposats, es podrà
reinvertir, si no, no es podrà fer.
Pel que fa al tema de la telefonia s’ha pressupostat la despesa d’aquest any, però hi ha
indicadors que preveuen que l’any vinent es gastarà menys en telefonia a causa de la fibra
òptica, aquí s’hi inclou també la informàtica.
Amb tot això l’alcalde manifesta que s’intenta donar resposta en els pressupostos als
compromisos adquirits amb la ciutadania i que es van apuntant les línies que es volen
desplegar. Explica també que hi ha una partida de 20.000€, poden ser molt o poc, per
promoció econòmica per gestionar accions de promoció que són l’embrió per al viver
d’empreses. S’ha fet moltes reunions bàsicament perquè el viver d’empreses no pretén
deslocalitzar l’emprenedoria sinó que vol integrar-la en la trama urbana perquè no hi hagi
discontinuïtat de façana comercial. Són models i tal com diu l’alcalde, han triat aquest i
l’intentaran desplegar.
No entén bé el que ha motivat el vot en contra quan, en situacions més complexes com ara
l’Ajuntament de Lleida o la mateixa Diputació de Lleida, hi ha hagut vots favorables en els
pressupostos. Entén que la dinàmica de l’Ajuntament de Mollerussa és a l’inici de mandat,
que tothom s’està coneixent, que les regidories s’estan assentant, que hi ha un Pla d’Ajust,
que hi ha molt condicionants que fa que tot estigui desplegant-se, però creu que es pot tenir
un cert marge ja que sinó el llistó que posen és molt alt i la línia és molt fina per intentar
consensuar més temes durant l’any. Tot i això –assegura l’alcalde- intentarà convèncer i
explicar que allò pel qual s’havia compromès mirarà de desplegar-ho de la millor manera
possible, cosa que ja estan fent i que pot ser compartit per tothom.
Pel que fa al tema de les prioritats, cadascú les va fixar en el seu moment i és per això que
s’ha d’intentar, entre tots plegats dintre de la coherència i del fairplay que hi ha, visualitzar-
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ho d’aquesta , perquè Mollerussa té molta potencialitat però també té alguna condicionalitat
que la fa estar avui aprovant aquest volum de pressupostos.
Finalitza dient que espera que en l’exercici 2016 -a part de ser més participatiu- es puguin
desplegar amb tota la força i en la màxima complexitat possible els compromisos adquirits
amb la ciutadania.
El regidor Sr. Joan Simeón comenta que el vot a favor es basa en l’opinió i en el criteri que
primer cal estabilitzar, després dinamitzar i invertir per a assolir els objectius que es volen
per a Mollerussa per dinamitzar el comerç i que siguin atractius. Senzillament corroborar
això.
La regidora Sa. Teresa Ginestà, diu que sembla que l’alcalde doni lliçons de com governar i
de buscar solucions. De solucions, exposa, n’han buscat tots. S’adreça a l’alcalde i li diu que
parla de buscar solucions als centres escolars [Pompeu Fabra, Ignasi Peraire ..], al Pla de
Barris... La solució –afirma- ja la van posar ells quan van cedir els terrenys, cosa que si
s’hagués fet abans –entre el 2007 i el 2011- hi haurà ja les ampliacions dels dos col·legis.
Per sort el centre “Pompeu Fabra” va poder entrar a la prioritat 1 i el Centre “Ignasi Peraire”
està pendent perquè va venir la crisi però, gràcies a la gestió dels terrenys es poden fer
aquestes obres i tot el que s’ha fet fins ara. El Pla de Barris es va fer ser amb la intenció
d’aconseguir uns diners, uns ingressos importants per a la ciutat de Mollerussa però sobretot
per donar sortida a una problemàtica, la de la dinamització del centre històric però també
d’aconseguir subvencions, d’aconseguir fons per a atendre les necessitats socials, aquest era
una part de l’esperit del Pla de Barris. La Sra. Ginestà torna a dir el mateix, tant de bo
s’hagués aprovat el primer Pla de Barris i s’hagués plantejat per a la zona comercial, per a la
zona on realment hi havia les necessitats i on anava enfocat, que era rehabilitar els nuclis
antics de la ciutat, que de ben segur que l’hauríem desenvolupat i hauríem rebut els diners al
seu dia per tant, tothom té encerts i tothom té errors. La pista d’atletisme és una decisió
pròpia, és una política de l’actual consistori, no digui que és una subvenció finalista de la
Diputació. És una subvenció de Presidència perquè vostè va demanar una pista d’atletisme,
no hi ha cap línia adreçada als Ajuntaments per fer pistes d’atletisme, a més -diu- és una
subvenció discrecional per tant, un regal de presidència. Si s’hagués demanat per un viver
d’empreses o per un altre projecte, de ben segur que li haurien donat igual, no és com quan
hi ha una línia d’esports que marquen l’equipament que s’ha de construir i s’adhereixen en
aquella línia de subvencions per l’equipament que s’ha de construir. Per tant, és una voluntat
política i reitera tot el que ha dit abans. Està molt d’acord amb la pista i amb tot el que
vulgui, però hi veuen els problemes que hi ha i creuen que s’havia de prioritzar la promoció
econòmica, la creació de llocs de treball, etc. La Sra. Ginestà diu que en podrien parlar, que
segurament l’alcalde està fent un esforç, no li costa reconèixer-ho perquè creu que en
política hi ha d’haver honestedat però tampoc no cal donar lliçons, perquè només cal veure el
quadre de finançament de l’Ajuntament, de quines dates provenen els crèdits que es van
amortitzant i els refinançaments repetits ja des del 2000-2004. Per tant, també l’equip del
PSC, s’ho van trobar quan van entrar l’any 2007 en plena crisi, i es van trobar una obligació
d’amortització que a més, va obligar a amortitzar des del primer dia en quantitats molt
similars a les que s’estan amortitzant ara per eixugar un deute refinançat repetidament i el
que és més greu, en època de les vaques grasses, quan hi havia terrenys per alienar i molts
ingressos provinents de la construcció. Per tant, tothom ha fet esforços –afirma- i li reconeix
el seu però el que no es pot fer és tallar per allà on convé. Ara, l’Ajuntament està supeditat
en unes lleis que no permeten més. Encara que es volgués no es podria gastar més perquè
tots els Ajuntaments estan en la mateixa posició, i si el grup del PSC hagués continuat
estaria en la mateixa posició que ara. Potser hagués estat bo que els governs d’anys enrere
ja haguessin aplicat aquestes lleis així els municipis no s’haurien endeutat amb el nivell
actual. Però ara és moment de mirar endavant. La Sra. Ginestà afirma que el seu vot serà
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d’abstenció però creu que cal ser més honest amb política quan es parla i cal buscar
solucions, sobre tot en els serveis i els subministraments bàsics.
El Sr. Engelbert Montalà diu que si es miren els números i es valoren, és bona una
estabilitat pressupostària i és bona la reducció de la despesa, és bona la baixada de ràtios
d’endeutament, és bona la reducció de terminis de pagament mitjà. El grup d’ERC ho valora i
valora també certes coses com les que hi va haver la setmana passada. Estan d’acord amb
moltes de les partides pressupostàries que estan integrades dins del pressupost. S’adreça al
Sr. Alcalde i li diu que és un no tranquil, tenen la majoria suficient. Si els haguessin fet
partícips d’aquest pressupost, l’haguessin fet seu també. El Sr. Montalà parla de participació,
diu que la busqui a fora però també a dintre perquè la té al costat. Remarca que són allí i
volen ser partícips, l’ajudaran amb el que calgui, li posaran propostes sobre la taula que
podrà agafar o no, però li demana que les puguin proposar. Si els fa partícips dels
pressupostos podran votar a favor, però no se’n senten. Amb tot, li comenta a l’alcalde que
amb aquest no tranquil no passa res, que ho valoren molt positivament i li diu que concentri
els esforços a aconseguir inversions en promoció econòmica. El capítol d’inversions està molt
bé però cal que sospesi la pista d’skate o a la promoció econòmica. Diu que són diferents
maneres de veure el capítol d’inversions i li reitera de nou que és un no tranquil. Dóna les
gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona manifesta que li ha semblat des del primer moment que és un no
tranquil però preferiria un sí, no tan tranquil –afirma. No sap què li recorda però és una
fotografia molt real del que passa. Es pot posar adjectius però al final és un no i ja està, no
passa res. Al final no és que sigui bona o no l’estabilitat pressupostària, és necessària i
imprescindible avui per avui, per tant no cal anar amb conceptes de bondat econòmica, està
bé que sigui així, perquè si no, no es poden fer les altres coses i llavors el que diu és -sense
donar lliçons- explicar de la millor manera que li és possible com s’enfoquen aquestes coses i
si algú se sent alliçonat no és ni de bon tros la seva intenció, perquè sap que no pot donar
lliçons a ningú però el que pot fer és intentat capitalitzar l’acció econòmica que s’ha dut a
terme i no vol que ningú s’ofengui però el que s’ha fet, s’ha fet bé i tranquil·lament es vota
que no. Hi ha d’altres maneres de donar el vot de confiança, es dóna l’abstenció. Agraeix a la
Sra. Ginestà el vot d’abstenció i al Sr. Simeón el vot a favor. Pel que fa a l’assumpte de les
escoles de Mollerussa, el primer dia que és alcalde de Mollerussa rep una trucada on agafa el
compromís de desviar la sèquia dels terrenys de l’ampliació del “Pompeu Fabra” o no es fa.
Es aquell moment estava al voltant de 60.000€. Quan s’aconsegueix l’obra de “Les Arrels”,
en la primera fase es fa la base o no es pot posar. Pregunta quan val això, i són 60.000€ i es
fa per no perdre l’oportunitat. S’ha fet el que s’havia de fer. En el seu moment es va creure
en la instal·lació del camp de futbol 7, [Cruyff Courts], al centre “Ignasi Peraire” havia de ser
un element de reactivació d’aquell espai i que el podia complementar, es va fer la l’aportació.
Ara, en la situació actual Ensenyament fa només aules i no equipament com gimnasos. Si
s’agafa el compromís, aquest equipament es pot revertir fora de l’escola, a la ciutat, perquè
pugui tenir un ús fora de l’horari escolar. El concepte d’obra tancada ha canviat. Tots els
equipaments i tota l’obra pública ha canviat, ha de revertir a la ciutat. Per tant -diu l’alcaldeno és qüestió de donar lliçons, només dir que hi ha plans de sanejament a l’Ajuntament de
Mollerussa s’estan complint i es poden cancel·lar sis anys abans. Només amb la passió i les
ganes no s’aconsegueixen resultats, es necessita el cru i fred llenguatge dels números,
només així s’aconsegueix quadrar i tancar el Pla d’Ajust.
L’alcalde explica que si tots són conscients d’això, qualsevol que estigués governant
comprendria que no es pot posar com a inversió la dels pavellons firals o la banqueta perquè
no entra en els 322.000€ d’inversió prevista, a més dels compromisos com ara els vestidors
dels pavellons, l’adquisició de Cal Castelló i dels que es vol fer en les escoles. Han passat
moltes coses des de llavors, de quan es van plantejar certs projectes i idees, llavors podien
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ser possibles però ara no, per això no es van posar en el programa. S’ha proposat el viver
d’empreses i es va explicar a la ciutadania. El pressupost va començar al 2015 amb un
partida de 400.000€ i es tanca el capítol 6 amb 912.000€ perquè s’ha pogut incorporar
subvencions com ara la mateixa caldera del Siloé. Explica l’alcalde que per poc que s’activi el
2016 hi haurà moltes oportunitats i per això també s’està elaborant amb el diferents
projectes per tenir preparats en el moment que es pugui desenvolupar alguna inversió en els
pavellons firals perquè el segon pavelló pugui tenir més usos que els estrictament firals amb
condicions millors perquè les pugui suplir aquest increment d’activitat esportiva que hi ha en
el municipi. Falten hores de pavelló i no es pot donar servei a moltíssima gent i es podria fer
ús de molts espais. Hi ha moltes coses que de vegades es focalitzen en inversió que no ho
són en sentit estricte [inversió] perquè posar partides de promoció econòmica no és
estrictament un concepte d’inversió, és diferent; no sempre invertir vol dir obra, invertir és
estimular, promoure, incentivar i de vegades es fa per mitjà d’ordenances, per
desenvolupaments de plans, per via de creació d’empreses, per la via de col·laboració amb
els Departaments, o per exemple amb Global Lleida. Vol dir tenir una foto fixa definida per
poder establir l’estratègia pressupostària i fer-la possible.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per dotze (12) 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, Griselda Soterasi
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.
16.- RENOVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, OAM
MOLLERUSSA, AMB L’ENTITAT LA CAIXA, PER IMPORT DE 185.000,00 €.

FIRA

DE

Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General en la sessió
celebrada el dia 23 de novembre 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 Patronat de Fires de Mollerussa, és necessari la formalització d’una operació de crèdit a
curt termini.
Atès que en data 31-12-15 té venciment dues operacions de crèdit a curt termini per import
de 170.000,00 € i 15.000,00 €, respectivament (import total: 185.000,00 €) i que no serà
possible la seva cancel·lació per manca de tresoreria.
Atès que les circumstàncies exposades aconsellen la renovació d’aquestes operacions de
crèdit a curt termini, unificant-les en una sola operació per import total de 185.000,00 €.
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.
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En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar al Patronat de Fires de Mollerussa la renovació d’una operació de crèdit a
curt termini per import de 185.000,00 €
Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària La Caixa en les
següents condicions:
-

Crèdit màxim autoritzat:
Venciment:
Tipus d’interès:
Comissió obertura:
Comissió no disponibilitat:
Altres condicions:

185.000,00 €
12 mesos
Euríbor trimestral + 1%
0,10 %
0,125 % trimestral
Amortització parcial de 15.000 € al mes de juny

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu
President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació del Patronat de Fires 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.
17.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de set Mocions, que
són les següents:
1. MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS
COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA, presentada pel Grup
Municipal ERC-AM.
2. MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA NORMATIVA
CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA, presentada pel Grup Municipal ERC-AM.
3. MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
ALS NOSTRES MUNICIPIS I A CATALUNYA, presentada pel Grup Municipal Socialista.
4. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA IMPULSI L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC
EN TOTA LA FLOTA DEL SEU PARC MÒBIL, presentada pel Grup Municipal ERC-AM.
5. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA EL PASSAT 27
D’OCTUBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA PER PART DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE
JUNTS PEL SÍ I DE LA CUP, presentada pel Grup Municipal Socialista.
6. MOCIÓ DE CIU i ERC DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA, presentada pels Grups Municipals, CiU i ERC-AM.
7. MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE,
presentada pel Grup Municipal Socialista
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Seguidament es dona lectura a les distintes Mocions, procedint-se al seu debat i votació.
17.1.- MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT
LLUÍS COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent:
“MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS
COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA”
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable Lluís
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única
sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història
d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat
Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor
jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el
Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per
anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava
el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de
revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de
Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President
Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple
dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de
l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França
s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel
fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75
anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser
confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat
retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en
situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda
“Querella Argentina”. Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a
instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb
l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia
universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica,
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amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i
França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís
Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com
cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les
nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a
terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici
sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el
seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una
lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana
s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia
universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem sentat
les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte, el
nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el
van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional
és indestriable.
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i
nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la
llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril
de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres
expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar
amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d’una
sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei
52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així
com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat
per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències
declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu
d’Àvila.
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Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al
fossar del Castell de Montjuic.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no
siguin restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu , a
l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.”
Finalitzada la lectura de la Moció 1, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, manifesta que, com tothom ja sap, no és
partidari de presentar segons quin tipus de mocions al Ple, quan corresponen a un altre
àmbit. Però, en aquest cas -de la memòria històrica- vol emplaçar al grup que l’ha presentat,
a saber fer allò que tan bé van saber fer els nostres avis i els nostres pares, motiu pel qual
s’abstindrà.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, s’adreça al grup ERC i els diu que
presenten una moció per la seva aprovació en què demanen l’anul·lació del judici sumaríssim
del franquisme, entre ells el del President Companys. Els regidors del partit del PSC –apunta
la Sra. Ginestà- comparteixen totalment la moció i hi votaran a favor sempre que acceptin
una esmena en què es defensi amb contundència la postura que han mantingut els
socialistes en contra de totes les sentències del franquisme per injustes, així com la
il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualsevol altra institució repressiva i també, les
condemnes i sancions. Aquesta posició és la que reflecteix la Llei 52/2007 de memòria
històrica aprovada pel Govern socialista del president Zapatero, una llei amb un gran
potencial polític i institucional, tot i que, evidentment, no té conseqüències jurídiques.
Pel que fa a les mocions, demanant l’anul·lació del judici sumaríssim del franquisme, el Grup
Parlamentari Socialista s’hi va oposar des del convenciment que l’anul·lació a través d’una
Llei seria declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional. Cal reconèixer que la
reparació es produeix quan i a conseqüència d’aquesta mateixa Llei la Fiscalia General del
Estado, en cas del president Companys, va declarar que les sentències dictades pel Tribunal
de responsabilitats polítiques de Barcelona l’any 1939 i pel Consell de Guerra de l’any 1940
són inexistents i nul·les de ple dret sense que substitueixi cap legalitat i validesa per haver
estat expulsades de l’ordenament jurídic. Per tant, no és de rebut que vostès tractin
d’immobilistes i manca de sensibilitat a tots els governs de l’Estat per igual. Si acceptessin
aquesta esmena, hi podríem votar a favor, en tot cas, si no es així, el nostre vot serà
d’abstenció.
El Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que els nostres avis i els nostres pares
van fer el que se’ls va manar fer en tant que hi va haver vencedors i vençuts –adreçant-se al
Sr. Simeón. Quan a la proposta de la Sra. Ginestà, el Sr. Montalà respon que ningú no ha
parlat de partits polítics mentre que ella n’ha parlat dues vegades.
L’alcalde Sr. Marc Solsona entén que amb això no s’accepta l’esmena i afirma que la moció
és totalment lògica perquè és el president de la Generalitat de Catalunya, afusellat fa 75
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anys, en tant que president, en tant que polític, en tant que càrrec públic, en tant que algú
elegit. Això és el que realment és greu.
Al final molta gent qüestiona si les transicions que s’han fet a Espanya es van fer bé en el
seu moment o si es van fer com un pedaç, o si al final acabarà sent trenta i escaig d’anys
escrits en dues pàgines d’un llibre, però el que és realment important encara ha de passar,
Espanya encara no té salut democràtica al 100% per poder reconèixer actes de justícia, no
de moralitat. Només en el concepte de president de la Generalitat hi hauria el vot unànime
del sí i és normal que no es pugui acceptar cap esmena, quan el tema va encarat als 75 anys
d’afusellament del president, on la sentència va ser absolutament fora de pulcritud
democràtica. L’alcalde manifesta que el vot del seu Grup és un sí rotund a aquesta moció.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per catorze (14) 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, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres.
Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prèviament a la lectura de les Mocions corresponents als punts 17.2, “Moció municipal
sobre els atacs del govern de l’estat a la normativa catalana sobre pobresa
energètica, presentada pel Grup Municipal ERC-AM” i 17.3, “Moció per a l’adopció de
mesures per lluitar contra la pobresa energètica als nostres municipis i a
Catalunya, presentada pel Grup Municipal Socialista”, el Sr. Alcalde exposa que
s’efectuarà la lectura d’ambdues i que les intervencions es faran conjuntes, si be la votació
serà per separat.
17.2.- MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent:
“MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA NORMATIVA
CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA”
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret Llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l0article 111-2)
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 punts a
l’art. 251-4)
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió
de la vigència i aplicació de la normativa.
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre de modificació de la
Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya.
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En aquesta llei:
-

-

L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat.
L’art. 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua,
energia i gas.
L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures.
La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de subministrament
bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de
pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas.
Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el
Tribunal constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la
constitucionalitat de l’esmentat Decret.

A instàncies de la Plataforma d’Afectat per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa
Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC)
el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una
ILP promoguda per aquestes entitats.
Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost.
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobres energètica
1.- Les administració públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics
d’aigua, gas i electricitat.
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a la
concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments.
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixen ajuts a fons perdut o apliquin descomptes
molt notables en el cost dels consums mínims.
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de
garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3.
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art. 17 de la Llei 22/2010.
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18,2
i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat - Generalitat de tal manera que s’allarga el
termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de
maig de 2015. Durant aquet termini, doncs, la llei serà vigent.
El grup municipal ERC, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat
de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa
energètica tot just en aquet període de l’any presenta aquesta MOCIÖ i demanem que es
debatin i passin a aprovació de Ple de la corporació municipal els següents punts:
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1.- L’Ajuntament de Mollerussa rebutja enèrgicament l’actitud del govern de l’estat espanyol
en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya
porta encant per pal·liar la pobresa energètica.
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones
que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa
referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que
concedeixen ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests
serveis.
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al
seu coneixement i efectes.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.3- MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA ALS NOSTRES MUNICIPIS I A CATALUNYA
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
següent:
“MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
ALS NOSTRES MUNICIPIS I A CATALUNYA”
El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per
l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 –del qual Espanya en
forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per
un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i l’habitatge adequat, així com
una millora contínua de les condicions d’existència.
D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a un
habitatge digne (Observació General núm. 4) i el dret a l’aigua i el sanejament (observació
General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions Unides en 2010),
com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible
i assequible per a l’ús personal i domèstic.
La situació de crisi econòmica, l’atur i les retallades que s’estan portant a terme des del
Govern de l’Estat i des del Govern de la Generalitat de Catalunya en drets socials estan
provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes famílies per
accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, el gas o la llum, necessaris per garantir unes
condicions mínimes de vida digne.
Mentre que Endesa, Gas Natural Fenosa i Agbar obtenen milions de beneficis (2.771, 1.657 i
432,9 milions respectivament l'any 2011), la Taula del Tercer Sector de Catalunya ha alertat
que el 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l’habitatge a una temperatura
adequada, i al voltant d’unes 320.000 famílies, tenen problemes per pagar les factures de
llum o gas, mentre que a l’inici de la crisis el percentatge es situava en el 5,4% i que aquest
hivern les xifres s’agreujaran si no s’actua.
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És per això que s’ha d’actuar d’una manera coordinada, justa i decidida per part dels
Governs de l’Estat i de la Generalitat per garantir els subministraments bàsics a les persones
que es troben en situació de vulnerabilitat. Tot i els esforços de les administracions locals
que, a través dels serveis socials municipals, estan cobrint les dificultats de les famílies que
es troben en situació de no poder cobrir les necessitats bàsiques de subministraments, és
necessari que s’adoptin mesures estatals i autonòmiques per abordar aquesta greu
problemàtica.
Fins el moment, el Govern de la Generalitat, només ha aprovat el Decret Llei 6/2013, de 23
de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de
Catalunya. Però, aquest Decret que es troba en suspens pel Tribunal Constitucional desprès
d’haver admès a tràmit la denúncia del Govern de l’Estat, ha estat ineficaç. Des de la seva
vigència al desembre de l’any 2013, només 800 famílies a Catalunya s’han acollit, ja que no
garantia el pagament de les factures, sinó el seu ajornament.
Per tots aquests motius considerem que s’han de prendre mesures urgents per aturar la
situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies en situació
de vulnerabilitat.
Proposem l’adopció dels següents acords:
1. Instar el Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, el gas, el butà i el propà com un
dret social bàsic per al manteniment d’un habitatge digne.
2. Instar el Govern de l’Estat a garantir que els consumidors en situació de vulnerabilitat
tinguin accés a una tarifa social en funció dels seus ingressos –la suma del lloguer de
l'habitatge i dels subministres energètics no poden ser superiors al 35% de la Renda
familiar disponible-, i que la diferència entre la tarifa social i el consum real estigui
finançat a través de la creació d'un fons públic/privat que garanteixi els
subministraments a les famílies més vulnerables o una tarificació de mínims amb
terminis sense interès. I, regulant per llei els elements mínims imprescindibles per a
desenvolupar una protecció efectiva i transparent de tots els consumidors respecte dels
subministradors energètics.
3. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un nou decret llei de pobresa energètica
que ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, eviti el tall de subministraments a les
persones que no arribin a l’1,5 de la renda de suficiència energètica de Catalunya i no
puguin afrontar el deute, promovent el pagament a través d’un fons de suficiència
energètica amb aportacions diverses, tal i com estableix la Moció 151/X del Parlament de
Catalunya, sobre les polítiques socials, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista.
4. Instar el Govern de la Generalitat a crear, immediatament, una treva hivernal que aturi
els talls d’energia a les famílies en situació de vulnerabilitat, i que es faci responsable,
conjuntament amb les empreses de subministraments energètics de les factures i rebuts
impagats.
5. Instar el Govern de la Generalitat a augmentar els recursos econòmics als ajuntaments i
Consells Comarcals, a través dels contractes programa amb Benestar Social i Família, per
fer front a les situacions de pobresa energètica que estan cobrint els Serveis Socials
municipals.
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6. Instar el Govern de la Generalitat a preveure en la propera revisió de la Cartera de
Serveis Socials la garantia dels subministraments energètics per a les persones en
situació de vulnerabilitat.
7. Intensificar les mesures que fomentin la diversificació i la transparència en el sector
privat de l'energia, garantint l'accés a uns preus raonables i transparents, i auditar els
costos sobre els beneficis reals. I, que en cap cas els costos de la gestió es repercuteixen
en les factures que abonen els consumidors.
8. Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis
de Catalunya, i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura de les Mocions 17.2 i 17.3, la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, explica que tant l’Ajuntament de Mollerussa
com el Consell Comarcal han estat i són solidaris. Fa tres dies es va signar un document amb
tots els grups i amb les famílies necessitades. Hi està totalment d’acord. Però avui per avui expressa- no pot votar a favor i s’abstindrà en ambdues, sobretot, en el cas de la Moció
d’ERC, per la forma com s’ha presentat. Gràcies.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, creu que, de la mateixa manera que
s’han compromès a fer tot el possible des de l’Ajuntament, també creu que han d’instar els
governs a proposar mesures noves, mesures que ajudin a pal·liar i no ho carreguin tota a les
finances municipals, per tant entén que la moció és molt assumible per tot el món municipal.
Emplaça els regidors a decidir la seva postura.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, expressa que el seu grup donarà suport a les dues mocions.
Pensa que en aquest assumpte ho han de fer. Es pot discrepar en el redactat per si forma
part d’un programa electoral en portes a unes eleccions o és alguna reivindicació més de
partit. Però entén que la bandera social no la té ningú i al final l’executa aquell que realment
actua en el dia a dia de la gent. Com Ajuntament han demostrat que poden fer més enllà
d’això, però també és lògic que en l’àmbit polític, les diferents formacions puguin presentar
mocions generalistes, que insten en el compromís de traslladar des de Mollerussa, a través
dels grups municipals, que hi hagi sensibilitat en aquests temes. No caldrien aquestes
mocions no hi hagués la impugnació i la suspensió pel Tribunal Constitucional d’aquesta Llei,
bàsicament perquè -en el pitjor dels casos- es podria entendre com un tribunal polític que
acabés suspenent temes d’ideologia, d’identitat o temes polítics, que se senti àrbitre i per
tant, partícip. El que no és tolerable i que qüestiona totalment la institució és que el Tribunal
Constitucional acabi suspenen temes socials, temes que afecten en el dia a dia de la gent, és
a dir, el que ha de procurar ordre no fa més que alterar l’ordre natural de les coses, com ara
ajudar la gent. Existeix un problema sistemàtic. Aquesta és una mostra més de rebuig
davant d’una manera d’entendre la política i de qüestionar els parlaments que tenen
competència per poder-ho fer. L’última instància ha de ser el parlament, que és aquell que
ha votat la gent i que té capacitat de decisió, si no potser que primer es posin els tribunals
com a recursos previs als parlaments i llavors es pot parlar d’altres coses i no cal fer el
ridícul en aquestes assumptes.
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L’alcalde manifesta que, més enllà dels matisos, més enllà de l’articulat, més enllà de si la
proposta els agrada, votaran a favor de les dues mocions.
Seguidament es sotmeten a votació les Mocions esmentades en els punts 17.2 i 17.3, amb
el resultat següent:
•

17.2.- MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per
setze (16) 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, Griselda Soteras, Engelbert Montalà,
Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria i una (1) abstenció, del
Regidor, Sr .Joan Simeón.

•

17.3- MOCIÓ PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA ALS NOSTRES MUNICIPIS I A CATALUNYA
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per
setze (16) 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, Griselda Soteras, Engelbert Montalà,
Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria i una (1) abstenció, del
Regidor, Sr. Joan Simeón.

17.4- MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’ERC MOLLERUSSA PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA IMPULSI L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN TOTA LA FLOTA DEL SEU
PARC MÒBIL
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC-AM, dóna lectura de la Moció
següent:
“MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA D'ERC MOLLERUSSA PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
IMPULSI L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN TOTA LA FLOTA DEL SEU PARC MÒBIL.”
Dia a dia Catalunya i el conjunt de la nostra societat veu com els recursos naturals minven i
els ambientals es degraden. Nosaltres com a ciutadans tenim l'obligació de vetllar per la
conservació del nostre entorn immediat i per la bona qualitat de l'aire del nostre planeta.
Granets de sorra com el que proposem avui no haurien de fer por i haurien de comptar amb
el suport de tots i cadascun dels regidors d'aquest consistori.
Bonificar els vehicles híbrids o elèctrics ha de ser la primera de moltes pedres que han de
posicionar la nostra ciutat entre les ciutats verdes catalanes. No hem d'esperar a patir
problemes ambientals per edificar aquestes mesures, en tant que el cel és global.
El futur dels nostres fills vindrà marcat per les nostres accions, i accions directes en el medi
són les que realment tindran un impacte directe en el devanir del seu desenvolupament en
un món millor, més just i més verd.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’estratègia d’Impuls del
Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT), que té com a repte avançar en la integració d'aquests
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vehicles en el període 2010-2015. L’estratègia pretén així harmonitzar l’evolució cap a
l’electrificació prevista per al sector de l’automoció, de manera que la demanda d’aquests
vehicles vagi acompanyada tant de la normativa i de les infraestructures necessàries com
d’una política industrial i d’R+D que n’aprofiti el potencial econòmic.
Atès que l’impuls del vehicle elèctric a Catalunya ofereix un seguit de noves oportunitats
tècniques, empresarials, econòmiques i mediambientals, però que, sense una bona
planificació i unes mesures adequades i orientades cap a la seva consecució, no esdevindran
completes. En aquesta direcció, l’estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya
(IVECAT) del Govern de la Generalitat de Catalunya proposa un seguit de mesures que han
de permetre avançar en impulsar-lo tot mantenint un posicionament industrial internacional i
la màxima capitalització del negoci involucrat en tota la cadena de valor.
Atès que el vehicle elèctric, entès com un vehicle capaç de funcionar amb electricitat, la qual
li ha estat subministrada mitjançant una font d’energia elèctrica externa, presenta una sèrie
d’avantatges i oportunitats per a aconseguir una mobilitat sostenible a les ciutats, per a l’ús
de noves tecnologies, per a integrar millor les energies renovables i per a posicionar la
indústria de l’automòbil.
Atès que aquesta estratègia té com a objectius minimitzar les barreres actuals i potenciar els
avantatges del vehicle elèctric, i assegurar-ne una evolució sostenible.
El grup municipal ERC Mollerussa insta al Ple de la corporació de l'ajuntament de Mollerussa
a l'adopció dels següents acords:
Primer. Revisar i adaptar, en la mesura del possible, els actuals vehicles de la flota
municipal que encara funcionen amb carburant de gasoil o gasolina, perquè ho puguin fer
amb sistema híbrid.
Segon. Adquirir el compromís que l’adquisició dels nous vehicles de la flota municipal seran
preferentment elèctrics o altres tipus de vehicles que permetin una mobilitat sostenible.
Tercer. Revisar i modificar la ordenança fiscal núm. 4 en el l’article 4 afegint un apartat h en
el punt 1 sobre Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per tal que incloguin una bonificació
del 100 per 100 de la quota de l’impost als titulars dels vehicles de propulsió elèctrica pura i
de propulsió híbrida endollables amb capacitat detracció elèctrica al 100% mitjançant
bateries i amb emissions inferiors a 110g de CO2/km.
Quart. Instar l’inici d'un pla de foment i de preparació de la ciutat per tal d'acomplir amb
els estàndards bàsics de ciutat verda i de foment dels vehicles elèctrics, traçant les línies
bàsiques per tal de comença a dissenyar el futur de la ciutat en smart city i destinar la
partida pressupostària adequada.”
Finalitzada la lectura de la Moció 4, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, expressa que el seu vot serà favorable amb
una matisació: ara per ara entén que no podrà ser, però veu bé que més endavant es vagi
per aquesta línia.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, exposa que els experts adverteixen d’un
perill imminent, de desastres climatològics cada vegada més freqüents o de problemes de
salut com a conseqüència de la contaminació ambiental. Dit això, pensa que són molt
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importants totes aquelles mesures que, per petites que siguin, es puguin fer des dels
municipis. S’han fet passos com els carrils de bicicletes, els aparcaments de camions, els
trasllats de la bàscula, l’impuls del transport públic i amb la participació de tots els grups
polítics. Però tot i així –afirma- que la moció que es presenta és més simbòlica que efectiva.
Per una part perquè la flota de cotxes es limita pràcticament als de la policia i per altra saber
si els cotxes elèctrics són suficientment efectius i ràpids per a dur a terme els serveis
policials. Es pregunta quin increment representaria per a les arques municipals en
comparació amb l’efecte de la mesura. Pel que fa a l’efectivitat, la subvenció per part de
l’Ajuntament de l’Impost de circulació pot incentivar molt poca gent a comprar, a canviar el
seu cotxe per un d’elèctric. La Sra. Ginestà s’adreça al grup ERC i els diu que no vol tirar per
terra aquesta iniciativa, però potser seria millor plantejar la conveniència de presentar
mocions en la línia d’exigir als governs que no es continuïn incentivant les compres de
vehicles de gasoil o gasolina amb els diferents plans Renove, etc. i que s’entri a finançar
només els vehicles elèctrics o híbrids. De ben segur que les empreses automobilístiques es
posarien les piles per incrementar la fabricació de vehicles elèctrics i híbrids; per tant deixa
anar aquesta proposta i que sigui el món municipal una vegada més l’impulsor d’aquest
canvi. Per aquet motiu el vot del Grup Socialista serà d’abstenció.
El Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, agraeix les aportacions i expressa que els cotxes de
Policia elèctrics funcionaran igual però el que aquí planteja és incentivar i posar la primera
pedra. No cal quantificar, valorar sinó tenir petits gestos que ajudin a la consecució d’
aquests fonaments per poder construir alguna cosa a sobre. Per exemple, si es planteja que
incentivi la por i no es fa res, no cal plantejar-se res més. Potser això incentiva poc però tot
té un començament i creu que és un començament plantejar aquesta moció i aquestes
propostes, i no creu que el cost econòmic sigui desmesurat, ja que segons diuen incentivarà
poc el primer any però el que es busca és que pugui incentivar molt en els pròxims anys i
canviar un model que es canviable.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, afirma que en aquest tema comparteix la proposta. Creu que es
pot assumir el compromís que quan s’hagi de renovar la flota es tinguin en compte diferents
tipus de vehicles, tant híbrids com elèctrics, i per tant agafa aquest compromís. Ara bé, el
que no pot fer és aprovar el punt número 3 com ja havia manifestat al Grup ERC sobre
revisar l’Ordenança fiscal. La bonificació és en base a unes condicions concretes i creu que
s’ha d’anar interpretant això. I no parlaria sobre el futur del fills, s’està caminant per canviar
d’hàbits i millorar en aquest sentit. L’alcalde comenta que bonificar el 100% és començar
una mica la casa per la teulada. Potser si realment es vol fer una estratègia de potenciació
d’aquest vehicle, el que caldria fer és mirar d’instal·lar punts de recàrrega en el municipi per
donar la possibilitat de càrrega i fer una bona acció i campanya de promoció d’aquest tipus
de vehicles. Segurament la bonificació no serà tant en la taxa de vehicles sinó que haurà de
ser en els serveis, en els espais o en els llocs que ocupen aquests vehicles a l’hora de
transitar per la via pública. Per tant –diu- tot i compartir pràcticament el resultat de la
moció, el que faran serà un no tranquil, votaran no amb la tranquil·litat que en el futur es
puguin entendre. Tranquil –afegeix-, perquè si haguessin volgut intentar capitalitzar aquest
tema, era tan fàcil com presentar ells la moció sense aquest punt i aprovar-la i poder dir que
han votat una moció a favor d’instar-ho quan sigui el cas; però també per respecte i fairplay,
no ho han fet. Per això, en aquest cas i amb aquest argumentari hi votaran en contra.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és desestimada per onze (11) vots en contra 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 Griselda
Soteras, quatre (4) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse
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Garcia, Narcís Romà i Joan Simeón, i dues (2) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es,
Teresa Ginesta i Alonso Soria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prèviament a la lectura de les Mocions corresponents als punts 17.5, “Moció del PSC en
relació a la proposta de resolució presentada el passat 27 d’octubre al Parlament
de Catalunya per part dels grups parlamentaris de JUNTS PEL SÍ i de la CUP” i 17.6,
“Moció de CiU i ERC de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya”, el
Sr. Alcalde exposa que s’efectuarà la lectura d’ambdues i que les intervencions es faran
conjuntes, si be la votació serà per separat.
17.5.- MOCIÓ DEL PSC EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA
EL PASSAT 27 D’OCTUBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA PER PART DELS GRUPS
PARLAMENTARIS DE JUNTS PEL SÍ I DE LA CUP.
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
següent:
“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA EL PASSAT 27
D’OCTUBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA PER PART DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE
JUNT PEL SÍ I DE LA CUP”
Atès que les eleccions del passat 27 de setembre van elegir un nou Parlament i que la
primera funció d’un Parlament elegit a les urnes és la investidura d’un nou president o
presidenta.
Atès que considerem que l’aprovació de la proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i
la CUP constitueix un error polític molt greu des de la recuperació de les institucions
democràtiques.
Atès que la proposta de resolució esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern de
Catalunya assolit, després de moltes lluites polítiques i socials, amb la recuperació de les
nostres institucions.
Atès que la conseqüència final de la proposta de resolució posa en perill, també, la
continuïtat de Catalunya a la Unió Europea tal com diu del Tractat de la Unió Europea en el
seu article 4.2. I com declara el Comitè de les Regions quan fa referència a aquest article,
“l’avenç d’una regió cap a la independència ha de ser considerat com un afer intern de l’Estat
afectat i recorda que en el cas que una regió obtingués la independència i volgués integrarse a la Unió Europea, hauria de presentar una candidatura oficial al Consell i seguir el
procediment d’adhesió de l’article 49 del TUE com qualsevol Estat que volgués esdevenir un
Estat membre de la UE”.
Atès que tots els nivells de les administracions i el conjunt de la ciutadania en un estat
democràtic com és el nostre són i han de ser els principals garants de la legalitat.
Atès que la Presidència del Parlament de Catalunya té l’obligació de representar la pluralitat
de la cambra en la seva integritat, considerem que les darreres actuacions de la presidenta
del Parlament, fent seguidisme de la proposta política del president en funcions de la
Generalitat, han posat en risc la imparcialitat de la institució a la qual representa i el més
elemental principi de separació de poders.
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L’ajuntament de Mollerussa vol manifestar el següent:
1. El resultat de les eleccions del 27S no atorga un mandat democràtic per a un procés
unilateral cap a la independència.
2. La victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la independència els habilita
per governar, no per trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que la majoria de
ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es van manifestar a les urnes no ho van fer en favor
dels partits que aposten per la independència.
3. L’aprovació de l’esmentada proposta de resolució posa en greu risc la unitat civil del
poble de Catalunya.
4. L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc l’autogovern de Catalunya en el marc
constitucional.
5. L’aprovació d’aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en un
carreró sense sortida del qual només se’n pot derivar un conflicte institucional sense solució.
6. No hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per un
procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques catalanes i
espanyoles.
7.- L’impuls d’una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes federalistes que ja té
incorporats i que clarifiqui les relacions entre les competències de l’Administració general de
l’Estat i les de les Comunitats Autònomes i, especialment en el nostre cas, les de la
Generalitat de Catalunya.
8. Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en l’estratègia de
confrontació en el procés unilateral cap a la independència.
9. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, a la presidenta del Parlament de
Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris amb representació al Parlament, als presidents de
les Diputacions catalanes i a les entitats municipalistes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.6.- MOCIÓ DE CIU i ERC DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura de la Moció següent:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA”
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar
la següent RESOLUCIÓ:
Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del dia 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i
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en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’oberta d’un procés
constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un
estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per
fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en
particular el Tribunat Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència
arran la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat
prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i
pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una
participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o
els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els dreta
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
com els especificats a l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república
i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la
comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministrament
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
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2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el
futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en
processo de desnonament de l‘habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu els
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de
necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l0’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut),
a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per
raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de
Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part
de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats d ela dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunts de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de
les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi
els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la
dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals
com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i
per al jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en las seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
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Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes
en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre
de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel
Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del
deute en el conjunt d ela despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris
a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contractar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència
de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu els grups municipals [CiU i ERC-AM] proposen al ple de l’Ajuntament de
Mollerussa l’adopció dels següents acords:
Primer. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya.
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Segon. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura de les Mocions 17.5 i 17.6, la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón del Grup Popular, afirma que en referència a les dues mocions
que s’han llegit, està completament d’acord amb tot el que es planteja en la presentada pel
Grup Socialista llevat del punt núm. 7 on es parla de federalisme. No creu en aquesta
paraula, però està d’acord amb el punt núm. 8 i que es podria aplicar a la segona moció
presentada, on es denuncia la utilització dels Ajuntaments, del món local, en l’estratègia de
confrontació en el procés unilateral cap a la independència. Diu que s’abstindrà en la primera
moció i votarà en contra de la segona.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, diu que el seu grup votarà no a la
segona moció i manifesta que la seva postura serà la de suport a la presentada per ells.
El Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, considera que l’aprovació de la proposta de resolució
presentada per Junts pel Sí i la CUP no constitueix un error i que la proposta de resolució
esmentada no suposa un greu risc per l’autogovern, atès que la conseqüència final de la
proposta de resolució no posa en perill la continuïtat a la Unió Europea. No podem votar a
favor la moció presentada pel Grup Socialista i es remeten a votar a favor la moció de Junts
pel Sí i la CUP aprovada pel Parlament.
L’alcalde, Marc Solsona, dóna les gràcies i afirma que, com és lògic, votaran a favor a la que
presenten juntament amb el Grup ERC. Votaran en contra de la del Grup Socialista,
bàsicament perquè la resolució 1/XI el que fa és complir allò que es portava en el programa
electoral de Junts pel Sí. Que el primer a fer el Parlament de Catalunya era una resolució,
una declaració d’inici del procés i una resolució que al final i en el punt també ho diu, és una
apel·lació al diàleg amb l’Estat espanyol, amb Europa i en el món. La diferència en el
llenguatge en una i altra és per que en cap moment es parla de processos unilaterals, de
trencar amb legalitats, de greu risc a la unitat civil de poble de Catalunya, resolució que posa
en risc l’autogovern, de conflicte institucional. És la diferència del discurs. Quan una cosa es
fa de manera prou positiva, intentant canalitzar la voluntat del mandat que ha dit la gent que
ha votat, mai no pot ser utilitzat com un instrument per dividir; en qualsevol cas, és un
instrument per donar sortida a allò que la gent ha donat confiança. A partir d’aquí, si es
denuncia la utilització instrumental del món local, ho troba fals. L’alcalde posa dos exemples
que demostren molt bé la realitat catalana. Pregunta quants ajuntaments governants per
Ciutadans hi ha a Catalunya i la resposta es cap. Pregunta quants Ajuntaments del Partit
Popular hi ha governant a Catalunya i la resposta es un. És a dir, finalment els que volen
marcar què és o no convenient en el món local són formacions que no hi tenen pràcticament
cap representació. És una mica heavy, i que això ho digui el Partit Socialista, quan la primera
manifestació del 10 de juliol del 2010 va ser secundada i promoguda per un president de la
Generalitat que es deia Sr. Jose Montilla, indignat davant de la sentència del Tribunal
Constitucional. L’alcalde creu que en el món local hi ha molta gent dels socialistes i molta
gent del PSC que ha anat a altres formacions. Creu que no respon a la realitat. En qualsevol
cas, aquí cal complir el mandat donat per la gent i complir amb el marc legal del Parlament
de Catalunya davant d’aquesta agressió sistemàtica.
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Per tant, es vol parlar de declaració unilateral, es vol posar en l’apocalipsi un discurs que
està allunyat del dia a dia dels nostres pobles, on no hi ha ruptura ni hi ha fractura. El que hi
ha són ganes que els governants compleixin amb allò que es comprometen i Junts pel Sí va
dir en el seu full de ruta que, el primer que faria, abans de res en el Parlament de Catalunya,
en la primera sessió, era aprovar aquesta declaració d’inici del procés, d’inici de desconnexió
d’Espanya.
Seguidament es sotmeten a votació les Mocions esmentades en els punts 17.5 i 17.6, amb
el resultat següent:
•

17.5.- MOCIÓ DEL PSC EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRESENTADA EL PASSAT 27 D’OCTUBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA PER
PART DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE JUNTS PEL SÍ I DE LA CUP.
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és desestimada
per catorze (14) vots en contra, 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, Griselda Soteras, Engelbert
Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, dos (2) vots a favor, dels Srs./Sres. Regidors/es,
Teresa Ginesta i Alonso Soria i una (1) abstenció, del Regidor, Sr. Joan Simeón.

•

17.6.- MOCIÓ DE CIU i ERC DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA
La Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i és aprovada per
catorze (14) 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, Griselda Soteras, Engelbert Montalà,
Montse Garcia i Narcís Romà, i tres (3) vots en contra, dels Srs./Sres. Regidors/es,
Teresa Ginesta i Alonso Soria i Joan Simeón.

17.7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”
“En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors,
commocionant tota la societat per aquest repunt d'assassinats masclistes que han fet de
l'estiu de 2015 un període tràgic, registrant el nombre més gran d'assassinats des de 2010:
aquest juliol van ser assassinades a tot l’Estat 7 dones, 1 d’elles a Catalunya, a l’agost 5
dones, 2 d’elles a Catalunya. I hem de sumar 7 dones més, 2 al setembre i 5 a l’octubre. Per
desgràcia, no són dades aïllades: al 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles
o exparelles 54 dones a l’Estat Espanyol, 12 d’elles a Catalunya. Aquest 2015 ja són 37
dones víctimes mortals de la violència masclista a l’Estat, 6 a Catalunya. Des del 2003, any
on van començar a recopilar-se dades oficials, al voltant de 800 dones han estat
assassinades a l’Estat per violència de gènere.
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Aquestes esfereïdores dades demostren clarament que la violència de gènere ha de ser
considerada una qüestió d’Estat i que tots els partits han de comprometre’s a un pacte que
prioritzi la lluita per erradicar-la. La violència de gènere no és un problema que afecti l'àmbit
privat, ans el contrari: es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la
nostra societat, desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es
tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades
pels seus agressors possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat, llibertat, respecte
i capacitat de decisió.
És una violència davant la qual els i les socialistes no podem ni volem romandre impassibles.
El nostre compromís contra la violència de gènere sempre ha estat ferm: va ser un govern
socialista qui va aprovar la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere. Una llei reconeguda i fins i tot premiada, amb mencions d’honor del
premi de Polítiques de Futur de l’ONU Dones, el World Future Council i la Unió
Interparlamentària, com una de les millors i més eficaces lleis del món per lluitar contra la
violència vers les dones i que estableix un sòlid i complet marc legal per a la prevenció,
protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o excompany sentimental.
També va ser el govern presidit pel President Montilla qui va aprovar la Llei per a l’eradicació
de la violència contra les dones.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que la
meitat de la població pateixi violència; per això, ha de fer seu el valor de Tolerància Zero
envers la violència masclista i exigir als seus governs respostes per viure en seguretat i lliure
de violència de gènere.
A Catalunya hem patit dos governs contraris a les polítiques de gènere; amb l’excusa de la
crisi econòmica, PP i CiU (amb el seu soci, ERC) han estat aplicant dramàtiques retallades
pressupostàries i de drets de les dones que dificulten la lluita contra la violència de gènere.
El PP ha rebaixat un 10,92% el programa contra la Violència de Gènere respecte el 2009. El
Govern del President Mas ha reduït en un 35,89% el pressupost destinat a polítiques de
dones des de l’any 2010, no ha donat compliment dels mandats del Parlament per a la
prevenció de la violència masclista, ha desmantellat la llei integral i ha afeblit la xarxa que
dóna suport a les dones maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones víctimes
(SIAD), els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i els Serveis
d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) que han limitat l’ajuda psicològica a les
dones víctimes i les places d’acollida. Aquestes retallades han reduït el nombre de
professionals en els serveis, afectant especialment els centres de les Terres de l’Ebre,
Tarragona, Segrià, Alt Urgell, Igualada, Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat, Gironès i Salt.
Ara és temps de solucions: el PSC, conjuntament amb el PSOE, treballem per signar un gran
Acord contra la violència de gènere amb totes les forces polítiques que faci de la lluita contra
la violència de gènere una prioritat absoluta lliure dels vaivens polítics i ideològics, i que
obligui tots els governs a prioritzar-la. Un gran acord per assolir una societat segura i lliure
de violència vers les dones que impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des
de tots els àmbits contra la violència de gènere, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.
Els principals punts de l’acord són, en primer lloc, dotar les partides pressupostàries,
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de
violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
proximitat dels ajuntaments. En segon lloc, implementar l'Acompanyament Judicial
Personalitzat en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere per a les dones víctimes
sobre l'itinerari i procediment més segur en el seu recorregut judicial, des del moment de
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denunciar fins al final del procés, i establir els protocols d'intervenció específics per a
l'atenció integral a les dones que han retirat la denúncia. En tercer lloc, obligatorietat de
formació específica acreditada, prèviament a ocupar el seu lloc, per a la magistratura al
capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i
equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere. A
més, tal com han recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d'Europa sobre
Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, volem ampliar
la Llei Integral contra la violència de gènere perquè reculli totes les manifestacions d'aquesta
violència i no exclusivament les produïdes en relacions de parella, tal com ja vam fer a
Catalunya amb la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment, la
detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els
Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania.
Per totes aquestes raons, el ple de l'Ajuntament de Mollerussa aprova la següent moció en la
qual insta a la Generalitat a fer una aposta clara per fomentar el pacte d’Estat entre totes les
forces polítiques i que defensi la Tolerància Zero envers la violència contra les dones.
Per fer-ho possible, demanem:
1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots
els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i llarga crisi
que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la
detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra la
violència de gènere
4. Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint el compromís
de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació
de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments
de pensions.
Per altra banda, instem al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i
Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure de
violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els últims
anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes
de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida destinada a la Delegació del
Govern per a la violència de gènere en els pressupostos Generals de l'Estat 2016 per
desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei
per a l’eradicació de la violència contra les dones i la Llei d’Igualtat catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics,
impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals i
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centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la Llei
Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial
Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere
sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el
qual posen la denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han
retirat la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de
Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i de
prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat,
com a advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats
de violència de gènere tinguin certificat, prèviament a ocupar el seu lloc, formació específica
en la matèria impartida per una institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 2004
per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona,
tal com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa
sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Conveni
d'Istanbul), que l’Estat espanyol ha ratificat.
Pacte d’Estat i Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense drets no
tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les
dones! Fets, no paraules!”
Finalitzada la lectura de la Moció 17.7, la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Joan Simeón del Grup Popular, expressa que votarà a favor de la Moció i es
pregunta com ha estat possible que passi el que passi. És veritat que els governs a causa de
la crisi i les dificultats han minvat el pressupost. Cal afegir una quantitat extraordinària per
poder prendre més mesures sobre les mesures que hi ha preses.
La regidora Sra. Teresa Ginestà el Grup Socialista li agraeix al Sr. Simeón la seva posició a
favor. Creu que tots han votat per tenir més recursos per atendre i fer complir les Lleis. Els
textos legals són prou importants per poder eradicar algun dia aquesta greu problemàtica.
El Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, afirma que votaran a favor d’aquesta proposta, però
li recorda que qui té la mà sobre el regulador de l’aixeta dels diners que serveixen per
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pal·liar les deficiències i les mancances socials del nostre país és Madrid, i això val la pena
recordar-ho.
L’alcalde, Marc Solsona manifesta que el posicionament del seu grup és el que reflecteix la
declaració institucional que ha estat llegida i aprovada al principi del Ple; és un text
integrador, que suma, que és aquell en el qual qualsevol formació política hi està d’acord i
consensuat amb diferents entitats; fa possible aquesta unitat enfront d’aquesta lacra que és
la violència de gènere, la violència envers les dones.
Si es passa com una moció de partit, on tots poden desplegar una moció en el programa
electoral, tothom pot fer una exposició de motius que pugui tenir un punt pretensiós a l’hora
de mirar i valorar que és el que ha fet un i el que han fet els altres. Si es fa una moció on
s’instal·len els retrets de vegades no seran bons companys de viatge en aquests temes. És
tracta d’un tema de confiança i la Generalitat ha prioritzat la lluita de violència masclista i no
ha reduït un euro en la lluita contra aquesta violència, ni ha reduït ni un servei a Catalunya,
tot al contrari. S’han obert nous serveis per la lluita contra la violència masclista, nous SIAD i
nous punts de trobada. La Llei de mesures integral contra la violència de gènere de l’Estat
Espanyol i la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista que és
competència exclusiva en la matèria, està pràcticament desenvolupada. Per tant, és una
qüestió de marc mental, és una moció en la qual es té competència exclusiva i per tant, en
som agents principals. L’alcalde expressa que cal fer discursos que uneixin, que integrin i
visualitzin la unanimitat de la classe política en aquesta qüestió. Si es busca la via del retret
o la visió única d’un partit que desplegui part d’un programa electoral en una moció, no pot
estar-hi d’acord. L’alcalde diu que es queda amb la declaració del principi del Ple, amb el
manifest que es va llegir ahir a Mollerussa i per tant, rebutja aquesta moció, no per la
finalitat que té, lògicament, però sí per la forma, pel contingut en l’exposició de motius, per
intentar senyalar culpables en un tema on els culpables són els maltractadors i no els
polítics, per tant el seu vot és en contra.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és desestimada per onze (11) vots en contra, 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 Griselda
Soteras, tres (3) vots a favor, dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Sr.
Joan Simeón, i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse
Garcia i Narcís Romà.
18.- 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 1 d’octubre i 18 de novembre de 2015, i que es
corresponent als números 535/2015 a 627/2015, següents:
Decret Núm. 535/2015, 1 d’octubre.
Assumpte: EMC-009/2015. Delegació a favor de la regidora Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Decret Núm. 536/2015, 2 d’octubre.
Assumpte: Estat de conservació del revestiment d’alumini de la façana i despreniments del mateix sobre
la via pública. Edifici ubicat al C. Dardanels, 6 de Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Decret Núm. 537/2015, 2 d’octubre.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/socorristes de Natació. Personal laboral indefinit NO FIX.
Piscina coberta Temporada 2015-2016.
Decret Núm. 538/2015, 6 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 539/2015, 7 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del solar situat al carrer
Raval de la Creu, 2 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 540/2015, 7 d’octubre.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al
carrer del Germà Arnaldo Cirili i que fa xamfrà amb el carrer de Pompeu Fabra de 25230 Mollerussa.
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 541/2015, 8 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 542/2015, 8 d’octubre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 14/2015).
Decret Núm. 543/2015, 8 d’octubre.
Assumpte: contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 544/2015, 9 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per Hereus Teresa
Porta Tristany.
Decret Núm. 545/2015, 9 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per
Talleres
Sandoval Martinez.
Decret Núm. 546/2015, 9 d’octubre.
Assumpte: Unió Civil 008/2015.
Decret Núm. 547/2015, 14 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 548/2015, 14 d’octubre.
Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu (abreujat) Núm. 2015/377 Secció D.
Decret Núm. 549/2015, 14 d’octubre.
Assumpte: Aprovació nòmina mes de setembre.
Decret Núm. 550/2015, 15 d’octubre.
Assumpte: Convocatòria concurs de mèrits per a seleccionar el Director/a de l’Escola Municipal de Música
“Jordi Piqué” de Mollerussa.
Decret Núm. 551/2015, 15 d’octubre.
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 Mir Vasalls, Juan.
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Decret Núm. 552/2015, 15 d’octubre.
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 Torne Piñol Francisco.
Decret Núm. 553/2015, 15 d’octubre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses. Biblioteca
Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca.

Decret Núm. 554/2015, 15 d’octubre.
Assumpte: contractació de personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de
la Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 555/2015, 16 d’octubre.
Assumpte: Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a la Borsa de Treball de professors de
música (exp. BTEM 2015/C-01).
Decret Núm. 556/2015, 16 d’octubre.
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. 557/2015, 16 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. Av. Generalitat, 5.
Decret Núm. 558/2015, 16 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 559/2015, 16 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
a l’Av. Generalitat, 5 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 560/2015, 16 d’octubre.
Assumpte: Contractació professora Escola Municipal de Música, Curs 2015/2016. Sra. Lordan Pujol,
Núria.
Decret Núm. 561/2015, 19 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del solar situat al carrer
de Sant Roc, 36 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Atorgament de nou termini.
Decret Núm. 562/2015, 19 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
a la plaça Sant Jaume, 20 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 563/2015, 19 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la tanca situada al C.
Molí, 38 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 564/2015, 19 d’octubre.
Assumpte: Contractació del Sr. Gracia Camats, Enric, en el lloc de treball d’auxiliar tècnic de Joventut,
per renuncia del Sr. Joan Jové Solé.
Decret Núm. 565/2015, 19 d’octubre.
Assumpte: Autorització a la Sra. Martínez Boldú, Judith, per a implementar l’activitat de Gimnàstica
Funcional, al Casal municipal per a la Gent Gran, durant el Curs 2015-2016.
Decret Núm. 566/2015, 20 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 567/2015, 20 d’octubre.
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Joventut: Activitats diverses. Oficina Jove del
Pla d’Urgell: Auxiliar de Tècnic.
Decret Núm. 568/2015, 20 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C/Balmes, 19 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 569/2015, 20 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat la Sra. Martínez Boldú, Judith. Quart trimestre de
2015.
Decret Núm. 570/2015, 20 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat a la Sra. Parramon Llonch, Montserrat. Quart
trimestre de 2015.
Decret Núm. 571/2015, 20 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C.P. C/Molí, 12.
Decret Núm. 572/2015, 21 d’octubre.
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 Vila Llaudet, Montserrat.
Decret Núm. 573/2015, 21 d’octubre.
Assumpte: Unió Civil 009/2015.
Decret Núm. 574/2015, 21 d’octubre.
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses. Biblioteca
Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca (Interinitat).
Decret Núm. 575/2015, 21 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Victor Camarasa.
Decret Núm. 576/2015, 21 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 577/2015, 21 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública amb materials i/o altres instal·lacions anàlogues,
presentada per Maria Ortega Papasseit.
Decret Núm. 578/2015, 21 d’octubre.
Assumpte: Contractació professora Escola Municipal de Música, Curs 2015/2016. Sr. Requesens Roca,
Pol.
Decret Núm. 579/2015, 23 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 580/2015, 26 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 581/2015, 27 d’octubre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a
l’Avinguda de Balaguer, 5 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini i imposició d’una
primera multa coercitiva.
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Decret Núm. 582/2015, 27 d’octubre.
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes d’octubre.
Decret Núm. 583/2015, 27 d’octubre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les instal·lacions industrials
situades a la partida de la Figuera, 48. Tràmit: Imposició tercera multa coercitiva.
Decret Núm. 584/2015, 28 d’octubre.
Assumpte: Aprovació de factura.
Decret Núm. 585/2015, 28 d’octubre.
Assumpte: EMC-010/2015.
Decret Núm. 586/2015, 28 d’octubre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
a l0’Av. Generalitat, 5 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 587/2015, 29 d’octubre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a
l’Avinguda Ermengol V de 25230 Mollerussa. Tràmit: Imposició d’una segona multa coercitiva.
Decret Núm. 588/2015, 30 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 589/2015, 30 d’octubre.
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 Domingo Rubinat, Jordi.
Decret Núm. 590/2015, 30 d’octubre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’octubre de 2015.
Decret Núm. 591/2015, 30 d’octubre.
Assumpte: Reclamació patrimonial del Sr. David Otero Huertas.
Decret Núm. 592/2015, 30 d’octubre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 593/2015, 2 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 594/2015, 2 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Ramon Vilaltella, en representació de Ciutadans (C’s), en què demana
autorització per muntar una taula al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 595/2015, 4 de novembre.
Assumpte: Modificació dedicació Monitor/Socorrista de Natació. Personal laboral indefinit NO FIX. Piscina
Coberta Temporada 2015-2016.
Decret Núm. 596/2015, 4 de novembre.
Assumpte: Modificació de dedicació de personal col·laborador Àrea de Joventut: Activitats diverses.
Oficina Jove del Pla d’Urgell: Auxiliar de Tècnic.
Decret Núm. 597/2015, 5 de novembre.
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 Maroto Aviles, David.
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Decret Núm. 598/2015, 6 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala b de l’Amistat el
dia 7 de novembre de 2015
Decret Núm. 599/2015, 6 de novembre.
Assumpte: EMC-010/2015. Delegació a favor de la regidora Sra. Rosalia Carnicé Farré.
Decret Núm. 600/2015, 6 de novembre.
Assumpte: Aprovació dels costos efectius dels serveis.
Decret Núm. 601/2015, 6 de novembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació i reposició de les
condicions de seguretat i salubritat de la construcció ubicada l C. Santa Cristina, 16 de Mollerussa.
Decret Núm. 602/2015, 6 de novembre.
Assumpte: Aprovació final nòmina mes d’octubre.
Decret Núm. 603/2015, 9 de novembre.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 604/2015, 10 de novembre.
Assumpte: Nomenament del Sr. Jiménez Armario, Francisco, Agent de la Policia Local en règim
d’interinitat, per procediment de selecció urgent. [Fase Pràctiques].
Decret Núm. 605/2015, 10 de novembre.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Escribà Sora, David, al Contracte Laboral autoritzat per Decret de
l’Alcaldia Núm. 521/2015, de 24 de setembre.
Decret Núm. 606/2015, 10 de novembre.
Assumpte: Declaració de l’extinció de contracte laboral amb el Sr. Baja, Ayoub, autoritzat per Decret de
l’Alcaldia Núm. 311/2015, d’11 de juny, per Renúncia voluntària tàcita.
Decret Núm. 607/2015, 11 de novembre.
Assumpte: Aprovació definitiva nòmina mes d’octubre.
Decret Núm. 608/2015, 11 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 609/2015, 11 de novembre.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Jose Luis Baños
Motos.
Decret Núm. 610/2015, 11 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Redis Gestió Assessors SL, en què demanen autorització per utilitzar el Pavelló
Verd i la zona de bar el dia 13 de novembre de 2015.
Decret Núm. 611/2015, 12 de novembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 612/2015, 12 de novembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància:
Activitats diverses. Casal Municipal per a la Gent Gran: Auxiliar Col·laborador (Interinitat).
Decret Núm. 613/2015, 12 de novembre.
Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu (abreujat) Núm. 2015/477.
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Decret Núm. 614/2015, 13 de novembre.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 615/2015, 13 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Mari Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala b de l’Amistat el
dia 14 de novembre de 2015.
Decret Núm. 616/2015, 16 de novembre.
Assumpte: Deures legal d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C. Acadèmia, 6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 617/2015, 16 de novembre.
Assumpte: Pressupost inicial exercici 2016
Decret Núm. 618/2015, 16 de novembre.
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 550.000,00€ amb l’entitat Banc de
Santander.
Decret Núm. 619/2015, 16 de novembre.
Assumpte: Renovació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00€ amb l’entitat La
Caixa.
Decret Núm. 620/2015, 16 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 621/2015, 16 de novembre.
Assumpte: Acceptació de la subvenció pel desplegament del Projecte “TREBALL ALS BARRIS” 2015
(Ordre EMO/758/2015, de 17 d'abril), Programa D (Accions D1): Expedient LTB-032/15
Decret Núm. 622/2015, 16 de novembre.
Assumpte: Implementació de mesures previstes al Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre.
Decret Núm. 623/2015, 17 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 624/2015, 17 de novembre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada al
carrer Sant Jaume – carrer Josep Casanoves de 25230 Mollerussa.
Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 625/2015, 17 de novembre.
Assumpte: Acceptació de la subvenció per l’Escola Municipal de Música de Mollerussa curs 2014-2015
(Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Resolució 04/11/2015 CODI 25006537).
Decret Núm. 626/2015, 18 de novembre.
Assumpte: Contractació Monitora de natació/Socorrista. Piscina Coberta Municipal Temporada 20152016.
Decret Núm. 627/2015, 18 de novembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
---------------------

El Ple se’n dóna per assabentat.
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19.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
El regidor Sr. Joan Simeón del Grup Popular formula el següent PREC:
•

Demana que les mocions que es presentin vagin encarades a política municipal.

La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista planteja els següents PRECS:
•

El primer fa referència a l’estació de tren. Es troba en una situació precària que obliga a
esperar al carrer, malgrat les inclemències del temps. És sabut que el manteniment i la
neteja és a càrrec d’ADIF però la imatge que dóna de la ciutat és deplorable. Per tant
demana que els serveis de neteja passin com a mínim a buidar o recollir les papereres.
També caldria que la policia incrementés la vigilància de l’andana.

•

El segon prec –matisa que és més una proposta que un prec- fa referència a la publicitat.
Es veuen cartells enganxats en tots els llocs i de vegades es donen una imatge de
desordre i de deixadesa per a la ciutat. També és cert que donada la crisi econòmica no
s’editen programes de les activitats i molt ciutadans no se n’assabenten. La proposta és
que s’aprofitessin més els MUPI i les vitrines que estan ubicats en llocs de pas cèntrics
per comunicar els actes o activitats que es programen per als caps de setmana o per la
propera setmana. Així s’aconseguiria que aquests MUPI actuïn com una cartellera de
cinema. Perquè sigui així cal establir una periodicitat per generar la necessitat. Per això
caldrà demanar a les entitats que presentin els programes, editar els de l’Ajuntament i
que hi hagi una persona de l’àrea de Cultura que s’encarregui d’aquest tema, que tregui
els vells, enganxi els nous i, per descomptat, incrementar la neteja de les vitrines i dels
MUPI’s. Creu que aquesta seria una bona manera d’economitzar i dinamitzar les accions.

•

L’últim prec que vol fer ja l’ha avançat una mica el Sr. Simeón, exposa, ja l’ha avançat
una mica el Sr. Simeón. Creu que s’hauria de plantejar, com ja s’havia fet altres
vegades, el tema de les mocions. Cada vegada hi ha més iniciatives socials i
parlamentàries per defensar, temes tots molt justos, avui n’hi havia moltes més per
presentar, com l’IVA cultural, etc. Però potser caldria centrar-se en assumptes que
afectin realment al municipi, si no pot ser interminable. Una reflexió que cal fer és que
tots tenim representants al Parlament que defensen aquestes postures més polítiques.
Lligant-ho amb aquest Prec, la Sra. Ginestà fa, -amb tota la cordialitat del món, segons
indica- un esment a l’informe d’alcaldia. Pensa que és un punt que aquest equip de
govern ha introduït i que mai no s’havia fet. En certa manera són assumptes que han
sortit a la premsa i se n’ha fet difusió a bastament i que tothom coneix i en cert punt és
una mica propagandístic i de vegades suposa una falta de respecte. Avui ha estat curt,
però hi ha dies que s’allarga molt. No és un tema de discussió del Ple i potser es podria
plantejar aquesta dissertació en un altre format. Li comenta amb tota la cordialitat però
creu que no és convenient.

El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que recull la proposta del Sr.
Simeón i de la Sra. Ginestà. ERC intentarà prioritzar les mocions estrictament municipals
però amb el permís de guardar-se la potestat de decidir quines poden presentar i quines no.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Seguidament, el Sr. Montalà formula el següent PREC:
•

Demanarien que les comissions informatives en qüestions molt tècniques i específiques
es poguessin derivar cap a comissions informatives sectorials perquè no es mengi tot el
temps de la Comissió Informativa General. Recalca que només és una valoració i la deixa
a la disposició de l’alcalde.

En referència als PRECS plantejats, l’alcalde respon:
•

Pel que fa la tema de les mocions, és cosa de tots. Es pot parlar a la Junta de Portaveus
on tothom exposa i decideix. L’ únic que no en presenta cap en aquest cas ha estat el Sr.
Simeón; per tant, es pot permetre de dir-ho. L’alcalde diu que no ho regularà perquè
estan en plena llibertat, no farà cap reglament per regular-ho. En l’exercici de la nostra
activitat, cadascú ho ha de poder fer. Ara bé, es pot posar en comú a la Junta de
Portaveus, però no s’imposarà un format temàtic, ha de sortir de cadascú.

•

Quan al tema [del Grup Socialista] en referència a la neteja de l’estació de trens, respon
que la responsabilitat, tal com ha dir la Sra. Ginestà, no és de l’Ajuntament, però es fan
gestions per recuperar l’edifici de l’estació per poder-hi actuar, com que la gent, s’hi
pugui esperar a dins i es pugui millorar l’espai. En qualsevol cas, s’atén el prec.

•

Pel que fa a la publicitat, exposa que hi ha diferents models per penjar-la. Com ara les
vitrines, els MUPI’s verticals que són a diferents llocs de Mollerussa i pot ser que en faltin
més de metàl·lics. No es poden reimprimir cartells cada setmana perquè val molts diners
i cal una extrema coordinació. També cal tenir en compte que hi ha molts clubs i entitats
que tenen la publicitat patrocinada. Amb tot, l’alcalde entén que és un problema i que no
es pot penjar en qualsevol lloc.

•

En referència a l’Informe de l’Alcaldia, no serà mai una falta de respecte intentar que
l’alcalde en un Ple municipal pugui explicar allò que creu convenient. No s’hagués
imaginat mai que fos per excés. Quan es deleguen els temes que van al Ple i els de la
Junta de Govern queden encara molts assumptes que si no s’exposen en l’informe
d’Alcaldia –com fan també en altres municipis- no es podrien comentar i, aprofitant el Ple
ordinari, s’intenta fer una mica de recull d’agenda. Creu que per l’oient, pel ciutadà pot
ser del seu interès. S’hi intenta plasmar reunions que s’han fet i altres coses de l’agenda,
però en cap cas considera que sigui una falta de respecte; tot al contrari, l’alcalde és
reafirma en la voluntat que en cada Ple ordinari hi hagi un informe d’Alcaldia i si no es
vol un informe escopetejat que pot donar sensació de rapidesa, no té cap problema en
explicar-los més atentament i fer-ne, si cal, més pedagogia. Potser en comptes de ser
més curts de cara al futur, seria millor esplaiar-se una mica més ja que pensa que és
interessant fer-ho.

•

Pel que respecta a la Comissió Informativa General, ja es va convocar una Junta de
Portaveus, amb un treball cos a cos amb el tècnic. Es va dir que quan hi hagués temes
d’Urbanisme es faria aquesta Comissió. Si algú en el seu grup no hi té portaveus perd
una reunió tècnica. No es pot recuperar la comissió informativa sectorial bàsicament
perquè és la composició del Consistori. El que es pot fer és informar abans del tema i així
serà una reunió una mica més de treball, més oberta. En tot cas, indica l’alcalde que ho
tindrà en consideració.

Es fa constar, als efectes oportuns i conforme el que es preveu a l’article 87 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament
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i règim jurídic de les entitats locals [ROF], que havent sobrepassat les 24,00 hores del dia 26
de novembre, el Sr. Alcalde informa que la present sessió continuarà amb l’ordre del dia
previst, per tal de respectar el principi d’unitat d’acte i ha de quedar constància en l’acta que
la sessió s’acabarà, per tant, el dia 27 de novembre.
PREGUNTES
La regidora Sra. Teresa Ginestà del Grup Socialista planteja les següents preguntes:
•

Fa referència a la reurbanització que es va fer a l’avinguda del Canal, entre ctra. de
Miralcamp i ctra. de Torregrossa, amb el Pla Zapatero. En aquella part a l’indret de la
sortida del carrer Ponent es va deixar un espai disponible destinat a àrea de jocs infantil,
es va dissenyar de tal manera que, fins i tot, s’hi va fer aquella muntanyeta verda per tal
d’evitar el perill dels nens petits cap al carrer. La pregunta que planteja és, si després de
cinc o sis anys que es va fer aquest passeig, l’equip de Govern té intenció d’ubicar-hi un
parc infantil perquè precisament seria el més cèntric que hi hauria a la ciutat i podria
acabar de fer atractiu el passeig per aquesta avinguda del Canal.

•

La següent pregunta és en referència a l’ampliació de la residència que gestionen els
Germans de la Creu Blanca. Com ja se sap, hi havia un acord d’ampliació, fins i tot es va
arribar a signar un conveni amb el Govern Central, amb la ministra d’Habitatge
d’aleshores. Suposa que per la crisi es va aturar però pregunta si hi ha alguna gestió
feta, alguna perspectiva que realment es pugui realitzar aquesta ampliació tan
necessària per a la ciutat, perquè hi ha places insuficients i a més, ja es va cedir terreny
des del municipi.

•

La tercera pregunta [o “prec/pregunta”, segons exposa], indica que ja l’havia anunciat
en el debat del pressupost que ho faria; demana que se li facilitin les dades de Serveis
Socials, referents al conveni amb el Consell Comarcal. Pregunta què s’està pagant en els
últims anys per aquests convenis i demana un informe de les actuacions dels casos
atesos, les resolucions de les diferents casuístiques, expedients de dependents, etc. pel
que fa a Mollerussa.

La Sra. regidora Sra. Montse Garcia, del Grup ERC, planteja les següents preguntes:
•

Primera. Comunica que hi ha més gent, a part dels regidors de la Corporació, a qui
agradaria saber qui té i quins criteris s’han fet servir per donar les targetes de zona
blava.

•

Segona. Quins criteris s’han seguit per marcar com a barem 60 cèntims al dia als
residents per aparcar en zona blava. Som sabedors que en d’altres ciutats és inferior.

•

Tercera. Llegint el BOP hi veiem publicats els imports del fons de cooperació local, on a
Mollerussa li assignen 188.798,44€. Demana que s’especifiqui a qui aniran destinats. Si
serà despesa ordinària o de personal.

A les PREGUNTES plantejades per la regidora Sra. Ginestà, del Grup Socialista, l’alcalde
respon:
•

A dia d’avui no és prioritari col·locar un parc infantil en allà. Quan es pugui es canviaran
alguns gronxadors del parc municipal que estan envellits. Es va fer un estudi de totes les
zones de Mollerussa on hi ha parcs infantils, amb les diferents deficiències i actuacions
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que cal fer i de mica en mica s’aniran reposant. Hi ha pendent darrera la Casa Canal
poder-hi fer alguna cosa, però a dia d’avui la voluntat és millorar els parcs que ja hi són.
Però quan es pugui millorar la inversió es tindrà en compte.
•

En referència a l’ampliació dels Germans de la Creu Blanca, quan es va fer la cessió dels
terrenys, hi havia un projecte fet i redactat pels Germans de la Creu Blanca. Hi havia una
consignació d’ells per poder-ho fer, però al final van ser absolutament brutals. L’alcalde
diu que ell mateix va negociar i signar un document amb el conseller de Benestar perquè
hi hagués un compromís de concentració de places si la residència estava feta abans de
l’1 de gener del 2014. Finalment, l’Ajuntament va fer tot perquè això es tirés endavant,
amb una única diferència, que la promoció i la fundació no és pública i que per tant, qui
ha de promoure l’ampliació de la residència Can Jaques és la mateixa Fundació dels
Germans de la Creu Blanca i el terreny està cedit per aquest únic ús, sinó reverteix a la
ciutat. A dia d’avui no hi ha constància real de la possibilitat de poder-ho fer. L’alcalde
entén que és un dèficit que té la ciutat i es difícil suplir-lo amb obra pública perquè totes
les residències que s’estan fent són a través de gestió privada. A dia d’avui, l’handicap
de Mollerussa és que pel que fa al còmput de comarca, entre les residències de Bellvís,
Vilanova i d’altres poblacions tenen moltes places de residència que no estan plenes i no
es prioritza per qüestió de distància. Per tant, la primera esperança és que es pugui
reprendre el projecte ja fet dels Germans de la Creu Blanca i puguin créixer dins l’àmbit
públic o incentivar públicament places de residència del Pla d’Urgell perquè amb les
existents ja soluciona el problema de la Generalitat.

•

Quan a facilitar dades del conveni del Consell Comarcal, es podran facilitar les dades que
són possibles tenint en compte la protecció de dades. Per tant tipologies, casos,
programes que hi ha, cap problema i a més, es pot complementar amb la memòria de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollerussa que cada any es fa i on es veuen tots els
moviments de gent que s’atenen directament des d’aquí tot i no ser-ne competents.

A les PREGUNTES plantejades per la regidora Sra. Montse Garcia, del Grup ERC, l’alcalde
respon:
•

Respecte qui té targetes de zona blava, en tenen els alcaldes de la comarca i els
membres de la Corporació i ningú més.

•

El criteri en què es decideix que la zona de resident valgui 0,60 el marca l’Ordenança
municipal; per tant ho decideix l’Ajuntament i si hi ha qualsevol proposta, es debat i es
modifica. En aquest cas el 0,60 equivalia a les 100 pessetes d’abans.

•

Pel que fa al fons de cooperació local, es pot veure que durant els anys surten diferents
imports a la partida pressupostària de l’Estat, en funció del PIB i tenen el caràcter de
finançament ordinari dels Ajuntaments, i per tant es correspondria, bàsicament, a
despesa ordinària i despesa corrent d’allò que l’Ajuntament ha de fer. No és una despesa
finalista, ni es diu on ha d’anar; se’n pot disposar on es cregui adient, sempre que es
compleixin els paràmetres de despesa ordinària i corrent. Els imports assignats no
apareixen de cop i volta, ja que el pressupost municipal contempla com a ingressos una
previsió del fons de cooperació local, provinents de la partida pressupostària de l’Estat.
Són diners que ja estan contemplats que han d’arribar; això no obstant, indica, de
vegades es preveu una cosa i n’arriba una altra.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

I sense altres assumptes a tractar, essent un quart d’una del dia 27 de novembre de 2015,
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.

