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ACTA 2016/01
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-vuit de gener de dos mil setze. Essent les vint-i-una
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió
pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Dolors Bargalló Vidal
Rosalia Carnicé Farré
Xavier Roure Greoles
Mònica Segues Llombart
Joan Ramon Domingo Colla
Immaculada Casamella Miró
Bernat Diaz Faya
Engelbert Montalà Pla
Montse Garcia Miralles
Narcís Romà Monfà
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Alonso Soria Cano
Joan Simeón Morera
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Excusa l’assistència la Regidora Sra. Griselda Soteras Bergadà (Grup CiU).
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
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 les següents PROPOSTES D’ACORD:
•

SOL·LICITUD DEL SR. ROCA PONS, Adrià, DE COMPATIBILITAT PER UNA
SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.

•

SOL·LICITUD DE LA SRA. SOLSONA POBÉS, Míriem, DE COMPATIBILITAT PER
UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.

•

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST 2016 (Núm. 04/2016)

Atès el que al respecte s’estableix en els articles 103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51
del RDLEG. 781/86, i 83 del ROF, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels membres
presents, i amb el quòrum de la majoria absoluta prevista a l’article 103.3 del TRLMRLC, citat
anteriorment, i 47.2 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, s’acorda la DECLARACIÓ
D’URGÈNCIA i la modificació de l’ordre del dia de la present sessió amb la inclusió dels
assumptes indicats en els antecedents, els qual es debatran i dictaminaran, en el seu cas,
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respectivament, com a punts números 12, 13 i 14, prèviament a l’apartat MOCIONS, que
serà el punt 15 i així successivament.
Es fa constar, als efectes oportuns, que malgrat la declaració d’urgència, els punts 12 i 13
han estat objecte de dictamen per la Comissió Informativa General en la sessió del
proppassat dia 25 de gener.
Seguidament, per Ordre de la Presidència s’inicia la sessió plenària amb el següent Ordre del
Dia:
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015 (10/2015).
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
10/2015 celebrada el dia 26 de novembre 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. INFORME DE L’ALCALDIA
L’alcalde inicia l’informe d’Alcaldia a partir de l’últim Ple que va tenir lloc el mes de novembre
de 2015. Per tant, l’informe comença en data 27 de novembre. Explica que amb el regidor de
Finances i Atenció Ciutadana, Sr. Xavier Roure, van anar a l’Ajuntament de Valls per mirar
l’experiència i engegar l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Casualment aquell dia l’oficina d’atenció
de Valls va rebre un reconeixement.
El dia 29 de novembre de 2015 a la primera planta del Museu de Vestits de Paper va tenir
lloc la presentació del Llibre dels 50 Anys dels Vestits de Paper de Mollerussa, de Miquel Polo
i Carme Polo. El llibre fa un repàs de la història d’aquest concurs i acaba manifestant la
voluntat d’intentar treballar per començar a demanar que el concurs sigui declarat Patrimoni
Immaterial de la Humanitat.
El dia 1 de desembre es van iniciar les obres d’arranjament de la travessera de Domènec
Cardenal amb el carrer de l’Acadèmia per acabar el tros de vorera que faltava i millorar-ne
l’enllumenat. També s’ha millorat l’accessibilitat de l’encreuament d’aquest carrer i s’ha
rebaixat la vorera amb l’objectiu de facilitar la circulació a persones amb mobilitat reduïda.
Els treballs han inclòs el condicionament del triangle entre la travessera de Domènec
Cardenal i el carrer de l’Acadèmia que desemboquen al carrer de Domènec Cardenal, i les
obres han costat al voltant dels 12.000€.
El 3 de desembre es va presentar públicament el Pla Estratègic de la Biblioteca 2016-2020
que consta de diversos eixos, un dels quals ja era efectiu des del 18 de gener com és
l’ampliació amb horari matí i tarda. Una reivindicació que s’havia demanat en el Ple.
Aprofitant que enguany se celebra l’aniversari de la biblioteca s’ha considerat oportú
allargar-ne en més de 28 hores l’obertura. S’han separat els horaris de biblioteca adult i
biblioteca infantil.
El dia 4 va tenir lloc la presentació d’un acord entre Caixabanc i l’Associació de Comerciants
de Mollerussa -Mollerussa Comercial- per promoure una acció solidària durant la campanya
de Nadal.
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El mateix dia 4 de desembre el Museu de Vestits de Paper va acollir una exposició sobre els
orígens del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa amb un recorregut per la història dels
primers anys del concurs i coincidint amb la celebració dels 50 anys. L’exposició va constar
de cinquanta fotografies, amb audiovisual del Sr. Monfà i diferents elements i vestits que van
concórrer en aquella primera edició.
El dia 5 de desembre es va realitzar el 19è Mercat de Santa Llúcia a la plaça de l’Ajuntament.
El dia 9 de desembre, juntament amb el regidor de Finances, Sr. Xavier Roure, el tècnic
d’informàtica, Eduard Roca i el primer tinent d’alcalde, Sr. Josep Simó va tenir lloc una
reunió a Telefònica a Barcelona, amb el director general de la companyia de la zona de
Catalunya, Balears i País Valencià, Sr. Quim Faura. A banda de visitar les instal·lacions
estrictament de Telefònica, va mostrar-los una simulació d’una Oficina d’Atenció Ciutadana
virtual, aplicada amb tot el concepte també d’Smart City. L’alcalde afirma que va ser una
bona experiència per recollir-la alhora de dissenyar una futura oficina a Mollerussa.
El mateix dia 9 de desembre, l’alcalde Sr. Marc Solsona i el Sr. Josep Simó van assistir a una
reunió a Barcelona al Departament de Territori -Ports i Transports- on els va rebre el Sr.
Pedro Malavia i el gerent de l’Àrea de Patrimoni d’ADIF, Sr. De la Heras. Interessava saber
quan es podria signar el conveni per poder desencallar l’assumpte referent al pas soterrat
per iniciar les obres de l’estació d’autobusos.
Cal recordar –diu l’alcalde- que és una obra que la Generalitat ja té adjudicada per tant, és
un tema només de conveni. Aquell dia es va dir que abans d’acabar l’any hi hauria el conveni
signat, però a dia d’avui encara no n’està. Aquesta setmana s’han intensificat un altre cop les
converses. Diuen que es tracta d’un tràmit, que Madrid l’ha de derivar a Barcelona.
El dia 10 de desembre l’alcalde i la regidora d’Ensenyament van rebre al nou equip directiu
de l’Escola Municipal de Música. A continuació va tenir lloc una reunió de treball. L’alcalde
aprofita per desitjar-los tota sort i encerts en aquesta nova etapa i també agrair la tasca de
l’anterior direcció Sra. Dolors Pinyol i Sra. Marta Marín.
Aquell mateix dia, reunió amb l’AMPA de l’Associació de l’Escola de Música per explicar i
informar de les variacions en el procés i tenir un canvi d’impressions.
L’11 de desembre. Assistència al dinar de Nadal del Casal d’Avís amb una participació d’unes
125 persones.
El 12 de desembre va tenir lloc la gala del Concurs Nacional de Vestits de Paper, amb la
celebració dels 50 anys. Es va comptar amb la presència conseller de Cultura, Sr. Ferran
Mascarell. Va manifestar públicament el suport per posar el certamen al nivell que correspon.
El dia 13 de desembre es va fer la Marató de TV3. Hi van participar moltes entitats i es van
aconseguir en aquell matí al voltant dels 2.600€.
El dia 15 de desembre comença la campanya informativa amb la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra pels comerços de la ciutat sobre les mesures de seguretat a aplicar per evitar
robatoris durant la campanya de Nadal.
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El 15 de desembre. Presentació dels actes que conformen l’agenda de Mollerussa Capital de
la Sardana 2016. En total son vint-i-cinc esdeveniments que es faran des del mes de març
del 2016 al febrer del 2017. L’acte de proclamació serà el proper 12 de març de 2016.
El dia 17 de desembre va tenir lloc una reunió amb el president del Consell Comarcal i
Fomento, empresa de recollida d’escombraries, per explicar com va la implantació, quines
són les zones més conflictives i plantejar la possibilitat de recuperar o no la recollida
nocturna.
El 18 de desembre es va organitzar una jornada de portes obertes al nou centre de
distribució d’aliments del Pla d’Urgell. Aquest nou espai ha comptat amb una subvenció
important de la Diputació de Lleida, amb la col·laboració de la Fundació Obra Social de La
Caixa i l’Ajuntament la va complementar amb 35.000€. L’alcalde manifesta que és un bon
equipament, molt ben situat i molt ben condicionat que permetrà articular-hi accions en
aquest sentit.
També aquell mateix cap de setmana s’inicien tot un seguint d’activitats culturals de cara a
les festes nadalenques i Reis: cantades de nadales, concerts i altres. No es podem anomenar
totes, però sí comentar que, desprès de 15 anys que el mollerussenc Roderic Gaya fes el
“Poema de Nadal” i perquè no és perdés aquesta tradició, aquest any el Teatre de Butxaca
en els seus 30 anys i dins la programació de “Mollerussa Saó de Ponent” va recuperar el
Poema i el va idear i treballar de manera participativa i coral. Això va fer que més de 20
persones d’edats diferents que representaven de manera plural i diversa Mollerussa van tirar
endavant aquesta expressió cultural amb molt d’èxit, no sols de públic sinó amb un
important èxit global de participació col·lectiva de moltes i diverses sensibilitats diferents.
Ell dia 20 de desembre es van celebrar les Eleccions Generals. Tota la jornada electoral es va
desenvolupar amb absoluta normalitat i sense cap incidència L’alcalde agraeix a tot el
personal de la casa, al secretari, a tothom que hi va col·laborar aquell dia perquè això fos
possible, i també a la brigada per tot el muntatge i desmuntatge de les escoles.
El dia 26 de desembre va tenir lloc la 33a edició la Cursa de l’Indiot amb més de 800
participants. Cal dir que, a part de l’indiot envasat al buit com a premi, també s’hi van afegir
picantors o faisans com s’havia fet històricament però amb la diferència que ja no són vius,
sinó morts.
El 26 de desembre es dóna el tret de sortida a l’Aventura de Nadal. Aquest any, amb les
novetats incorporades, hi ha hagut prop de 8.500 persones que han visitat aquesta 26a
edició. S’han venut prop d’un 22% més d’entrades.
El dia 5 de gener, els Reis Mags van arribar a Mollerussa per això han deixat una bossa de
caramels als Ple. L’alcalde agraeix una vegada més a les residències Can Jaques, Terres de
Ponent i ACUDAM tot el muntatge que van fer i també la col·laboració de la Colla dels 50
Anys per fer-ho possible.
L’Ajuntament habilita diversos espais per a la recollida d’arbres de Nadal des del dia 7 fins al
12. L’objectiu d’aquesta recollida específica és, a banda que no es deixin els arbres al
contenidor de rebuig ja que dificulta la seva recollida, aconseguir que se’n faci un bon
tractament. Es van recollir 200 quilos d’arbres.
El 8 de gener l’Ajuntament de Mollerussa va parlar amb l’Associació ASPID, amb qui ja hi ha
col·laboració per mitjà del Consell Comarcal, per diferents programes d’inserció laboral. Se’ls
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ha habilitat un espai a l’edifici Sant Jordi perquè puguin utilitzar-lo aquests sis mesos per
endegar programes, actuacions i acords orientats al compliment de la legislació vigent en
matèria de dret al treball i foment de la inserció de les persones en risc d’exclusió
sociolaboral i de les persones amb discapacitat en el mercat de treball del municipi. També
podran disposar de la sala comunitària.
El 19 de gener va tenir lloc una reunió amb el CAU per anar avançant amb l’esbós del
Musicland per poder-lo anar adequant per l’escoltisme.
El dia 12 de gener es va fer la presentació de la Temporada de l’Amistat fins al mes de març.
El 15 de gener va tenir lloc una visita d’obres a Cal Duch amb la nova direcció de l’Escola de
Música i l’arquitecta Mercè Culleré per mirar també in situ els espais que es necessiten i
treballar en l’estudi de l’aïllament acústic per poder fer el trasllat quan pugui ser. Tot està en
fase d’estudi i escara no se sap quan serà possible.
El dia 15 de gener els treballadors de l’Ajuntament van percebre la part que faltava de la
paga extraordinària del mes de desembre del 2012. Amb aquest pagament els treballadors
recuperen el 100% de la paga i cal dir, que tot i que aquesta recuperació es podria haver fet
al llarg de tot l’any 2016, el fet que Mollerussa ho hagi pogut fer a principis d’any és perquè
existeix consignació suficient, la qual fa que l’Ajuntament es pugui enorgullir i pagar el més
aviat possible.
El 15 de gener té lloc la inauguració de l’exposició que acull el Museu de Vestits de Paper una
exposició amb una vintena de peces que han participat en les tres categories de la 50a.
edició del concurs i que les propietàries d’aquests models, tot i no estar premiades, han
volgut cedir-les a l’Ajuntament.
El 18 de gener, a part de començar l’horari ampliat de la Biblioteca, es va donar obertura
oficial al primer espai caní de Mollerussa. Aquest espai ha tingut una molt bona acceptació i
de moment està funcionant amb molta fluïdesa. Caldrà veure com es comportaran els
usuaris. L’alcalde explica que és un compromís per a l’aprovació de l’Ordenança d’animals. Si
fa el servei que ha de fer es podrà plantejar la creació d’un altre i si no, la inversió és de fàcil
reversió.
Aquest mateix dia van començar les obres de substitució d’un tram de la claveguera del
darrera del carrer de la Creu que estava en molt mal estat. Complint amb l’execució, ja s’ha
obert a la circulació. Bàsicament era la substitució d’un total de 77 metres de claveguera que
s’ha fet canviant l’actual tub de 400 de diàmetre a 500. L’obra es va adjudicar per Junta de
Govern a l’empresa Arroquetes per un import de 21.415€, i s’ha finançat amb fons propis de
l’Ajuntament.
L’alcalde explica que el carrer de la Creu no és de titularitat municipal, sinó que és una
carretera de la Generalitat i per tant no s’han pogut fer totes les actuacions que caldrien.
L’Ajuntament és responsable del subsòl i només s’ha pogut actuar en aquest sentit.
Aquest gener també s’han presentat els actes del Carnaval, previst per al dia 6 de febrer
d’enguany.
El dia 22 de gener, juntament amb la regidora d’Ensenyament, es va assistir a una jornada
empresarial a l’IES Mollerussa, amb el gremi d’Àrids i de Pedra Natural per poder fer un
mòdul únic a Mollerussa referent al tractament de la pedra natural. Es tracta d’una formació
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dual i la implicació de les empreses perquè aquest programa pugui ser realitat.Va resultar
molt positiva i va comptar amb l’assistència del director territorial Sr. Miquel Àngel Cullerés.
El dia 23 de gener, Festival de Música de la Colla dels 65 anys, amb sessions de matí i tarda.
El dia 25 de gener, reunió amb els responsables tècnics i polítics del Consell Comarcal per
signar el Conveni de gestió durant sis mesos del Banc d’Aliments. Ara ja estan tots els
documents en regla.
El dia 27 de gener va tenir lloc la reunió del plenari del Consell Social Municipal amb
l’objectiu de fer balanç de tota la tasca realitzada durant l’any anterior i proposar els
objectius de cara a l’any en curs com per exemple fer accions de promoció del Foment del
Voluntariat destinades al col·lectiu més jove de la nostra ciutat entre d’altres. Es va fer
entrega de l’esborrany de la futura Ordenança de convivència i civisme. Ara caldrà que els
serveis de la casa hi donin forma. Com a dada important, s’hi especifica que aquelles
sancions que no es puguin satisfer es puguin canviar per treballs a la comunitat . S’espera
que entri en vigor el 2017.La reunió va comptar amb l’assistència de representants de la
vintena d’entitats i serveis que hi són representats i també dels ciutadans que hi participen a
títol individual.
I per finalitzar, l’alcalde apunta un tema que no havia comentat i és que el dia 7 de gener
van començar els treballs de canvi del l’arbrat del passeig de la Sardana i també es van
treure les rajoles malmeses per fer-hi els dos carrils. Ja s’han executat dues terceres parts
de l’obra per part de la brigada municipal.
03. PREUS HORES EXTRES 2016 PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
“La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016,
prevé al seu article 19 que “en l’any 2016, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat per els dos períodes de la
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a la antiguitat dels mateixos”.
Essent inaplicables els acord, convenis o pactes amb clàusules que s’oposin al mateix.
Malgrat això el mateix article 19 LPGE, autoritza a efectuar “adequacions retributives que,
amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de
treball, per la variació del número de efectius assignats a cada programa o pel grau de
consecució dels objectius fixats al mateix”. Es a dir, la possibilitat de retribuir els treballs
realitzats fora de la jornada de treball (gratificació) o productivitats si es realitzen dins de la
jornada laboral.
Considerant oportú actualitzar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei
de l’Ajuntament. Vist l’informe de l’Interventor, sobre l’existència de consignació
pressupostària així com l’aplicació subjectiva d’aquestes retribucions.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei de
l’Ajuntament de Mollerussa i del seu Organisme Autònom Patronat de Fires següents:

Grup

Hora Ordinària

A1

14,14

16,49

18,86

A2

13,13

15,32

17,50

C1

12,12

14,14

16,16

C2

11,11

12,96

14,82

E

10,10

11,67

13,33

Hora Festiva o Nocturna

Hora Festiva i Nocturna

Policia Local:
Import Euros/hora
Hora extra. Diürna (en torn de servei)

14,14

Hora extra. Nocturna i festiva

16,49

Hora extra. Fora de quadrant

18,86

Nits

8,66

Personal col·laborador:
Escola de Música:
- Personal col·laborador . Grup A1

17,41

- Personal col·laborador . Grup A2

14,30

Teatre l'Amistat:
- Personal col·laborador . Tècnics
- Personal col·laborador . Manteniment

14,14
8,66

Casal d'avis
- Personal col·laborador

8,73

Segon. Fer efectiva aquestes quanties a les hores realitzades des de 1 de gener de 2016.
Tercer. Aquests acords restaran condicionats a l’existència de consignació pressupostària.
Quart. Notificar aquests acords al servei d’Intervenció i als representants dels treballadors
als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que aprovaran aquest increment
que s'ajusta a la Llei de Pressuposts de l'Estat. Demana que com a bona praxis, en
l'estructuració d'horaris del personal, fora adient no n'hi hagués d'haver cap. Tanmateix,
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recordar que qualsevol ens públic intenti evitar en el que sigui possible el màxim d’hores
extres.
El Sr. Alcalde manifesta que només es tracta d’aplicar un 1%, conforme estableix la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016. Això es un condicionant independentment que hi
hagi o no hores extraordinàries. S’ha d’entendre que de vegades no és un tema de praxis, ni
de es fan bé o no les coses; simplement que hi ha serveis que requereixen, hores
extraordinàries. Tanmateix, el fet d’estar limitats en la contractació de personal s’ha de suplir
amb hores; i en el mateix cas ens trobem en el supòsits de baixes, o diferents accions que
impliquen que s’hagin de fer hores extres.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
04.
IMPOSICIÓ
I
ORDENACIÓ
DE
CONTRIBUCIONS
”URBANITZACIÓ DEL LATERAL DRET DEL CAMÍ PALAU”

ESPECIALS

OBRA

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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
“Atès que la Junta de Govern en sessió de data 3 de desembre de 2015 va aprovar
inicialment el projecte de l’obra “urbanització del lateral dret del Camí Palau”, amb un
pressupost d’execució per contracta de 26.631,69 €, essent el pressupost general per import
de 27.237,02 €.
Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), i l’ordenança fiscal de contribucions especials, l’Ajuntament pot establir i
exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
Atès que l’obra “urbanització del lateral dret del Camí de Palau” té aquesta consideració
perquè s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article
34 TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de
l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra “urbanització del lateral dret del Camí
Palau”.
Vistos els informes i antecedents obrants en l'expedient de la seva raó, i en base a tot això
es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL
per l'execució de l'obra “urbanització del lateral dret del Camí Palau”, l’establiment i
exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada.
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Segon. Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de
l'obra “urbanització del lateral dret del Camí Palau”, d'acord amb l'article 34.3 TRLRHL.
Tercer. Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com
segueix:
Pressupost General (base imposable):
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

27.237,02
13.618,51
13.618,51

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja
que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
Quart. Establir com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana, d'acord amb
l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions
especials.
Cinquè. Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin
executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Sisè. Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
document que obra en l’expedient.
Setè.- Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Vuitè. Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al
començament de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar
les obres (per l’import en més o en menys del cost real).
Novè. En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de
contribucions especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i
demés disposicions concordants.
Desè. Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats
podent constituir-se en associació administrativa de contribuents. Les reclamacions
presentades seran resoltes pel Ple de l'Ajuntament i en cas de no presentar-se'n el present
acord es considerarà aprovat definitivament i es publicarà en el BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor del grup del Grup Popular, Sr. Joan Simeón, manifesta que el seu vot serà
favorable. Celebra que s’hagi arribat a un acord amb els veïns del lateral dret, però remarca
que caldria fer el mateix amb el lateral esquerre, tot i que –assegura- és més complicat.
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El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC coincideix amb el Sr. Simeón i celebren que la
comunicació amb els veïns hagi fructificat. Manifesta que el seu vot també serà favorable
però el seu grup es planteja algunes preguntes que voldrien aclarir i són les següents:
• És una primera fase d’un projecte més gran?
• Hi ha algun tipus de línia de subvenció de la Diputació?
• Totes les actuacions d’aquest Consistori seguiran en la línia d’aportacions i
contribucions especials en un 50%?
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que no és cap primera fase. Tal com va explicar en el seu
moment, és l’ampliació de tres metres de la calçada per poder habilitar un pas de vianants o
de bicicletes on el tram de carretera és molt estret, sabent que era una reivindicació de
temps perquè els veïns tenien problemes d’inundacions. Per l’import i el volum de l’obra,
pensaven que era millor dur a terme una solució definitiva i no haver de treure grava i posar
una capa asfàltica. L’alcalde comenta que això pot portar un efecte dòmino i quan s’activi el
lateral dret es vegi què cal fer en l’esquerre. No hi ha cap subvenció de Diputació, no és una
obra subvencionada. Cal tenir en compte que es van haver de canviar molts PUOSC al 50%
de l’import per despesa perquè no es podien executar amb l’aportació municipal.
L’alcalde diu que no saben si totes les obres que es faran en aquests quatre anys aniran
condicionades amb contribucions especials perquè no són totes iguals. Algunes són
d’enllumenat, de clavegueram ... Hi ha diferents temes urbanístics que també poden variar
la imposició de les contribucions especials. En aquest, cas com que només n’era una,
s’entenia com una necessitat, l’import era relativament petit i a més ja venia de temps, es va
arribar a l’acord que per desencallar-lo s’apliqués el 50%. Ara bé, l’alcalde matisa que això
no vol dir que s’hagi de seguir aquest criteri sinó que hi haurà criteris diferents en funció del
tipus d’obra.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, pregunta si esperaran que vinguin els veïns de l’altra banda
de carrer o els convocaran per proposar-los-ho.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que el problema del carril dret no hi és a l’esquerra. Al
marge dret, hi ha cases de planta baixa amb un problema manifest d’inundacions i altres
dificultats en la via, per tant hi havia la necessitat d’actuar, la qual cosa no es dóna al costat
esquerre. L’alcalde explica que el costat esquerra està inclòs en l’avaluació dels 152 carrers
de Mollerussa en què s’ha de realitzar millores durant aquest mandat. Per tant, en funció de
les prioritats es farà una acció més o menys directa. En principi no hi ha cap reunió
convocada amb els veïns.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
05. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, PRESSUPOST 2016 (Núm. 03/2016)
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 25 de gener de 2016, 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
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Atès que l'expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, plenament justificades,
d'acord amb els preceptes legals vigents es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 3/2016, per una quantia total de 33.287,02
€ el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
06.1710.6250001
10.1532.6190006

33.287,02

CONCEPTE
Parc Infantil
Urb. Lateral dret Camí Palau

Total crèdit extraordinari . . . . . . .

IMPORT
6.050,00
27.237,02
33.287,02

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES ___

33.287,02

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:
PARTIDA
07.1532.6190005

CONCEPTE
Arranjament de carrers

CONTRIBUCIONS ESPECIALS:
PARTIDA
35001

19.668,51
IMPORT
19.668,51

13.618,51

CONCEPTE
Urb. Lateral dret Camí Palau

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT __

IMPORT
13.618,51
33.287,02

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, manifesta que el seu posicionament serà
a favor però destaca que en el pressupost hi ha una partida assignada per arranjaments de
carrers de 25.000€, i avui se’n disposa de 19.000. El marge que queda –afirma- és bastant
limitat. Celebra la promoció del parc infantil i a més, el preu és molt bo; insisteix que hi ha
un altre parc infantil que està totalment despullat, el de l’avinguda del Canal. Es tracta
d’aquell espai que hi ha reservat per fer un parc infantil que seria el parc infantil més centrat
al centre de la ciutat. Per això demana a l’equip de govern que es prevegi poder ubicar-lo
allí, tal com estava previst en acabar la urbanització de l’avinguda del Canal.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, contesta que és una modificació que va implícita amb l’anterior
punt. En principi no hi ha més. S’ha aprofitat una oportunitat de mercat per aconseguir
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aquest parc infantil. Principalment, la voluntat és posar-lo al parc municipal perquè és on hi
ha més afluència i els elements estan més gastats i també hi ha hagut més queixes.
L’alcalde creu que si s’hagués fet en el moment que s’executava l’espai verd a l’avinguda del
Canal, ara ja hi seria i ho té anotat per quan pugui posar-s’hi algun element, però en aquest
moment creu que cal millorar els existents perquè són els que s’utilitzen i estan malmesos.
L’alcalde explica que tenien el compromís d’invertir durant aquests quatre anys a millorar
aquests espais infantils.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, TAXA COMPLEX PISCINES I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa complex
piscines i instal·lacions esportives.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Afegir nous conceptes a l’epígraf primer (piscines cobertes), apartat 2 (entrades
adults) de l’article 6 (quota tributària):
General adults + gimnàs + sauna:
Pensionista + gimnàs + sauna:
Gimnàs + sauna per abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics + gimnàs + sauna:

8,15
6,05
3,15
6,30

Segon. Afegir nous conceptes a l’epígraf primer (piscines cobertes), apartat 2 (entrades
infantils) de l’article 6 (quota tributària):
Mitja entrada + gimnàs + sauna:
Gimnàs + sauna per abonats i tiquets:
Col·lectius esporàdics + gimnàs + sauna:

6,05
3,15
5,75

Tercer. Afegir nous conceptes a l’epígraf primer (piscines cobertes), apartat 3 (abonaments)
de l’article 6 (quota tributària):
Abonament mensual adult amb gimnàs + sauna:
Abonament trimestral adult amb gimnàs + sauna:

45,90
94,00
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Abonament mensual infantil amb gimnàs + sauna:
Abonament trimestral infantil amb gimnàs + sauna:

30,11
62,65

Només és permès l’accés infantil a la sala gimnàs i a la sauna als usuaris de 17 anys.

Quart. Afegir nous conceptes a l’epígraf primer (piscines cobertes), apartat 4 (tiquets) de
l’article 6 (quota tributària):
Tiquets (10 sessions + gimnàs + sauna adults):
Tiquets (10 sessions + gimnàs + sauna infantil):

72,10
51,00

Cinquè. Afegir un nou concepte a l’epígraf primer (piscines cobertes), apartat 9 (lloguers) de
l’article 6 (quota tributària):
Lloguer de sala 1 sessió:

25,30

Els lloguers de sala o l’ús de qualsevol dels serveis de gimnàs i sauna per part de grups o entitats es
realitzarà segons convenis i amb reserva prèvia.

Sisè. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura 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 vol creure’s que hi ha una
demanda efectiva del gimnàs de la piscina. Indica que també fa tres aportacions o tres
demandes de les diferents necessitats que hi ha en aquest espai. L’una –diu- és que cal
arranjar les rajoles de la piscina petita, que estan en mal estat i cal posar-se mitjons per no
fer-se mal. L’altra, seria posar una cortina perquè al matí, el sol, enlluerna i no es poden fer
les activitats; i després cal tenir en compte que les dutxes són insuficients. Quan acaba un
curset de vint persones, la gent ha d’esperar-se molta estona perquè acabin de dutxar-se les
primeres. Entén que potser sí que hi ha una necessitat a millorar el gimnàs però també hi ha
altres necessitats, i aprofita per fer aquesta petició i que es tinguin en compte.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, afirma que el seu vot serà favorable però
emplacen a fixar la vista en altres equipaments esportius i en el seu estat. Com a exemple
indica que el pavelló de la ciutat disposa d'unes plaques en el terrat que no funcionen i es
podrien utilitzar. Seria interessant també la millora del rendiment elèctric. En tot cas cal fixar
la vista en altres equipaments.
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L’alcalde, Sr. Marc Solsona, afirma que efectivament hi ha una demanda. En aquest tipus
d’equipaments es complementa molt que hi hagi un gimnàs. Creu que amb la renovació de
maquinària i la renovació de l’espai s’incrementa un dels equipaments amb més usuaris i
més competitiu de Mollerussa. L’alcalde també explica que cada estiu que s’aturen activitats
a la piscines s’arrangen les rajoles de la piscina petita i les de la gran. S’hi fan les mesures
correctives pertinents tenint en compte que no és una piscina nova i potser la mesura
correctiva més important requeriria també un esforç més important. Recorda als assistents
que l’any anterior es va haver de canviar tota la coberta, cosa que va suposar un esforç
important [més de 100.000€] a càrrec de l’Ajuntament. A poc a poc es van fent els
manteniments preventius tenint en compte l’edat de la instal·lació i tan de bo que es pogués
fer una empenta per arranjar els vasos de la piscina. Pel que fa a la cortina, preguntaran als
responsables de la piscina si hi ha aquesta necessitat i també si l’espai de dutxes és
insuficient. Caldrà veure si el problema són les dimensions de les dutxes i caldrà redistribuir
els grups perquè l’inconvenient sigui menor. En qualsevol cas, l’alcalde diu que recull els
suggeriments i que el regidor responsable en prengui nota.
En referència a les altres instal·lacions, en totes hi ha accions previstes a realitzar a curt
termini per. Quan el tema energètic, és un del que està en cartera per fer un plantejament
integral, sobretot pel que fa a l’aigua calenta. Quant al Pavelló Onze de Setembre, hi ha
previst l’arranjament de vestidors ja que es disposarà d’una subvenció finalista de la
Secretària General de l’Esport.
L’alcalde explica que no és una voluntat d’incidir primer en un lloc que en un altre sinó que
és més aviat un deure que obliga primer a fer una cosa i després una altra. De mica en mica
espera complir-ho tot.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
07. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, PREU PÚBLIC PER RECOLLIR I
RETIRAR VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora del preu públic per
recollir i retirar vehicles de la via pública.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 1) de l’epígraf primer de l’article 6 (quota
tributària):
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“Epígraf primer:
1) Grua contractada:
a) Per cada servei de retirada de vehicles de la via pública,
donat a petició de particulars:

58,60

b) En el supòsit que demanant un servei no s'arribés a efectuar:

58,60

c) Qualsevol altre servei de retirada de vehicle de la via pública:

58,60

En aquestes quotes cal afegir l’IVA vigent.”
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ’ERC, fa esment a la licitació per adjudicar el servei
i celebra que hagi estat una empresa de Mollerussa la beneficiària del concurs.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que només se n’ha presentat una i ha ofert aquest preu.
Exposa que a la Junta de Portaveus es va preguntar pel volum que genera aquest servei i si
es podria plantejar com a servei propi. L’alcalde els assabenta del volum en els diferents
anys és el següent: el 2013, 3.241€; el 2014, 3.095€ i el 2015, 3.314€. Per tant no és
viable. Per aquest motiu té poca resposta per les empreses.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08. MODIFICACIÓ
MOLLERUSSA

ORDENANÇA

FISCAL

NÚM.

29,

PREU

PÚBLIC

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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic de la
Fira de Mollerussa.
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Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Afegir una nova tarifa (Mollerussa LanParty) a l’article 6 (quota tributària):
•

Tarifa setena: MOLLERUSSA LAN PARTY

“

Drets d’inscripció:
Drets d’inscripció amb bonificació del 30 %:
Drets d’inscripció amb bonificació del 50 %:

30,00
21,00
15,00

Segon. Afegir una nova tarifa (Mollerussa DroneParty) a l’article 6 (quota tributària):
•

Tarifa vuitena: MOLLERUSSA DRONE PARTY

-

Drets d’inscripció pilots:
Drets d’inscripció amb adquisició d’un drone i curs d’iniciació:
Entrada públic general:
Preu venda samarreta:

20,00
500,00
2,00
25,00

Tercer. Les tarifes setena i vuitena de l’article 6 (quota tributaria) es renumeren com a
tarifes novena i desena, respectivament.
Quart. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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09.
MODIFICACIÓ
ORDENANÇA
FISCAL
NÚM.
31,
PREU
PRIVAT
PER
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LA VIA PÚBLICA DINS
DE LES ZONES QUE A TAL EFECTE ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE ES
POGUESSIN ESTABLIR (ZONA BLAVA).
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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora del preu privat per
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal
efecte es determinin i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció al punt 3 de l’apartat “quotes targeta resident” de l’article
6 (quota tributària):
3. S’estableixen 3 zones per poder gaudir de la targeta de resident:
- Zona 1: C/ Palau, Pl. de l’Estació, Av. Generalitat, C/ Ferrer i Busquets, C/ Ciutat de Lleida.
- Zona 2: Pl. Pla d’Urgell, Pl. de l’Ajuntament, Pl. Manuel Bertran, Pl. Major, Passeig
Beethoven, C/ Onze de Setembre.
- Zona 3: C/ Ferran Puig, C/ Crist Rei, C/ Arbeca, C/ Santa Joaquima de Vedruna, C/ Verge
de Montserrat.
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present
acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la província. Durant el
període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimi oportunes. D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini
esmentat sense haver-se presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament
aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”
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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, pregunta si pensen tornar a recuperar la
zona blava de l’avinguda de la Generalitat.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC afirma que el seu vot serà favorable, però
planteja una pregunta: demana saber quin és el criteri que segueix l’Ajuntament a l’hora
d’aplicar el concepte de mobilitat què s’utilitza per treure i incorporar zones blaves. Comenta
que es posen i es treuen zones blaves per contribuir a la mobilitat de vehicles. Un exemple
és el de Nadal quan es treuen zones blaves del centre per contribuir a la mobilitat de vehicles
però es posen zones blaves per contribuir, també, a la mobilitat de vehicles. Només vol
saber quin és el criteri que se segueix per posar i zones blaves. Per altra banda, voldria
preguntar quan va costar la Campanya de Nadal per traure la zona blava del centre de
Mollerussa.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que no va costar res. És cert que es va dir el que continuaria
costant quan va sortir la nova concessió perquè es retirava temporalment fins que es pogués
reactivar i pogués tenir necessitat de tornar a ser zona blava. Es va fer per no caldre
modificar la concessió, com a mesura temporal, perquè quan es torni a reactivar aquesta és
una de les zones que tenen una potencialitat evident i reuneix el criteri lògic que siguin zona
blava. En aquesta via, la zona blava ja no estava concebuda i per tant es va retirar de
manera temporal. En aquests moments el veí resident de l’avinguda de la Generalitat no té
dret a targeta de resident, fins que es torni a recuperar la zona blava.
La modificació d’aquesta Ordenança simplement incorpora tots els nous carrers on es van fer
la concessió, bàsicament perquè Mollerussa no és un districte únic, sinó que està per zones i
es important que això es tingui clar quan es facin les peticions de targeta de resident perquè
es puguin distribuir en funció del que digui l’Ordenança.
Quan al criteri que se segueix perquè per Nadal hi hagi uns dies puntuals absents de
pagament de zona blava, és fruit de la demanda del sector comercial per estimular les
vendes i vendre el concepte d’aparcament gratuït en dates més concretes. És un reclam
comercial que encaixa dins de la campanya pròpia de Mollerussa Comercial, i com que a la
concessió ja figura aquesta possibilitat, el cost és zero. No és una improvisació, com podia
haver estat alguna altra vegada, sinó que la concessió ja ho contemplava.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
10. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ. CODI PA-08 I
CONVENI URBANÍSTIC. APROVACIÓ PROVISIONAL.
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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
“I. En la data 20 de març de 2015 es va signar el conveni urbanístic subscrit entre el Sr.
Fernando Castelló Clemente en nom propi i en la representació de SOKOL GRUPO DE
INVERSIONES, SL i l’Ajuntament de Mollerussa, que té per objecte el compromís de cessió
gratuïta a favor d’aquest darrer de l’edifici Cal Castelló –habitatge unifamiliar- i part dels
jardins que l’envolten situat a l’Avinguda Catalunya, 28, amb la finalitat de la seva
preservació amb la seva integració dins dels sistemes d’equipaments i d’espais lliures del
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municipi de Mollerussa.
II. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 26 de març de 2015, va aprovar
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ. CODI PA-07 I el
CONVENI URBANÍSTIC esmentat. La modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística
municipal de Mollerussa té per objecte la definició del Polígon d’actuació denominat “Cal
Castelló” -Codi PA-07- com a polígon discontinu que abasta dos illes adjacents. El primer
àmbit inclou els terrenys delimitats per les avingudes de Ferrer i Busquets i de Catalunya, i
els carrers de Cervera i d’Enric Granados (illa I). El segon abasta el front de l’illa al carrer
Cervera situada a l’altre costat del carrer de la façana corresponent al primer àmbit (illa II).
La finalitat de la modificació és la redistribució de l’aprofitament privat atorgat pel POUM
vigent per tal de que l’edifici de Cal Castelló s’integri al sistema d’equipaments urbans i bona
part dels seus jardins formin part del sistema d’espais lliures.
III. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida núm. 107, des del dia 05.06.2015 al 05.07.2015,
al diari “El Segre” de Lleida, del dia 05.06.2015, a la pàgina web municipal
www.mollerussa.cat des del dia 22.06.2015 fins a la data, i al taulell d’anuncis municipal des
del dia 05.06.2015 al dia 10.07.2015, ambdós inclosos. Durant el termini d'informació
pública no ha estat presentada cap al·legació enfront a l’expedient aprovat inicialment.
IV. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del DLEG 1/2010, de 3 d’agost, simultàniament
al tràmit d’informació pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació
tècnica relatius a la modificació puntual a les administracions amb competències sectorials,
per tal que emetessin el corresponent informe preceptiu en el termini legalment establert.
Així mateix, es va concedir audiència als ajuntaments que el terme municipal dels quals
confina amb l’àmbit de la modificació.
V. En la data 30.06.2015 es va rebre la notificació electrònica de l’informe emès per la Cap
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat a Lleida, en el que es comunica a l’Ajuntament que “la proposta no és un
supòsit d’avaluació ambiental i, a més, el seu contingut no té efectes significatius en el medi
ambient”.
VI. En relació al tràmit d’audiència concedit al municipi veí, l’Ajuntament de Golmés, aquest
no ha presentat cap al·legació dins del període legalment establert a l’efecte.
VII. En relació al tràmit d’audiència concedit a les administracions amb competències
sectorials sobre la matèria, s’han rebut els següents informes:
- Informe tècnic emès pels Serveis Territorials d’Urbanisme a Lleida en la data 23 de
setembre de 2015. Referència 2015/057608/L (NRE 2015/8255, de 09.10.2015), en el que
“s’informa favorablement la proposta, si bé caldrà ajustar-la en base a les consideracions
efectuades en l’apartat de valoració”.
- Ofici rebut de l’Agència de l’habitatge de Catalunya (NRE 2015/6350, en la data 22 de juliol
de 2015), en el que es comunica a l’Ajuntament que no s’emetrà informe al no ésser
preceptiu.
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- Informe dels Serveis territorials a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat
(Registre electrònic de data 16.07.2045), en el que “s’informa favorablement la proposta
donat que no hi ha afectació al patrimoni cultural”.
VIII. Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics
municipals, han elaborat un nou document tècnic on es recullen les valoracions efectuades
en l’informe tècnic emès pels Serveis Territorials d’Urbanisme a Lleida. Referència
2015/057608/L (NRE 2015/8255, de data 09.10.2015).
En virtut dels antecedents exposats i atès el que disposa la legislació urbanística vigent,
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DEFINICIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAL
CASTELLÓ. CODI PA-08 I CONVENI URBANÍSTIC, en els termes establerts en la
documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
en la qual han estat introduïdes les consideracions de l’informe emès pels Serveis Territorials
d’Urbanisme a Lleida en la data 23 de setembre de 2015.
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el
previst als articles 80, 92 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC manifesta que s’abstindran per manca de
temps per a l’estudi i consulta de la proposta.
L’Alcalde, Sr. Marc Solsona indica que tots els expedients del Ple tots són consultables, des
del moment de la convocatòria. Exposa, tanmateix, que la la proposta es l’aprovació
provisional d’un tema que ja fou sotmès a aprovació inicial i que per tant, ara s’eleva a la
Comissió d’Urbanisme a Lleida perquè puguem resoldre-ho de manera definitiva i puguem fer
efectiu els diferents convenis vinculats a aquesta modificació.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per tretze (13) 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, Teresa Ginesta,
Alonso Soria i Joan Simeón i tres (3) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert
Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
11. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2016.
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 25 de gener de 2016, amb el contingut següent:
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“Vista la necessitat de dur a terme la contractació del servei de neteja dels edificis i espais
públics de l’Ajuntament de Mollerussa, atès que en la data 15 de febrer de 2016 esgotarà la
seva vigència el contracte subscrit el 27 de gener 2010.
Atès que la present contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament
d’una activitat d’acord amb la categoria 14 de l’annex II del TRLCSP.
Tanmateix han estat redactats els corresponents Plecs de clàusules administratives
particulars i Plec de prescripcions tècniques, ha estat emès l’informe de legalitat lliurat pels
Serveis Jurídics competents, l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la
despesa en els termes establerts a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i s’ha certificat
l’existència de crèdit adequat, de conformitat amb allò disposat a l’article 109 del TRLCSP.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, dels informes i la resta de
documentació que consten en l'expedient i, en virtut del que s'estableix en la legislació
vigent, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació delSERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2016i, en
conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació sota la modalitat licitatòria següent:
Procediment: obert
Tramitació administrativa: ordinària
Segon. Aprovar la despesa que comporta la contractació amb càrrec a les partides
corresponents del Pressupost de despeses de l’Ajuntament de l’exercici 2016.
Tercer. De conformitat amb allò establert a l’article 86.3 del TRLCSP, autoritzar la divisió de
l’objecte del contracte en lots, atès que cadascun d’ells són susceptibles d’aprofitament
independent i constitueixen una unitat funcional.
Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que hauran de regir la contractació del servei. En l’expedient contractual es
determinen els elements singulars següents:
Pressupost total de licitació: 229.242,14 €/anual (IVA exclòs)
Termini d’execució: 4 anys, prorrogable per 2 anys més
Cinquè. Conforme allò que s’estableix a l’article 159.1 del TRLCSP, al tractar-se d’un
contracte subjecte a regulació harmonitzada, anunciar la licitació per termini de 40 dies
naturals comptadors des del següent a la data d’enviament de l’anunci del contracte a la
Comissió Europea per a la seva publicació al DOUE.
Sisè. Facultar a l’alcalde pel desplegament del present acord”.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor del Grup Popular, Sr. Joan Simón, manifesta que el seu vot serà favorable i
sobretot pel fet que sigui en blocs separats perquè així hi ha més oportunitats. Tant de bo les
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empreses fossin de Mollerussa per donar més oportunitats a persones que estan
empadronades al municipi. Troba molt correcta la manera en què s’ha actuat aquesta
vegada.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, manifesta que abans ja s’havia fet així i
hi va haver molta disbauxa. Hi havia molts problemes de funcionament i moltes queixes dels
centres educatius per manca de neteja. Llavors es va re negociar i es va poder aconseguir
una baixada econòmica important. Precisament la millora econòmica i de servei va venir
donada perquè es va adjudicar a una sola empresa. Es va pactar que hi hauria una persona
supervisora que s’encarregaria de visitar setmanalment els centres i els equipaments per
corregir incidències i parlar-ho amb el regidor. També es feien actuacions de neteja
transversals, com la neteja de vidres, a tots els centres. Aquesta empresa al tenir un volum
major podia tenir un equip dedicat a aquestes tasques. Ara es planteja tornar-ho a fraccionar
en sis blocs per donar oportunitat a empreses petites. En aquesta part, la Sra. Ginestà
afirma estar-hi d’acord. Creu que és positiu, però expressa els seus dubtes en quant a que
sigui efectiu; en tot cas, es una cosa que es veurà amb el temps. Per tant, el seu vot és el de
donar-los- la confiança, i s’abstindran. Vol remarcar, no obstant, algun un punt del plec de
clàusules i pregunta si aquest canvi d’empreses garanteix el lloc de treball de les persones
que actualment estan realitzant el servei i les condicions de treball de què gaudeixen. Creu
que això és el que més ha de preocupar, ja que hi ha persones amb jornada completa.
També pregunta si cada empresa tindrà una persona que serà la interlocutora amb el regidor
o amb algun encarregat per fer el seguiment del servei.
El regidor del grup ERC, Sr. Narcís Romà, manifesta que el vot del seu grup serà favorable
perquè creuen que el canvi de model sempre és bo, encara que després ja es veuran els
resultats. Felicita els membres pel model que s’ha pres perquè donar joc a més participació
sempre és cosa bona.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, dóna les gràcies. Assegura que la Llei de contractes del sector
públic preveu la subrogació del personal en cas que hi hagi un canvi d’empresa, amb les
mateixes condicions de treball que tenen avui; per tant això no ha de representar cap
inconvenient. Si es tragués el concurs en un únic lot passaria el mateix. El Sr. Solsona
explica que no qüestionen el model però amb la gestió dels últims temps s’han generat unes
necessitats i unes demandes que amb el fraccionament i amb la divisió per àmbits resultaran
més fàcils de gestionar. Com que no hi ha la necessitat estricta de buscar una nova
concessió amb millora econòmica perquè es pot mantenir l’actual, el que es pretén és fer una
aposta per millorar el servei i la qualitat. L’alcalde creu que d’aquesta manera es podrà fer
més bé el seguiment. També el fet que estigui dividit permet l’accés a empreses que per
volum de contracte no requereixin una classificació per accedir al concurs. L’alcalde és de
l’opinió d’intentar obrir el màxim possible perquè la gent pugui participar-hi. També s’ha
considerat que no és el mateix la neteja d’un pavelló o d’una instal·lació esportiva que la
neteja d’un centre escolar o d’un parc municipal o la del Salt del Duran; per tant, les
empreses tenen aquest punt d’especialització en funció dels àmbits de treball. Aquesta
característica permet millorar la prestació, no només econòmicament, sinó també pel principi
de l’especificitat dels servei i de la instal·lació.
L’alcalde comenta el que pot passar si es fa de manera fraccionada:
Supòsit 1: sis lots, sis empreses, és un supòsit.
Supòsit 2: sis lots, i una mateixa empresa. Es farà el seguiment per lot, cosa que permetrà
fer una millor tasca, no hi haurà problemes en l’àmbit laboral i aposta per la qualitat. Cal
fixar-se que el preu del contracte surt d’una revisió actual dels serveis i s’ha mirat de manera
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molt exhaustiva les hores de cada servei per millorar i perquè la part econòmica no sigui cap
condicionant per reduir la feina.
L’alcalde celebra que tots els regidors estiguin d’acord o relativament d’acord amb el
plantejament exposat. No descarta que caldrà veure com es desenvoluparà un cop fraccionat
però entén que davant d’un problema, l’actuació serà més ràpida i no afectarà a
modificacions de contracte. Això implica un treball administratiu molt potent en funció de les
magnituds de què es parla i passa per Ple perquè és un contracte de quatre anys més dos,
que sumats superen el 10% del pressupost ordinari de l’Ajuntament. També fa èmfasi que el
Ple contempla que la Mesa de contractació que actuarà serà la mesa general, amb la qual
cosa tots els grups del consistori estaran representats per avaluar el plantejament de les
diferents propostes.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
URGÈNCIA
12. SOL·LICITUD DEL SR. ROCA PONS, Adrià, DE COMPATIBILITAT PER UNA
SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.
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 25 de gener de 2016, amb
el contingut següent:
“Atesa la petició formulada pel Sr. ROCA PONS, Adrià, membre de la Plantilla de Personal
Laboral Col·laborador d’aquest Ajuntament, amb contracte laboral temporal a temps parcial
en un lloc de treball de socorrista de la piscina coberta, sol·licitant autorització per a
compatibilitzar l'exercici d'una segona activitat [de caràcter principal] al sector privat,
consistent en l’exercici de serveis professionals en l’empresa GRUPO SADA S.A., amb
activitat en l’àmbit del cicle productiu d’aviram.
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada
cap indici d’incompatibilitat amb el càrrec que desenvolupa el peticionari a l’Ajuntament de
Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora
de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior.
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Secretaria; atès el que
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, i a proposta de l’Alcaldia, el
Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. ROCA PONS, Adrià, la compatibilitat per a desenvolupar una
segona activitat al sector privat, següent:
•

Exercici de serveis professionals en l’empresa Grupo SADA, S.A, amb activitat en
l’àmbit del cicle productiu d’aviram.

Segon. L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:
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•
•
•
•

Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni
l'horari de la persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de
Mollerussa.
L'autorització de compatibilitat està condicionada al compliment estricte de la
jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic.
La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc
de treball.
No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat
professional.

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
URGÈNCIA
13. SOL·LICITUD DE LA SRA. SOLSONA POBÉS, Míriem, DE COMPATIBILITAT PER
UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.
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 25 de gener de 2016, amb
el contingut següent:
“Atesa la petició formulada per la Sra. SOLSONA POBÉS, Míriem, membre de la Plantilla de
Personal Laboral Col·laborador d’aquest Ajuntament, amb contracte laboral temporal a temps
parcial en el lloc de treball d’Integradora Social CENTRE OBERT “La Banqueta”, sol·licitant
autorització per a compatibilitzar l'exercici d'una segona activitat [de caràcter no principal] al
sector privat, consistent en l’exercici de serveis professionals en la Fundació Privada
Champagnat, l’objecte social de la qual és la promoció i assistència de les persones més
necessitades
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que desenvolupa la peticionària a l’Ajuntament de
Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora
de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior.
En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Secretaria; atès el que
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, i a proposta de l’Alcaldia, el
Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. SOLSONA POBÉS, Míriem, la compatibilitat per a desenvolupar
una segona activitat al sector privat, següent:
-

Entitat:
Tipus relació:
Dedicació:
Activitat:

Fundació Privada Champagnat.
Contracte laboral
19 hores setmanals (47,5%)
promoció i assistència de les persones més necessitades

Segon. L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:
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•
•

•
•

Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l'horari de la
persona interessada establerts per al lloc de treball a l’Ajuntament de Mollerussa.
L'autorització de compatibilitat està condicionada al compliment estricte de la jornada i l'horari
en els llocs de caràcter públic. En el supòsit que l’Ajuntament de Mollerussa desplegui en el
Centre Obert “La Banqueta” tasques inherents al servei d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i joves adolescents, en el període comprés entre el 01/07/2016 i el
02/09/2016, la Sra. Solsona Pobés, Míriem, haurà de modificar les dedicacions a la Fundació
Privada Champagnat, o renunciar a la compatibilitat en favor d’un o altre lloc de treball.
La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc de treball.
No podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat professional.

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
URGÈNCIA
14. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, PRESSUPOST 2016 (Núm.04/2016)
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta 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,
d'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 04/2016, per una quantia total de 12.000,00
€ el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
11.3340.4800014

12.000,00

CONCEPTE
Ass. Mollerussa capital de la Sardana

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

IMPORT
12.000,00
12.000,00

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
11.3340.2279900

12.000,00
CONCEPTE
Mollerussa capital de la Sardana

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
12.000,00
12.000,00
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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.
15.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que ha estat presentada una Moció, del Grup Municipal
ERC.
15.1 MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA
HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE
El Sr. Engelbert Montalà i Pla, del Grup Municipal ERC dóna lectura de la Moció següent:
MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA
CONCA DE L’EBRE
El Consell de Ministres Espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen
un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba
el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que
rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern Espanyol han tingut en compte les al·legacions que
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte
negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final
del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi
desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb
el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu
Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així,
segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de
ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un
any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta
proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de
l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions
per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de
l’Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, Així que, en cas que s’implementi,
tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete
al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

en el cent per cent de les masses d’aigua, el de l’Ebre estableix únicament un vuit per cent
del total de les masses de l’aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous
regadius en 450.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van
lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més
de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea
al Govern Espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i
va requerir al Govern Espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt
concretes al Govern Espanyol sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va
assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer
arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic
i mediambiental del tram final del riu Ebre, el Delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup
municipal ERC Mollerussa d’Esquerra de Mollerussa proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Manifestar al Govern de l’Estat Espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Mollerussa a
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell
de Ministre el passat 8 de gener de 2016.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els Ajuntaments, així com altres
institucions i entitat socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i
Hàbitats.
5. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat e Catalunya, a la Conselleria d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, alguns grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern
Espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Densa de l’Ebre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura de la Moció, 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 en contra de la
moció i a favor del pla perquè pensa que al final s’arribarà a un equilibri que beneficiï tots els
territoris i ajudarà a ser solidàries unes comunitats amb les altres.
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La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista manifesta que estan de nou davant d’una
moció de les que, com moltes, pertoquen debatre als parlaments respectius més que al món
municipals. En els parlaments hi ha les comissions que estudien a fons aquests temes i en
són més coneixedors. També diu que no té els coneixement necessaris per posicionar-se i
entén les demandes lícites que fan els ciutadans de les Terres de l’Ebre i la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, però també creu que la Generalitat ha de treballar en defensa del sistema
socioeconòmic de les Terres de Lleida en què l’aigua esdevé un factor determinant per
construir el centre de producció i transformació agroalimentària de referència que hauria
d’estar a les nostres terres i el suport a les Comunitats de Regants. La Sra. Ginestà insisteix
que és difícil posicionar-se a favor o en contra i que potser caldria abstenir-se i assegura que
no vol anar en contra de la moció dels companys d’ERC, però com a municipi afectat per
aquestes infraestructures o aquest pla caldria instar el Govern de la Generalitat i el de l’Estat
a arribar a acords adients per evitar que la problemàtica esdevingui un conflicte entre
territoris. O instar els dos governs a garantir els cabals al llarg de la conca perquè
contribueixin tant en el manteniment de la bona salut dels rius com en la continuació de
l’economia de les nostres terres. Per tant –afirma- el seu posicionament serà l’abstenció.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC manifesta que cal posicionar-se amb tots els
temes importants de país i l’aigua és un tema important de país, i no només afecta les
conques de l’Ebre sinó que en el futur pla hidrològic català afectarà a totes i cadascuna de
les conques del nostre país. Afirma que si ara no som solidaris amb els cabals i les conques
dels nostres veïns, no es pot demanar després solidaritat amb els cabals i el posicionament
dels nostres veïns respecte les nostres conques. Si es vol un país cal posar-se al costat dels
veïns i aquesta és una gran oportunitat perquè des de les Terres de Lleida se’ns identifiqui
com a valedors de l’angoixa que tenen en aquelles terres i que potser nosaltres en un futur
també podrem tenir i llavors podrem demanar el suport d’altres zones del nostre país cap a
les nostres terres. Si s’entén la globalitat del concepte de l’aigua en el que serà el futur
nostre país, s’entendrà el posicionament del grup d’ERC de Mollerussa, en vers els nostres
germans del Delta de l’Ebre.
L’alcalde manifesta que, en aquesta moció, el seu grup hi donarà suport per diferents
motius. Primer perquè al 8 de gener del 2016 qui aprova aquest Pla de conca és un Govern i
en aquest cas també, en funcions. Per tant aquí també hi ha un concepte de forma a l’hora
de l’aprovació d’aquest projecte, que més enllà d’unir i buscar solidaritat el que pot provocar
és enfrontaments territorials. Per tant, davant d’aquesta disjuntiva en la forma i en el que
suposa territorialment, entén que és un tema de país i hi estan d’acord, bàsicament perquè
nosaltres també som terra que vam viure en el seu moment una transformació de secà a
regadiu.
Som molt conscients i sabem molt bé el que suposa la transformació de l’aigua de les
nostres terres, amb els nostres conreus, amb la nostra activitat econòmica; per tant, una
visió global que ha d’anar més encarada, ja no només a la part més sentimental i solidària,
sinó en el fet de poder realment garantir que hi hagi uns cabals ecològics que siguin justos i
que satisfacin les diferents parts.
L’alcalde diu que dóna suport aquesta moció i recull les paraules de la Sra. Ginestà. El dia 27
de gener el Grup de Democràtica i Llibertat va presentar al Congrés dels Diputats una
proposició no de Llei per modificar els cabdals ecològics que estableix el Pla Hidrològic de
l’Ebre corresponent amb aquesta tipologia a aquesta moció. Per tant, diu que hi ha moltes
maneres d’actuar. Creu que és efectiu traslladar la proposició de revisió i de modificació dels
cabals ecològics. Des de Mollerussa, en tant que Catalunya, s’ha de tenir aquesta concepció
global del que suposen l’aigua i els regadius i tot el que gira al voltant de l’aigua i la seva
activitat econòmica per al país.
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Engelbert
Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, dues (2) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es
Teresa Ginesta i Alonso Soria i una (1) abstenció, del Regidor Sr. Joan Simeón.
16.- 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 19 de novembre de 2015 i 20 de gener de 2016, i que es
corresponent als números 628/2015 a 718/2015, i 001/2016 a 032/2016, següents:
ANY 2015
Decret Núm. 628/2015, 19 de novembre.
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 Moguer Prior,
Susana.
Decret Núm. 629/2015, 19 de novembre.
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 Daza Perez
Adriana.
Decret Núm. 630/2015, 19 de novembre.
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 Derivada
Creativa, SL.
Decret Núm. 631/2015, 19 de novembre.
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 Transportes y
Gruas Hermano Solano.
Decret Núm. 632/2015, 19 de novembre.
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 Folch Cortes,
Maria Dolores Angela.
Decret Núm. 633/2015, 19 de novembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 15/2015).
Decret Núm. 634/2015, 19 de novembre.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 16/2015.
Decret Núm. 635/2015, 19 de novembre.
Assumpte: Deures d’ús,. Conservació i rehabilitació. Esta de conservació de l’edifici ubicat a l’Avinguda
Jaume I, 9 de25230 Mollerussa. Tràmit: Imposició d’una segona multa coercitiva.
Decret Núm. 636/2015, 19 de novembre.
Assumpte: Ajut d’urgència.
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Decret Núm. 637/2015, 19 de novembre.
Assumpte: Procés electoral Eleccions Generals 2015.
Decret Núm. 638/2015, 20 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra., Mari Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat
el dia 21 de novembre de 2015.
Decret Núm. 639/2015, 20 de novembre.
Assumpte: Assignació de gratificacions personal laboral temporal EMMM.
Decret Núm. 640/2015, 20 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. 641/2015, 23 de novembre.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C. Santa Cristina 1 (B) – cantonada C.
Estrella de 25230 Mollerussa. Ampliació del termini., Tràmit: Atorgament de nou termini.
Decret Núm. 642/2015, 23 de novembre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Jordi Bernadó, en representació de Caja Rural de Aragón “Bantierra”, en què
demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 26 de novembre de 2015.
Decret Núm. 643/2015, 23 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 644/2015, 23 de novembre.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Allianz Seguros
y Reaseguros, SA. I la Sra. Estefania Cobo Jimenez.
Decret Núm. 645/2015, 25 de novembre.
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 Juanjo Galan y
Begoña Plana, CB.
Decret Núm. 646/2015, 25 de novembre.
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 Buera Polo,
Rafael.
Decret Núm. 647/2015, 25 de novembre.
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 Iglesias Pinzon
Marisol.
Decret Núm. 648/2015, 25 de novembre.
Assumpte: Unió Civil 010/2015.
Decret Núm. 649/2015, 25 de novembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada
al C/ Balmes, 19 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 650/2015, 25 de novembre.
Assumpte: Contractació professora escola municipal de música, Curs 2015/2016. Sra. García Salas,
Núria. (Permís Maternitat Sra. Boyero Egido, Concepció).
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Decret Núm. 651/2015, 25 de novembre.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a
l’Avinguda de Balaguer, 7 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 652/2015, 26 de novembre.
Assumpte: Contractació de Personal col·laborador de l’Àrea de Cultura: Activitats de lleure i
socioculturals. Auxiliar protocol.
Decret Núm. 653/2015, 26 de novembre.
Assumpte: Permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu.
Decret Núm. 654/2015, 27 de novembre.
Assumpte: Declaració d’extinció del contracte del servei de neteja dels edificis i dependència
l’Ajuntament de Mollerussa. 2010-2016.
Decret Núm. 655/2015, 30 de novembre.
Assumpte: Expedient de contractació del projecte executiu de la primera fase de la pista d0atlketisme al
Parc Territorial de La Serra. Exp. 01/2015. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació.
Decret Núm. 656/2015, 1 de desembre.
Assumpte: Concurrència pública per cobrir una plaça d’agent de la policia local, en règim d’interinitat,
per procediment de selecció urgent. Nomenament funcionari interí.
Decret Núm. 657/2015, 1 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 658/2015, 1 de desembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de Novembre de 2015.
Decret Núm. 659/2015, 1 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 660/2015, 2 de desembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici ubicat al C.
Molí, 12 A de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament d’un nou termini.
Decret Núm. 661/2015, 2 de desembre.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. David Otero
Huertas.
Decret Núm. 662/2015, 2 de desembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al C.
Vilaclosa, 15-16 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 663/2015, 3 de desembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situat al
C/ Dardanels, 6 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 664/2015, 3 de desembre.
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 Serrat Bonet, Vicenç Jordi.
Decret Núm. 665/2015, 3 de desembre.
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 Moguer Martin
Antonio.
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Decret Núm. 666/2015, 4 de desembre.
Assumpte: Aprovació final nòmina mes de novembre.
Decret Núm. 667/2015, 7 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’0Amistat (Auxiliars Protocol Concurs Nacional de Vestits de Paper 2015).
Decret Núm. 668/2015, 7 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat (Guarda-roba “Concurs Nacional de Vestits de Paper 2015”).
Decret Núm. 669/2015, 7 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Joan Ramon Domingo, en representació de Democràcia i Llibertat, en què
demana autorització per muntar una carpa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 670/2015, 7 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Engelbert Montalà, en representació d’ERC Mollerussa, en què demana
autorització per muntar una carpa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 671/2015, 9 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 672/2015, 9 de desembre.
Assumpte: Nomenament càrrec unipersonal de govern: Director de l’Escola Municipal de Música “Jordi
Piqué”. Nomenament dels càrrecs unipersonal de govern integrats en l’equip directiu: Cap d’Estudis i
Secretària Acadèmica.
Decret Núm. 673/2015, 10 de desembre.
Assumpte: Subvenció Club Patí Mollerussa.
Decret Núm. 674/2015, 10 de desembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 675/2015, 10 de desembre.
Assumpte: Subvenció Club Basquet Mollerussa.
Decret Núm. 676/2015, 14 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 677/2015, 14 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 678/2015, 14 de desembre.
Assumpte: Subvenció Escuderia Mollerussa.
Decret Núm. 679/2015, 14 de desembre.
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 Llobera Pages,
Ignasi.
Decret Núm. 680/2015, 15 de desembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de serveis tècnics: Activitats diverses. Projecte
treball als barris 2015. Programa D. Programes d’experimentació laboral. Acció projecte: DX01.
“Condicionament d’habitatges d’ús social. Fase 1”. Número d’expedient: LTB-032/15.
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Decret Núm. 681/2015, 15 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Teresa Ginesta, en representació del Partit Socialista de Catalunya, en què
demana autorització per muntar una carpa al recinte del Mercat Setmanal.
Decret Núm. 682/2015, 17 de desembre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador per a la provisió de diversos llocs de treball de
monitors/es per a l’activitat Aventura de Nadala 2015-2016 de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 683/2015, 17 de desembre.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 684/2015, 18 de desembre.
Assumpte: Resolució de l’avaluació específica per a la selecció mitjançant borsa de treball de diverses
places de professors de música per a tasques docents a l’escola de música de Mollerussa. Exp. BTEM
2015/C-01.
Decret Núm. 685/2015, 18 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 686/2015, 18 de desembre.
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 Ribalta Raventós, Jordi.
Decret Núm. 687/2015, 18 de desembre.
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 Serrat Bonet, Vicenç Jordi.
Decret Núm. 688/2015, 18 de desembre.
Assumpte: Subvenció CFJ Mollerussa.
Decret Núm. 689/2015, 18 de desembre.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Reale Seguros
Generales S.A. i Sr. Santiago Felip Sol.
Decret Núm. 690/2015, 21 de desembre.
Assumpte: Procés selectiu per cobriri quatre llocs de treball inclosos a l’oferta pública d’ocupació 2011ampliació, d’agent de la Policia Local a l’Ajuntament de Mollerussa. Nomenament funcionària de carrera.
(Sra. Puig Martínez, Isabel).
Decret Núm. 691/2015, 22 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Ferrocarrils Generalitat de Catalunya, en què demana autorització per muntar una
carpa el dia 24 de desembre de 2015
Decret Núm. 692/2015, 22 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Agrupament Escolta i Guia Cal Met, en què demana material divers per al dia 24
de desembre de 2015.
Decret Núm. 693/2015, 22 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Testimonis de Jehova, en què demana autorització per posar una paradeta
informativa els dimecres i dissabtes de tot l’any 2016.
Decret Núm. 694/2015, 22 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Jose Nogueira Ferreira, en què demana autorització per vendre globus durant
la Cavalgada de Reis.
Decret Núm. 695/2015, 22 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 696/2015, 23 de desembre.
Assumpte: Nomenament Secretària Accidental, durant el període vocacional 2015/2016.
Decret Núm. 697/2015, 23 de desembre.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 698/2015, 23 de desembre.
Assumpte: Expedient de contractació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions
d’enllumenat públic al municipi de Mollerussa. Anualitat 2016. Requeriment de documentació.
Decret Núm. 699/2015, 23 de desembre.
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 Caba Bonjoch, Albert.
Decret Núm. 700/2015, 23 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per C. P. Ramon
Viladrich, 2.
Decret Núm. 701/2015, 23 de desembre.
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 PAPRINSA.
Decret Núm. 702/2015, 23 de desembre.
Assumpte: Llicències d’obres.
Decret Núm. 703/2015, 23 de desembre.
Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres núm. 2015/258 presentada per Telefónica de España.
Decret Núm. 704/2015, 23 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 705/2015, 29 de desembre.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.
Decret Núm. 706/2015, 29 de desembre.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.
Decret Núm. 707/2015, 29 de desembre.
Assumpte: Horaris del personal adscrit al servei Biblioteca “Jaume Vila”.
Decret Núm. 708/2015, 29 de desembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 709/2015, 29 de desembre.
Assumpte: EMC-011/2015
Decret Núm. 710/2015, 29 de desembre.
Assumpte: Aprovació nòmina mes de desembre.
Decret Núm. 711/2015, 30 de desembre.
Assumpte: Relació de les ALTES de residents al municipi corresponents al mes de desembre de 2015.
Decret Núm. 712/2015, 30 de desembre.
Assumpte: Relació LID per llicències d’obertura d’establiments núm. 10/2015
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Decret Núm. 713/2015, 30 de desembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 17/2015)
Decret Núm. 714/2015, 30 de desembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 18/2015)
Decret Núm. 715/2015, 30 de desembre.
Assumpte: Subvenció ACUDAM
Decret Núm. 716/2015, 30 de desembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2015 (Núm. 19/2015)
Decret Núm. 717/2015, 30 de desembre.
Assumpte: Modificació de crèdits núm. 6/2015. Patronat de Fires.
Decret Núm. 718/2015, 31 de desembre.
Assumpte: Aprovació de factures.
ANY 2016
Decret Núm. 001/2016, 07 de gener.
Assumpte: Procés electoral ELECCIONS A CAMBRES AGRÀRIES 2016
Decret Núm. 002/2016, 07 de gener.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Maria Sanfeliu, en què demana autorització per utilitzar la sala “B” de
l’Amistat el dia 9 de gener de 2016
Decret Núm. 003/2016, 07 de gener.
Assumpte: Sol·licitud Associació Benghali Malí, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Centre Cultural el dia 10 de gener de 2016
Decret Núm. 004/2016, 08 de gener.
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. Ramon Viladrich, 2.
Decret Núm. 005/2016, 08 de gener.
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/ Nord, 11-13.
Decret Núm. 006/2016, 08 de gener.
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. Ramon Viladrich, 2
Decret Núm. 007/2016, 08 de gener.
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. Ramon Viladrich, 2.
Decret Núm. 008/2016, 11 de gener.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral temporal. Piscina
Coberta Temporada 2015-2016.
Decret Núm. 009/2016, 11 de gener.
Assumpte: Modificació dedicació Monitor/Socorrista de Natació. Personal laboral indefinit NO FIX: Piscina
Coberta Temporada 2015-2016.
Decret Núm. 010/2016, 12 de gener.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació del magatzem situat a
l’Avinguda de Balaguer, 7 de 25230 Mollerussa. Tràmit: Atorgament de nou termini.
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Decret Núm. 011/2016, 12 de gener.
Assumpte: Estat de conservació de la construcció situada al C. Santa Cristina 1 (B) – cantonada C.
Estrella de 25230 Mollerussa. Ampliació del termini. Tràmit: Atorgament de nou termini.
Decret Núm. 012/2015, 12 de gener.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació i reposició de les
condicions de seguretat i salubritat de la construcció ubicada al C. Santa Cristina, 16 de Mollerussa.
Decret Núm. 013/2015, 12 de gener.
Assumpte: Deures d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a
l’Avinguda Ermengol V de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 014/2015, 12 de gener.
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici plurifamiliar d’habitatges situat al C. Crit Rei, 7 de
Mollerussa. Tràmit: Sol·licitud d’ampliació del termini.
Decret Núm. 015/2015, 12 de gener.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de les instal·lacions
industrials situades a la partida de La Figuera, 48. Tràmit: imposició quarta multa coercitiva.
Decret Núm. 016/2015, 12 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments. Recuperació del 49,73% de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012.
Decret Núm. 017/2015, 00 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP Ramon Viladrich, 2
Decret Núm. 018/2015, 12 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 019/2015, 12 de gener.
Assumpte: Adhesió de l’ajuntament de Mollerussa al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA del CONSORCI AOC.
Decret Núm. 020/2015, 12 de gener.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 01/2016)
Decret Núm. 021/2015, 13 de gener.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 022/2015, 13 de gener.
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 Carrera Sole Hortensi.
Decret Núm. 023/2015, 13 de gener.
Assumpte: Sol·licitud Demòcrates de Catalunya, en què demana autorització per utilitzar la sala 5 de
l’edifici annex a l’Amistat el dia 14 de gener de 2016.
Decret Núm. 024/2015, 15 de gener.
Assumpte: Contractes Menors de Serveis Professionals Àrea d’Educació. Desplegament del conveni Pla
Educatiu d’Enfront, 2016.
Decret Núm. 025/2015, 15 de gener.
Assumpte: Modificació de dedicació del personal col·laborador Àrea de Cultura: Activitats diverses.
Biblioteca Comarcal Jaume Vila: Auxiliar de Biblioteca.
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Decret Núm. 026/2015, 19 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues, presentada per CP Santa Joaquima de
Vedruna, 17
Decret Núm. 027/2015, 19 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues; Talleres Sandoval Martínez
Decret Núm. 028/2015, 19 de gener.
Assumpte: Sol·licitud llicència ocupació via pública o terrenys ús públic amb materials de construcció,
runes, tanques, puntals i/o altres instal·lacions anàlogues; Suministros Tecni Logistica Gas SL
Decret Núm. 029/2015, 20 de gener.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2016 (Núm. 02/2016)
Decret Núm. 030/2016, 20 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 031/2016, 20 de gener.
Assumpte: Plantilla de Personal, Exercici 2016. Aprovació definitiva i publicació.
Decret Núm. 032/2015, 20 de gener.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 3/2015
---------------------

El Ple se’n dóna per assabentat.
17.- PRECS I PREGUNTES
PRECS
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup Popular planteja el següent PREC:
•

Diu que més aviat és un prec d’agraïment. Agraeix a la colla dels 65 la col·laboració
en la festa de reis i al consistori que hagi ampliat l’horari de la biblioteca. Creu que
era necessari.

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

Caldria contemplar la possibilitat d’ubicar contenidors en zones residencials per
abocar les restes de poda, de jardineria, etc .... ja que són zones on se’n genera
molta. La saques actualment s’aboquen als contenidors d’orgànica.

•

Fa gairebé un any que a Mollerussa es va tancar el cinema. Demana a l’Ajuntament
que cedeixi la sala d’actes de l’Edifici Cultural i faci un conveni amb l’empresa Circuit
Urgellenc, com han fet d’altres Ajuntaments. Es tracta d’un muntant màxim uns
50.000€. A més, es podria aconseguir subvencions com s’ha fet a l’Ajuntament de
Balaguer i ’altres Ajuntaments. Creu que aquest equipament és important per a la
ciutat i demana que es prengui la proposta seriosament tant pel que fa a la
repercussió com a la promoció cultural.
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En referència als PRECS plantejats l’alcalde respon:
•

En resposta al Sr. Simeón, s’afegeixen als agraïments a la colla dels 50 anys i a
l’ampliació de l’horari de la biblioteca.

•

Quan al tema de la recollida d’escombraries i de poda no es preveu posar més
contenidors però sí uns sacs grans (bigbags). Es passarien a recollir dilluns i
divendres. De moment s’està acabant de lligar i representa un sobrecost del servei
perquè no estava previst. Ara s’estan acotant les condicions i els dies de recollida.

•

Pel que fa al cinema, cal veure quin paper hi ha de tenir l’Ajuntament. No només és
cedir el Centre Cultural sinó que cal fer una inversió de més de 50.000€ i les
subvencions ja no hi són. Hi eren en el moment en què es va fer el canvi a les noves
tecnologies, però llavors només s’hi van adherir les empreses de cinema privades i
aquells municipis que tenien locals propis per a aquesta finalitat i que se
n’encarregava una empresa. L’alcalde diu que l’Ajuntament ha de gastar-se aquests
diners perquè un tercer pugui fer cinema i no de manera gratuïta, ja que en voldrà
obtenir una rendibilitat. També diu que si parla d’imports és perquè hi ha hagut
converses des d’Alcaldia i la Regidoria de Cultura amb l’empresa; però de tota
manera hi ha d’haver una fórmula econòmica de corresponsabilitat per cedir el local i
permetre’n l’explotació. Cal pensar a amortitzar la inversió i que la gent s’hi guanyin
la vida. També cal tenir en compte la hipoteca de les sales i el condicionament si es
vol tenir una programació una mica de qualitat, d’actualitat... només posant un
projector i una concessió no vol dir ser el primer en entrenes. Però, tot i això,
l’alcalde afirma que no han abandonat les converses i miraran amb el temps si el
projecte pot fluir.

PREGUNTES
El regidor Sr. Joan Simeón, del grup Popular, formula les següents PREGUNTES:
•

Fa arribar una pregunta que li han fet a ell referent al dipòsit municipal de vehicles,
al vandalisme i a la desaparició de peces de cotxes. Pregunta si es pensa millorar la
situació.

•

Exposa una altra pregunta que també ha estat plantejada pel jovent de Mollerussa.
Fa referència als menors de 16 anys. Avui per avui a Mollerussa no hi ha una oferta
d’esbarjo per als diumenges a la tarda per a aquest sector d’edat. Potser seria viable
el local del Musicland fent-hi una mínima inversió. Seria bo emplaçar tots els grups
per parlar-ne, veure-ho, fer una proposta i plantejar alguna activitat allí.

La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista formula les següents PREGUNTES:
•

Fa referència a la pista d’atletisme. Té entès que només serà de sis carrils i no de
vuit carrils, mínims indispensables per ser homologable. Pregunta si s’hi podran
organitzar campionats provincials, regionals o nacionals.

•

La segona pregunta fa referència a les obres de l’avinguda Balaguer. Diu que la rasa
que s’ha fet per les obres de soterrament de la línia d’alta tensió finalment ja s’han
acabat. Han tingut una durada molt llarga, però s’hi pot observar, només veient-les,
la mala compactació del terreny i pavimentació que s’ha fet en aqueta rasa. La Sra.
Ginestà pregunta si es supervisen les obres al seu acabament de l’obra i, si s’ha fet
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la recepció, quin tècnic se n’encarrega de fer-la. Pensa que caldria exigir a l’empresa
que deixés amb les degudes condicions el cobriment d’aquesta rasa perquè hi ha
quedat una ondulació molt important.
•

Un altra pregunta fa referència al llibre que es va presentar del Museu dels Vestits de
Paper, de la Carme Polo i el Miquel Polo, el segon llibre. Li va sorprendre molt que en
tot moment es parlés del primer quan se sap que n’hi ha un que es va fer a la
inauguració del Museu i precisament volia preguntar sobre aquest primer llibre, del
qual se’n va fer una edició important. Vol saber si es continua venent, si hi ha
recaptació per part de l’Ajuntament i es controlen les existències que queden
d’aquest llibre.

•

La darrera pregunta fa referència als expedients de la Junta de Govern que s’han
passat aquest mes de desembre, relatius a la contractació de subministraments
diversos. N’hi ha un que fa referència a la contractació de subministraments d’espais
publicitaris a diferents mitjans de comunicació. Sorprèn el volum ja que és de
57.000€. Creu que és exagerat per un Ajuntament com el nostre, i pregunta quins
són els conceptes. No vol qüestionar-lo tots, però ja que hi ha un mitjà com és TV de
Mollerussa, en què està prou justificat el pagament que se li pugui fer pel servei que
dóna; el suplement del Pla que també està justificat; pregunta, però, per què es
paga per les notícies que se’ls envia des de l’Ajuntament. Per quin motiu no
assisteixen als Plens?. La Sr. Ginestà es qüestiona si són convenis per donar
finançament o subvencions. Sorprèn aquest repartiment a tants mitjans i sense estar
justificats com a extres de Fira o perquè hi hagi un esdeveniment extra...; en tot cas
voldria saber-ne el contingut. L’any passat es van pagar un 9.000€ (segons les
factures que han pogut veure) a MyNews SL i ara es fa un contracte de 4.711€.
Posa de manifest que en aquest Ajuntament, cosa que no passa en cap més altre de
cap comarca, hi ha dues periodistes en nòmina. No en qüestiona el treball i la vàlua
però potser caldria replantejar-se ubicar aquestes persones a altres departament de
la casa. Si aquestes persones fan les notes de premsa, per què cal pagar altres
justament perquè treguin aquestes notes de premsa ?.

El regidor Sr. Engelbert Montalà del grup ERC formula les següents PREGUNTES:
•

Voldria saber quina valoració fa l’Ajuntament de la campanya comercial de Nadal a la
ciutat i si els resultats han estat bons.

•

Pregunta quins passos i actuacions seguirà el consistori per tal de dinamitzar el
comerç.

•

Pregunta què fa la Regidoria de Promoció Econòmica per revertir la situació comercial
de Mollerussa i si creu que Mollerussa perd posicions respecte d’altres ciutats en
l’àmbit comercial. També reclama una reunió amb la Regidoria sobre el que ja es va
parlar referent al funcionament d’omplir els locals buits.

•

Per finalitzar voldria que li expliquessin l’incident entre el responsable del Concurs de
Vestits de Paper, Enric Gràcia i el convidat i col·laborador Conrad Mur, que va acabar
amb aquest últim abandonant el concurs. S'han demanat explicacions al
responsable? Hi haurà algun tipus mesura disciplinaria? Continuarem gaudint de
la col·laboració de la persona afectada?
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A les preguntes plantejades l’alcalde RESPON:
•

Pel que fa al dipòsit de vehicles, ja no és al lloc on van haver-hi els incidents. Per
tant esperem que reverteixi.

•

En referència al tema Musicland, l’alcalde diu que de vegades es perd un mica
l’objectiu o la finalitat dels serveis que pot prestar l’Ajuntament. No es pot plantejar
una “minidisco” per par de l’Ajuntament, cal fer-ho des de l’Oficina Jove, que ha de
generar i dinamitzar activitats per recuperar l’espai de lleure minvat a la ciutat.
L’Ajuntament no ha de fer de promotor d’oci i per tant hi ha una ratlla que hauria de
marcat el que realment es pot fer i les prioritats de tot plegat. El CAU té un vessant
de lleure, associatiu, juvenil, amb quaranta-cinc anys d’història i disposa d’un espai
que ha quedat petit. La donació de l’immoble dels germans Freixes Badia va ser
condicionada que l’espai tingui usos socioculturals, per tant aquesta voluntat s’ha de
respectar perquè així està escripturat. També es disposa d’una sala de petit format
on es podran fer algunes activitats. Tot està pensat per fer-ho a poc a poc, però això
que el Sr. Simeón diu que amb una petita inversió es podria condicionar el local, no
pot ser. Aquest local està completament desballestat i amb molt males condicions,
requereix l’enderroc de tot l’interior i canviar tota la coberta. Cal parlar
d’instal·lacions, de legalitzacions i no parlar de mil coses més que té aquell espai,
tant de bo es pogués tenir –afirma l’alcalde. També comenta que quan era regidor de
Joventut, els pares amb fills i filles d’aquestes edats sempre han demandat un local
per a ells, i la resposta sempre ha estat que l’espai que ells imaginen per als seu fills
segurament no serà l’espai que aquests volen. Si són espais municipals han d’estar
conduïts i cal estar atents a les activitats que es demanen i que es pugui vehicular a
través de l’oficina. L’alcalde diu que li agradaria que hi hagués un promotor que
volgués invertir en aquest nínxol de població, però ho desvincula absolutament del
Musicland.

•

Quant a la pista d’atletisme pot ser de sis o vuit carrils. Es pot escollir que estigui
reglamentada amb sis carrils. El que la fa homologables no són els carrils sinó les
mides reglamentàries per poder acollir competicions. Hi ha sis carrils més el carril de
salts i està projectada l’ampliació a dos més per velocitat.

•

Pel que fa a les obres de l’avinguda de Balaguer, l’alcalde demana més concreció, si
és de mala compactació o altres causes. També assegura que els tècnics de la casa
hi han anat diverses vegades a fer-ne el seguiment i si hi ha algun incident el
comuniquen a l’empresa perquè ho tinguin en compte.

•

En referència al Museu de Vestits de Paper, no s’ha dit mai que era el primer llibre
dels Vestits de Paper. Sempre s’ha dit que, fa deu anys, en el 40è Aniversari hi va
haver el primer llibre. Sempre, en tot moment, va estar present que aquest llibre en
formava part. Amb la celebració dels 50 anys hi havia un element per poder-ne fer
un altre. L’alcalde manifesta que creu que l’important del llibre és el continent i el
continuaran utilitzant con a element de promoció. Pel que fa a la recaptació del llibre,
respon que, no ho sapi.

•

Quant als espais publicitaris, l’alcalde afirma estar un punt sorprès. El que ara s’ha
fet i s’havia d’haver fet sempre és que tots els convenis amb empreses es puguin
passar ordenats un per un a la Junta de Govern, per saber realment què es gasta, és
a dir, transparència absoluta. Es paga publicitat als diaris, al fons audiovisual...
MyNews SL és l’agència que buida i filtra tot el que surt de Mollerussa i és el que
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qualsevol Ajuntament que vulgui tenir un servei de premsa té per saber que es diu al
món. En qualsevol cas, l’alcalde diu que tot està molt clar i si es creu que 57.000 per
a una ciutat com Mollerussa és molt desproporcionat caldrà mirar què es vol, com
volem dinamitzar la ciutat, on hem d’estar situats i, al final, el retorn d’aquest
57.000€ s’avalua cada any amb aquesta inversió en radio i la repercussió en fires i
activitats. Tot és clar i diàfan i tot depèn de quin model es vol. Si es vol repercussió,
tot té una continuïtat setmanal en tots aquests mitjans, no té res a veure que hi hagi
publicitat amb els caps de premsa que generen notícies. És qüestió d’on es vol
arribar i com es vol canalitzar. Molts dels serveis que es donen a les entitats de
Mollerussa és bàsicament això, ajudar-los a difondre en els mitjans qualsevol
iniciativa i activitat. Per tant, no només és per l’Ajuntament sinó que també és per
les entitats, però és una qüestió de criteris. El Sr. Solsona afirma que quan va entrar
d’alcalde va reduir moltes partides publicitàries en mitjans de comunicació,
justament perquè no hi podrien fer front i el que s’ha fet de manera molt residual és
incrementar algunes partides petites, algun nou mitjà de caire local o d’un tipus
diferent de notícia que no és estrictament de l’Ajuntament de Mollerussa com potser
per exemple, el digital Surt de casa. Per tant l’alcalde afirma que és un tema de
percepció i celebra que la Sra. Ginestà s’ho hagi mirat, i s’hi hi ha alguna qüestió
concreta a fer sobre contractes i convenis es pugui explicar quin servei presta
cadascú. També diu que hi ha una ràdio municipal que transmet els plens per ràdio,
cosa que permet als periodistes no haver de venir, fan la feina des del seu lloc de
treball.
L’alcalde aprofita des d’aquí saludar els periodistes que l’estan escoltant i diu que la
innovació tecnològica comporta que el professional pugui fer la feina amb millor
qualitat.
•

Pel que fa a la valoració que l’Ajuntament fa la campanya de Nadal; l’alcalde comenta
que l’Ajuntament hi col·labora i dóna suport a la campanya que organitzen la Cambra
de Comerç i Mollerussa Comercial. D’acord amb la informació facilitada, l’Ajuntament
considera que la campanya ha anat bé.

•

En referència a la promoció econòmica cal destacar diferents matisos. Quan es parla
de viver d’empreses en trama urbana no es parla només de voluntat, sinó d’un
projecte que ha permès l’ocupació de tres locals de deu. Hi ha moltes persones que
demanen informació i els locals s’ocupen gràcies a aquesta acció. També s’ha buscat
l’aliança amb Global Lleida que ajuda en aquestes accions. Però la promoció
econòmica –explica- també és facilitar la implantació a través d’una modificació
urbanística, com ara la que es va fer a la ronda de Ponent. Tot això és promoció
econòmica perquè facilita la implantació d’activitats econòmiques. L’alcalde diu que
tenen informació que Mollerussa no ha perdut posició envers altres ciutats, que
continua estant ben posicionada, potser s’han mogut els eixos comercials però
posaran mesura en trama urbana per solucionar-ho. A Mollerussa, s’articulen
activitats i s’espera que a poc a poc vagin revenint. L’alcalde diu que és un tema
estructural, de país i quan es parla de models cal veure com afecten els d’altres
ciutats, com per exemple de Lleida. Cal veure no només el que es fa aquí, sinó com
afecta el que passa a 20 km de Mollerussa i com es pot afrontar perquè no perjudiqui
comercialment -si es pot dir d’alguna manera- l’ADN del comerç de proximitat que no
és alimentació, sinó de gaudi comercial. L’alcalde manifesta la seva preocupació
davant d’altres models que puguin emportar-se l’onada com és el cas de Lleida
capital i no tant en el model de Mollerussa que té camí per recórrer i en què es té
clar el que es pretén.
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•

Pel que fa a l’incident entre el Sr. Conrad Mur i el Sr. Enric Gràcia, l’alcalde manifesta
que no parlarà en un Ple d’un incident entre dues persones. Sobre això cal saber de
cada part i conèixer les dues versions. Creu que no cal parlar d’un assumpte en què
les persones afectades no hi són; però s’ha preocupat i es preocuparà perquè
ambdues persones siguin al concurs l’any vinent, ja que les dues aporten molt. L’una
amb la imatge, la marca i la seva projecció i l’altra amb la dedicació i la feina de cada
dia al Museu. L’alcalde comenta que no va assabentar-se d’aquesta circumstància
fins al final i pel que sembla no va ser cap cosa que afectés el concurs o que fos una
incidència pública. De tota manera, parlar sobre un tema com aquest que afecta
particularment al comitè organitzador en un Ple, creu que és fer safareig.

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

