AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2016/09
A la ciutat de Mollerussa, el dia dos de novembre 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 extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01. MODIFICACIÓ
D’ESCOMBRARIES

ORDENANÇA

FISCAL

NÚM.

14,

TAXA

PER

RECOLLIDA

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 28 d’octubre de 2016, amb
el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries.
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’article 6.2 (quota tributària):
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“Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
01. Habitatges:
02. Llocs fixos de venda a la via pública i llocs de venda ambulant
en instal·lacions desmuntables:
03. Locals d’aparcament amb capacitat no superior a 10 vehicles:
04. Locals d’aparcament amb capacitat superior a 10 vehicles:
05. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil fins a 50 m2:
06. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil superior a 50 m2:
07. Establiments mercantils:
08. Bars, pubs, cafeteries, restaurants, hotels, fondes i similars:
09. Oficines d'entitats bancàries:
10. Oficines, despatxos professionals i centres oficials:
11. Centres d’ensenyament i escoles de conductors:
12. Cinemes, teatres, sales de ball:
13. Discoteques:
Tarifa reduïda:
13. Habitatges, quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns
ingressos anuals no superiors al Salari mínim interprofessional,
(25% de la tarifa habitatge):

70,72
61,33
61,33
111,87
46,00
64,13
163,34
447,80
406,36
175,29
204,48
442,13
577,90

17,68

Per unitat econòmica familiar s’entendrà tots els individus que convisquin en el mateix
habitatge.”
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. Joan Simeón del grup del Popular manifesta que el seu vot serà d’abstenció.
Amb el sistema de recollida d’escombraires, des del Partit Popular, creiem que estem a la
cua de la comarca; sempre ho han pensat així i aquest increment ens sembla excessiu.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del grup Socialista, esperava que es treballaria més i es
parlaria d’algunes modificacions més a tenir en compte. Si es parla de les escombraries,
l’alcalde dirà que aquest 5% ve donat per l’increment del cànon, etc. etc. però donada la
conjuntura econòmica actual, sobretot per a moltes famílies, un 5% és un increment molt
important, només cal tenir com a referència que als pensionistes se’ls apuja un 0,25% o que
l’IPC ha estat negatiu tot l’any. En un any normal d’un IPC d’un 3,5% podia ser una puja
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coherent o a la línia. En aquest moment és una pujada molt important. Diu que calia
treballar-ho més perquè tenint en compte aquesta conjuntura i la situació en què es troben
moltes famílies, era de rebut que durant tot l’any sense n’hagués parlat i en aquesta línia
volia que s’hagués anat. En la Moció presentada l’any passat als pressupostos, ja s’hagués
hagut de parlar de situacions delicades, no només les de tarifa reduïda, que són per aquelles
famílies que no arriben als salaris mínim interprofessional, sinó de famílies que tot i tenint
sous, en aquest moment són pobres reals. Per tot això,la posició del PSC serà l’abstenció.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC,diu que se’ls planteja en aquest ordre del dia
del Ple extraordinari la modificació de només dues ordenances fiscals. Entenen que a part de
la modificació, com a equip de Govern presenten la congelació de la resta d’ordenances i el
fet que suposa tot això, el que dóna a entendre, és que ja està bé tal com estan les
ordenances. L’any passat ERC va presentar tota una bateria de propostes que no van ser
aprovades en el Ple de les ordenances i aquest any, a part de les que presentaven l’any
passat, en presenten de noves. El que reclamava ERC era que es poguessin valorar entre
tots abans d’aquest Ple i eren propostes que obeïen bàsicament,sense sortir de mare i amb
sentit comú, col·locar un impost sobre els vehicles de tracció mecànica, un apartat amb
excepcions i bonificacions amb vehicles híbrids i elèctrics. No creu que això suposi grans
desfalcs per part de l’Ajuntament, grans pèrdues d’ingressos i d’entrada de diners si
bonifiquen, no proposem percentatges, proposen asseure’s i que s’indiquin de quina millor
manera es podria afrontar aquesta situació. El Sr. Montalà proposava una modificació a la
baixa del coeficient del punt 1 de l’article 6 de la quota tributària de l’Ordenança fiscal de
l’impost sobre els vehicles mecànics. No proposen un percentatge, proposem asseure’s i
veure de quina manera es pot encaixar per fer que la gent que s’ha esforçat durant tots
aquests anys perquè les coses vagin una mica millor, vegin repercutit en els impostos el dia
a dia. Cal parlar-ho i valorar-ho. També proposaven petites modificacions en la taxa de la
brossa perquè es bonifica la taxa a famílies nombroses sense quantificar els ingressos
entrants i caldria veure famílies monoparentals que necessitin una bonificar també. El Sr.
Montalà diu que es tracta de buscar bonificacions per a rendes baixes, no només per a
famílies nombroses. Es tracta de buscar el diàleg, que més que un equip d’onze sigui un
equip de més persones que col·laborin en propostes perquè tot vagi una mica millor. El Sr.
Montalà agafa la bona voluntat de d’asseure’s i valorar-ho però això implica esperar un altre
any i ja fa vàries temporades que estan presentant-ho. Diu que el primer any ja van
presentar una bateria, aquest any tornen a presentar-ne una altra i l’equip de Govern només
decideix modificar-ne dues i congelar les altres. El Sr. Montalà diu que no li plantegen
exageracions, li plantegem modificacions en les quals molt hi podrien estar d’acord i és un
simple debat normal i corrent perquè puguin votar a favor. No votaran en contra de les
modificacions, però voldria que tinguessin en compte les seves propostes, perquè creu que hi
ha marge per modificar i aquesta és la seva humil aportació: treballar en conjunt perquè hi
ha modificacions que es podrien millorar i creu que, en el fons algunes de les que han
proposat, no es veuen malament i ho creu sincerament perquè obeeixen el sentit comú i
intentar ajudar el conjunt de les persones necessitades de la nostra ciutat. El vot en aquest
punt serà d’abstenció.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que el fet que plantegin la congelació d’impostos i taxes
no vol dir que ho tinguin bé. Vol dir que la mesura econòmica per l’impacte que tenen
aquests impostos i aquestes taxes, a dia d’avui, pel Pla d’Ajust,no poden encara tocar els
volums del que representen aquests ingressos per l’Ajuntament de Mollerussa. De cara al
2018, si tot va bé durant l’any 2017, ja intentaran tancar el Pla d’Ajust. Aleshores estaran
alliberats de qualsevol prescripció externa i, d’acord amb el programa electoral, ja preveien
una fiscalitat més justa, que no vol dir ingressar més, vol dir intentar recaptar el mateix
redistribuint les càrregues impositives que pugui haver-hi en els diferents trams, amb nous
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escalats o amb diferents rendes. L’alcalde diu que les coses s’han de fer en el moment que
l’equip de Govern creu convenient per a l’estat comptable. També manifesta que ja portaven
en el seu Pla de Govern una aposta per a una fiscalitat més justa, i no perquè ho proposés
cap grup sinó perquè ja hi havia aquesta voluntat. L’alcalde diu que és en l’equador
d’aquesta legislatura quan poden començar a replantejar diferents ajustos, perquè ells són
els primers que volen baixar impostos i reduir taxes. Cal veure que sigui possible, sense que
representi cap dany per a les arques municipals i pel desenvolupament de les diferents
accions que condicionen el pressupost municipal. No es podia proposar rebaixes impositives
sabent que hi ha unes obligacions normatives, com va passar l’any passat amb el tema del
coeficient de l’IBI. L’Ajuntament de Mollerussa cobra menys del que val realment el servei de
recollida d’escombraries. Ja hi estan d’acord que sigui d’aquesta manera. El que estan
incrementant és 3,37€ a l’any en el tema dels habitatges, el percentatge és molt, el número
relatiu no és tant impactant. S’està parlant d’un increment al cap de l’any de 31.000€ i que
ha de repercutir aquí perquè el que motiva aquest excés de diferencial entre el que costa i el
que es paga és el cànon abocador que puja el preu de tona i que s’ha acumulat dos anys
seguits. Són deu euros per tona, que fa que s’hagi de fer aquesta revisió per si hi ha
qualsevol tipus de requeriment, de seguiment de qualsevol altre ens o administració.
L’alcalde creu que no és una mala notícia que es congelin taxes, impostos quan hi ha un
element extern, això vol dir que la situació és estable econòmicament i està bastant resolta
tal com s’han distribuït els tributs. Per això, va dir a la Junta de portaveus que no diuen no a
res del que els grups proposen, sinó que ha arribarà el moment en aquest mandat en què es
puguin revisar les ordenances. Aquesta proposta no cau en un sac buit, sinó que es recull
com una bona proposta per treballar. L’alcalde agraeix que no votin en contra d’aquesta
pujada, i pensa que s’ha entès l’explicació quant a estar a la cua de la comarca. És cert,
Mollerussa és la que estava pitjor i continua estan menys bé. En un any ja ha pujat onze
punts el percentatge de recollida. Mollerussa està dintre la mitjana catalana però no al
mateix coeficient que la resta de la comarca, per això es va fer la concessió del servei al
Consell Comarcal. L’alcalde explica que ara es va millorant en la selectiva i això també
comportarà un increment en el pressupost de l’any que ve, on es podrà pressupostar més de
cànon i de mica en mica s’avançarà per no estar a la cua de la comarca.
La regidora, Sra. Teresa Ginestà, fa una puntualització. Tradicionalment en aquest
Ajuntament governi qui governi sempre s’ha intentat ser just en la fiscalització i per això,
almenys des del PSC sempre s’havia tingut una premissa per votar a favor quan convenia
incrementar l’IPC. S’entenia que l’IPC, sobretot en uns serveis com les escombraries i l’aigua
en què la mateixa normativa diu que l’Ajuntament ha de recaptar just el que costa el servei,
ni per damunt ni per sota, no incrementar l’IPC vol dir una pèrdua per l’Ajuntament i com
l’alcalde diu que cal ser coherents i seriosos en una gestió pública de qualitat, s’ha de
recaptar i aquest és el principi social i redistributiu més just. Tot i així, l’increment d’aquests
anys és negatiu per tant, potser el que caldria fer és rebaixar-lo si no es vol incrementar tant
al ciutadà. La Sra. Ginestà recorda un any en què es va fer rebaixar l’IPC en una moció i es
van perdre 400.000€. Tant de bo llavors hagués regnat la coherència. Es ratifiquen en
l’abstenció.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, reitera l’agraïment perquè es puguin valorar les propostes
que es fan des d’ERC i recordar que l’esforç fiscal que fan els ciutadans de Mollerussa és
important i en època de crisi és dur per a moltes famílies i potser no cal esperar que
l’Ajuntament estigui molt bé per prioritzar una mica i començar a posar les primeres pedres
per intentar revertir aquesta pressió fiscal. El Sr. Montalà proposa, a part de bonificar
algunes coses, intentar apujar-ne altres. Però diu que no acaba d’encaixar-los que s’hagin
d’esperar un altre any. Manifesta que entra dins de la discrepància. Reitera i agraeix la bona
voluntat perquè puguin expressar les propostes però l’emergència social de molta gent i la
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pressió fiscal que hi ha fa que s’hagin de pensar una mica i no esperar a l’any vinent. Creu
que els canvis seran profunds i intentaran canviar les coses, perquè així ho tenen al
programa electoral, i quan es puguin tocar volums, els tocaran però, ara l’Ajuntament
comença a posar-se en una situació estable i seria un bon moment. De tota manera li
agraeix al Sr. Alcalde que en puguin parlar l’any vinent i mirarà que la gent que ho passa
malament aquest any, no ho passi tant. El Sr. Montalà expressa que només és el seu punt de
vista.
L’alcalde Sr. Marc Solsona, diu que cal entendre la situació i el posicionament econòmic de
l’Ajuntament i dir que encara s’està dins ’un Pla d’ajust. El fet d’estar inclosos en un Pla
d’Ajust, que acabarà si tot va bé aquest any i que es va aprovar per unanimitat, va fixar uns
paràmetres i unes condicions a fer, entre les quals es va aprovar per unanimitat que durant
en el període del Pla d’ajust no es podien replantejar una redistribució de tot aquest tema. Hi
havia unes constants a mantenir com la reducció del deute amb amortització per any o la
recaptació fixa que també era per any. L’alcalde entén que congelar impostos ja és una bona
notícia perquè no s’incrementa la càrrega. Amb això no vol dir que estigui bé, sempre es pot
fer comparacions de tot i Mollerussa no és de les ciutats que té una pressió forta sobre el
ciutadà. El que cal revisar, sense reduir l’ingrés, és redistribuir millor la càrrega i això
requereix un treball molt més integral. Està previst -diu l’alcalde -de fer-ho a l’equador
d’aquest mandat i tocar percentatges, coeficients, nous trams... posar diferents variables.
Per posar un exemple, el fet de baixar per baixar no es pot fer, perquè pot provocar un
descens brutal. Tot això requereix una anàlisi molt més acurada de cara a propers exercicis.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz i Griselda Soteras
i sis (6) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís
Romà, Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón.
02.- MODIFICACIÓ
MOLLERUSSA

ORDENANÇA

FISCAL

NÚM.

29,

PREU

PÚBLIC

FIRA

DE

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 28 d’octubre 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.
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’article 6 (quota tributària):
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“Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
•

Tarifa primera: FIRA DE SANT JOSEP

-

Drets d’inscripció:
Parcel·les 25 m2 recinte exterior:
m2 recinte d’automoció:
m2 pavellons firals:
m2 estand pav. firals (no inclou parcel·la):
¼ pàgina publicitat catàleg oficial:
½ pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:
½ pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:
1 pàgina a 1 tinta publicitat catàleg oficial:
1 pàgina a 2 tintes publicitat catàleg oficial:
1 pàgina a diverses tintes publicitat:
Coberta interior:
Contraportada catàleg oficial:
Cànon de muntatge:
Catàleg oficial:
Promoció sorteig compra d’un vehicle:
Inscripció borsa interpirinenca cereals (*):
Taula borsa interpirinenca cereals:
Sopar nit de l’expositor Sant Josep:
Assegurança recinte exterior:
Assegurança pavellons firals:
Lloguer sales jornades (sala 1 i sala 2):

•

Tarifa segona: AUTOTRAC

-

Drets d’inscripció:
m2 recinte exterior:
m2 pavellons firals:
Promoció sorteig compra d’un vehicle:
Assegurança recinte exterior:
Assegurança pavellons firals:

•

Tarifa tercera: AUTOTARDOR

-

Drets d’inscripció:
m2 recinte exterior:
m2 pavellons firals:
Promoció sorteig compra d’un vehicle:
Assegurança recinte exterior:
Assegurança pavellons firals:

•

Tarifa quarta: EXPOCLÀSSIC

-

Drets d’inscripció:
m2 pavellons firals:
Cotxe per venda:
Moto per venda:

168,00
248,00
11,20
45,00
33,00
68,00
120,00
157,00
206,00
273,00
358,00
414,00
728,00
6,50
0,00
223,00
62,00
386,00
36,00
32,00
60,00
325,00

52,50
5,25
10,00
113,00
28,50
39,50

52,50
5,25
10,00
113,00
28,50
39,50

35,00
2,30
28,00
10,50
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-

Entrada pavelló (*):
Assegurança pavellons firals:

•

Tarifa cinquena: FIRA EVENTS

-

Drets d’inscripció:
m2 estand pavellons firals (no inclou parc.):
m2 pavellons firals:
m2 moqueta firal:
Cànon de muntatge:
Assegurança pavellons firals:

•

Tarifa sisena: ”LO VERMUTET”

-

Tapa:
Vermut:
Refresc:
Cervesa “canya”:

•

Tarifa setena: MOLLERUSSA LAN PARTY

-

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

•

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:

•

Tarifa novena: Generals a totes les fires

-

Fraccions de llum de 1.100 W monofàsica:
Fraccions de llum de 3.300 W trifàsica:
Lloguer quadre magnetotèrmic 1100 w:
Lloguer quadre magnetotèrmic 3300 w:
Neteja moqueta estands preu/m2:
Carpa de 3 x 3 (amb tarima):
Carpa de 3 x 4 (amb tarima):
Hostessa (preu per dia):
Hostessa (preu per hora):
Hostessa (mitja jornada):
Estand exterior prefabricat Algeco MB:
Estand exterior prefabricat Algeco MC:

•

Tarifa desena: Lloguer mobiliari

-

Estand modular:
M2 moqueta firal:
m2 tarima:

3,00
40,00

44,00
31,50
10,00
7,50
6,50
59,00

1,00
1,00
1,00
1,00

30,00
21,00
15,00

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

94,00
227,00
43,00
103,00
2,30
325,00
394,00
141,00
22,00
95,00
1.540,00
1.264,00

31,50
7,50
13,80
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-

Cadira blanca:
Cadira director:
Butaca:
Moble prestatgeria:
Moble opuscles:
Prestatge recte 1 x 0,25:
Prestatge inclinat 1 x 0,25:
Frigorífic:
Tamboret:
Taula centre:
Taula despatx:
Taula rodona:
Taula 2 x 0,80:
Taulell de 0,5 x 0,5:
Taulell de 1 x 0,5:
Taulell de 1,5 x 0,5:
Taulell de 2 x 0,5:
Taulell vitrina 1 x 0,5:
Vitrina de 1 x 0,5:
Vitrina de 1 x 1:
Focus pinça 100 w:
Focus quars 300 w:
Focus quars 500 w:
Endoll:
Magatzem 1 x 1:
Magatzem 2 x 1:
Magatzem 2 x 2:
Magatzem 3 x 1:
Magatzem 3 x 2:
Porta sencilla:
Metre lineal de paret (1 cara):
Metre lineal de paret (2 cares):
Taules aeroport:

12,15
30,50
28,30
37,80
33,60
14,80
26,30
67,00
28,00
28,00
56,50
30,00
22,00
52,00
67,00
100,00
135,00
118,50
128,75
184,00
48,00
45,00
61,80
30,00
93,00
142,00
213,00
245,00
299,00
51,00
20,00
31,50
40,00

(*) IVA inclòs
A totes aquestes tarifes cal afegir, si és el cas, 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.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 pel que fa a l’Ordenança
de la Fira hi ha un increment lineal del 3%, però hi ha un estand exterior que passa de
1.190€ a 1.540€, per tant pràcticament un 30%. Considera que, donat l’esforç que han de
fer els empresaris per assistir a la Fira, l’increment ha estat molt important. Tampoc no
saben si hi ha estands més econòmics perquè no ho han pogut veure. Per tot això, la votació
del seu grup serà l’abstenció.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC manifesta que el seu grup votarà a favor en
consonància a les votacions que han fet fins ara. Recorda al regidor de veure els documents
per comparar les diverses propostes econòmiques sobre el que li van demanar. Per la resta,
res més.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, explica que tal com va comentar en la Comissió Informativa, el
que repercuteix en els serveis externs de la Fira és en funció del que factura el diferent
proveïdor. El Sr. Soria ho va posar de manifest en el Consell Directiu, i es va vam entomar la
proposta de buscar d’altres pressupostos que per qüestions de transport, de logística, de
quantitat d’estoc podien o no servir. Un cop obtinguts els pressupostos la Fira va decidir
mantenir el proveïdor perquè és el qui li dóna en aquest cas el millor servei. Sense cap mena
de problema se’ls hi facilita perquè la gestió està feta en temps i forma com es va demanar
en el Consell Directiu de la Fira.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà i Joan Simeón i dues (2) abstencions, dels
Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà i Alonso Soria.

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

