AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2017/03
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta de març de dos mil disset. 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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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
Griselda Soteras Bergadà
Engelbert Montalà Pla
Montse Garcia Miralles
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Actua de Secretari, la Secrearia Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz, per absència del titular
Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01. INFORME DE L’ALCALDIA.
L’alcalde Sr. Marca Solsona en primer lloc, manifesta el condol de tota la Corporació pel que
han significat per les diferents entitats de Mollerussa, pels diferents reconeixements que han
tingut en vida i també, per la vinculació en espais de participació municipal als familiars de la
Sra. M. Engràcia Rosell que havia sigut presidenta i havia participat activament en la vida
social i cultural de la ciutat en diferents entitats i també, del Sr. Ripoll que va ser un dels
membres fundadors del Consell Social de Mollerussa i que van rebre tots dos el
reconeixement del premi Ànima ara fa uns mesos.
Un cop donat el condol, inicia l’informe amb els diferents actes que han tingut lloc.
El dia 30 de gener es va presentar el calendari firal d’aquest 2017 que tindrà, en principi,
deu esdeveniments.
El dia 2 de febrer va tenir lloc una reunió amb les AMPA de la ciutat i amb la regidora
d’Ensenyament, al Teatre l’Amistat per plantejar una activitat solidària de cara a la tardor.
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El dia 3 de febrer, l’alcalde va inaugurar la 16ª Jornada Reg i Futur que organitza la
Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell i que va cloure la consellera d’Agricultura,
Sra. Meritxell Serret.
El dia 7 de febrer es va donar a conèixer que en la 29a edició del Premi Literari de Novel·la
Breu Ciutat de Mollerussa hi van participar un total de 42 originals procedents de diferents
punts de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià i que el proper 21 d’abril, dins la
Setmana de Sant Isidori, tindrà lloc la programació i entrega del guardó.
El 7 de febrer es va explicar que Mollerussa ha aconseguit reciclar durant tot l’any passat
2016, un total de 41 tones de tèxtil, de roba usada, una xifra que representa un 24% més
respecte del 2015. Aquestes dades són facilitades per la ONG Fundació Humana, que tenen
distribuïts un total de 14 contenidors a la Ciutat.
El dia 7 de febrer es va adjudicar a l’empresa Enderrocs Civit de Juneda les obres d’enderroc
de l’interior de l’antiga discoteca del Musicland que ha de ser convertida en la seu de
l’Agrupament Escolta Cal Met. A dia d’avui els treballs d’enderroc estan pràcticament
acabats, només falta acabar de treure part de la runa. També en aquest mateix ordre de
coses, l’alcalde informa que es va adjudicar el canvi de la coberta i aquest canvi de coberta
un cop se signi el contracte es podrà fer efectiu en les properes setmanes.
El dia 7 de febrer, es va signar amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil el Conveni de
col·laboració en el qual doncs aquest cos continuarà col·laborant amb diferents serveis
preventius i d’informació de la ciutat i en suport als altres cossos de seguretat.
El dia 10 de febrer es va acompanyar els organitzadors de la 3a Marxa de la Boira a l’acte de
lliurament al Centre d’Educació Especial Siloé de Mollerussa, d’un taló de 700€ que es van
aconseguir recaptar en la Marxa Solidària del dia 15 de gener.
El dia 13 de febrer, s’inicia la setmana amb les primeres xerrades explicatives sobre el tema
de la Consulta Popular que es va dur a terme. L’alcalde va anar personalment al Casal
Municipal per a la Gent Gran per explicar-ne l’objectiu.
El dia 16 de febrer es va fer una xerrada a comerciants i el dia 17 es va fer un torn obert de
xerrades a la ciutadania per explicar els diferents projectes, al Teatre l’Amistat.
El dia 14 de febrer s’inicien les obres de construcció del Gimnàs de l’Escola Mestre Ignasi
Peraire que van ser adjudicades a finals d’any, a l’empresa SERBONIU per un import total de
189.000€. Actualment estan en marxa.
El dia 14 de febrer es va fer un oferiment públic de concessió de drets funeraris amb
l’objectiu de construir un total de 88 nínxols més a la part nova del cementiri, i aquest
oferiment forma part del projecte d’ampliació que ja es va començar ara fa tres anys i que va
comportar l’edificació de 128 nínxols del total dels 432 previstos.
Es dóna a conèixer durant el mes de febrer, les primeres dades de funcionament de
l’aplicació de via pública, en què es pot anunciar que es van resoldre un 75% de les 318
comunicacions d’incidències que s’havien rebut i que també en aquesta aplicació, a més el
butlletí de via pública, s’ha pogut actuar amb 88 dels 152 carrers de la ciutat l’any passat.
El dia 19 de febrer, cloenda del Campionat de Catalunya de les Colles Sardanistes que es va
fer aquí a Mollerussa, un dels últims actes de la Capital de la Sardana.
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El dia 22 de febrer un representant del Consell de Participació Adolescent de Mollerussa, el
Khalil va participar juntament amb una vintena més de joves al Consell Nacional d’Infants i
Adolescents de Catalunya (CNIAC), es va fer la presentació al Parlament de Catalunya,
davant de la Comissió d’Infància.
El 24 de febrer es posa en marxa una nova eina de comunicacions massives -Noticlick- amb
motiu de dos projectes: Sant Josep i Mollerussa SmartLab. El dilluns dia 3 d’abril al matí, hi
haurà una jornada de presentació, que es farà des Secretaria de Telecomunicacions a
Mollerussa per presentar el projecte del Pacte Nacional de Telecomunicacions i els projectes
Smartcity.
El 25 de febrer un total de 16 comparses, quatre més que l’any passat, van integrar una rua
de més de 1.600 persones per participar a la 10a Rua de Carnestoltes, la qual va ser un èxit.
El 26 de febrer finalitza la Consulta Popular que es va dur a a la ciutat, en la qual doncs va
guanyar amb el 58,44% dels vots la proposta “Mollerussa Més que Mai” i per tant, s’està
treballant amb aquesta idea guanyadora per a l’elaboració durant aquest any 2017 dels
diferents projectes que s’han d’anar encarregant i que, un cop encarregats, avui mateix s’ha
aprovat el projecte tècnic dels diferents carrers per començar a fer els encàrrecs als diferents
gabinets d’arquitectura.
El 27 de febrer va tenir lloc una reunió amb el Director de Serveis Territorials d’Ensenyament
per tal de planificar diferents temes de Mollerussa de cara a nivell d’Ensenyament per
planificar els propers cursos.
A l’1 de març es va fer la 2a. Fira Universitària que va comptar amb prop de 1.500
estudiants de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat que van venir al Pavelló Firal i que va comptar
amb 27 expositors d’universitats i centres escolars superiors.Des d’aquí agrair al Consell
Comarcal i als diferents responsables que ho van fer i que ho fan possible.
El 5 de març, 39a Edició del Cros Ciutat de Mollerussa, Memorial Josep Ignasi Culleré, amb
més de 700 participants.
El 7 de març, s’ha fet l’anunci d’una nova activitat per al juliol per part de l’Associació de
Comerciants que és diu el Juliolfest, prevista el dia 14 i 15 de juliol.
El dia 8 de març és va celebrar el Dia Internacional de les Dones amb una la conferència
Agents de Pau al Món, a càrrec de Joaquima Alemany.
S’ah dut a terme converses amb la Sra. Carme Polo per encarar el tema del Patrimoni
Immaterial de la Humanitat dels Vestits de Paper.
S’ha realitzar reunions amb l’Agrupació Escolta i Guia Cal Met, La Colla dels 50 i més, també
els Diables i i altres entitats.
El dia 11 de març es va protagonitzar el traspàs de la Capital de la Sardana a la ciutat de
Figueres, amb la qual a la seva alcaldessa, la Sra. Marta Felip.
Els dies 16, 17, 18 i 19 de març ha tingut lloc la 145a Fira de Sant Josep que ha comptat
amb molts bons números i molt bones sensacions i percepcions. L’alcalde diu que a mesura
que es vagin tancant les diferents avaluacions es veuran els resultats de la Fira.
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El dia 20 de març va tenir lloc la visita d’obres al pas soterrat de la via del tren, amb els
responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’empresa GISA. Al Pla ja
s’explicarà la previsió de l’Estació d’autobusos.
El 20 de març va tenir lloc la reunió amb el Director de Serveis Territorials d’Ensenyament,
els diferents directors dels centres d’educació primària i secundària de la ciutat per informar
sobre els temes d’actualitat o inquietuds que pugui haver-hi en sector escolar de la ciutat.
Dia 21 de març, presentació de la memòria de la Biblioteca amb resultats importants. Es va
notar la implantació del primer any del Pla Estratègic de la Biblioteca en el qual la modificació
ha portat un increment de visites.
L’alcalde fa referència també a la problemàtica de les ocupacions del C/Indústria. Manifesta
que s’hi està treballant.
I també, que hem tingut reunions amb els advocats municipals i l’empresa Sorea per
planificar el Contenciós del tema del cànon amb la CHE. Ara ja hi ha data de judici.
Per tant, aquests serien a grans trets els diferents assumptes que han tingut lloc en aquest
període entre plens ordinaris.
02. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2017. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
D’ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General, en la sessió
celebrada el dia 27 de març de 2017, amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per raons de
necessitat i urgència, plenament justificades i d'acord amb els preceptes legals vigents, es
proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits núm. 006/2017, per una quantia total de
65.023,20 € el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI: 50.197,26
PARTIDA

CONCEPTE

___

IMPORT

02.9200.2270606

Concurs idees Pla de Barris

5.000,00

02.9200.6250000

Mobiliari – Cadires

1.108,05

02.9200.6260000

Equips per processos informació

719,01

04.2310.6250000

Mobiliari

513,04

05.3230.6230008

Alarma CEIP Pompeu Fabra

1.559,68

08.1700.6230012

Grup Electrogen Brigada

1.012,77

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

08.1700.6230013

Bateries carretilles

11.3321.2260901

Activitats biblioteca

2.057,00

12.3420.6230006

Desfribil·lador pista d’atletisme

12.3420.6230014

Filtres piscina coberta petita

12.3420.6230015

Impermeabilització teulada piscina coberta

15.000,00

Total crèdits extraordinaris

1.490,33
18.298,56
3.438,82
50.197,26

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 14.825,94
PARTIDA

CONCEPTE

___

IMPORT

02.9200.2060000

Lloguer d’equips informàtics

11.3321.2260902

Saló del Llibre Infantil

10.000,00

Total suplements de crèdit

14.825,94

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

4.825,94

65.023,20

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS 65.023,20
PARTIDA
06.1710.2279900
07.1532.6190005

CONCEPTE
___
Serveis realitzat per altres (jardineria)
Arranjament de camins i carrers

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
46.724,64
18.298,56
65.023,20

Segon. Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP masnifesta que el seu vot serà d’abstenció.
Perquè hi ha partides que són previsibles i d’altres no.
Demana que en les previsibles es tingués en compte el que es pot preveure i el que no. Com
ara els filtres de Piscina Coberta, són molt vells i s’haurien d’haver canviat fa temps. Com
que hi ha partides previsibles i altres no, per això s’abstindran.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC manifesta que la seva objecció no es tant
per les partides que presenten, la majoria d’elles necessàries però, vol fer una parell
d’observacions.
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Hi ha algunes partides imprevistes per tant, no per això deixen de ser necessàries, com pot
ser l’alarma del Col·legi Pompeu Fabra, els filtres de la piscina coberta petita, la
impermeabilització de la teulada de la piscina coberta, etc., però d’altres ja previstes en
aquesta modificació també es tenen en compte, com poden ser la partida de 5.000€ pel
Concurs d’Idees del Pla de Barris o els 15.000€ per les activitats de la Biblioteca o els
10.000€ pel Saló del Llibre Infantil que, doncs són partides previstes i sobre les quals
s’havien de portar aquestes activitats endavant per tant, que no entén per què no es van
preveure en el pressupost inicial.
També, ho ha manifestat altres vegades, manifesta que només són a principis d’any, al
primer trimestre i una vegada més, sorprèn que aquestes despeses que s’han produït al
primer trimestre modifiquin les partides pressupostàries. Considera que és un pressupost
irreal o que no és prou ajustat, i es refereix sobretot a les partides de manteniments de la
ciutat o de les instal·lacions. Tothom sap que la partida de manteniment és insuficient, neix
ja insuficient en el pressupost i per tant, no entén per què no es dota més, enlloc d’estar a
primers d’any suplementant-la.
La Sra. Ginestà diu que la compra i el lloguer d’equips informàtics caldria planificar millor, no
qüestiona que no sigui necessari, però cada any veu que s’està suplementant contínuament i
diu el mateix, que no són al setembre, si hi no ho qüestionaria i per això hi ha les figures de
suplementacions de crèdits o les modificacions de crèdits però, que al mes de febrer ja
s’hagin d’estar suplementant aquestes partides és una manca de planificació.
I no cal dir de la partida de jardineria que ja es veurà com se soluciona.
Per tot això, el vot no serà contrari perquè com he dit abans, creuen que la majoria de
despeses són necessàries però sí que serà d’abstenció.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup d’ERC expressa que vot d’Esquerra serà favorable.
Entén que les modificacions de crèdit responen a diferents dinàmiques que agafa
l’Ajuntament dia a dia. Fa una interpel·lació i és que s’intentin aprovisionar molt millor les
coses, en tant que qualsevol modificació respon a una falta de previsió. Votaran a favor
perquè la majoria de previsions són imprevistes però, s’agafa una mica en el discurs que l’ha
precedit i demana que es gestioni una mica millor el que pot venir i el que no i que es
prenguin apunts de cara a pròxims pressupostos. Dona les gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona diu que és la sisena del 2017 i l’any 2015 van acabar amb 22 i no
passa res, els pressupostos són això, són pressupostos i sempre que es puguin finançar no hi
ha cap problema. Hi ha un pressupost inicial que és molt vinculant i està fet. S’explica el
pressupost amb ingressos reals i fixos per tant, no es vol fer trampes al solitari en el primer
moment, i a mesura que l’any va passant i van passant diferents coses, tenir capacitat per
poder modificar i que a final es tanqui com es veurà després en la liquidació, a zero, totes
aquestes modificacions que s’han anat fent en el pressupost, s’han anat ajustant i s’han anat
compensant no ha de tenir cap més problema. No passa res, per això és diu que és un
pressupost, que té aquesta capacitat d’anar-se adequant durant l’any a les diferents
necessitats i la sort o a virtut de les modificacions es que puguin ser possibles i que es
puguin finançar ja sigui en crèdits extraordinaris, nous ingressos, suplements de crèdits o
d’altres partides.
L’alcalde diu que és cert que hi ha partides previsibles i partides que són més imprevisibles.
Per exemple, en el pressupost en el capítol d’inversions, hi ha una partida en què posa
canviar el filtre de la piscina amb un import important. Aquesta actuació calia fer-la al mes
d’agost i al final han petat els altres, que no estaven previstos de canviar aquest any, per
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tant, sí que hi havia la previsió de canviar filtres però no precisament aquests que ara ha
calgut arreglar. No és un, sinó que són dos filtres petits i que ha obligat a actuar perquè és
una activitat que hi ha molta gent, per tant sí que hi havia planificació, sí que hi havia un
testat que és on s’havia d’actuar, però ha sortit un imprevist pel qual no hi havia pressupost,
i tampoc no s’ha volgut enganyar i dir que això ja ho es tenia contemplat en la partida
d’inversions perquè no, perquè aquests que s’han canviat no hi eren. El que hi ha hagut ha
estat un tema més tècnic que no pas de voluntat política, per dir-ho d’una manera. En
qualsevol cas, quant al tema de jardineria, es va comentar que si tot va bé, es passarà en el
proper Ple el nou Plec perquè això es pugui passar, l’alcalde diu que explicarà s’ha articulat
les diferents aportacions que tots els grups van fer en el seu moment i per tant, quan
s’adjudiqui hi haurà el percentatge de l’any de la concessió que hi havia prevista. A dia
d’avui, es poden utilitzar aquests diners de jardineria en la part que no superi el percentatge
de l’any. És una partida que s’utilitza en aquest cas de recurs, però en cap cas perjudica
l’actuació en la concessió de jardineria. Ara ja s’ha de titar endavant i amb això tothom hi
està d’acord. A partir d’aquí, és una modificació de 65.000 €, no té cap història més que el
tema de Concurs d’Idees del Pla de Barris que s’havia previst per a l’any passat, al final s’ha
resolt aquest any 2017. Són petits ajustos que es van treballant i s’entén que és una
modificació molt normal de tràmit i que és per la que es porta a presentació, atenent totes
les observacions que hagin pogut i puguin fer, però sabent també això, que en el pressupost
no passa res que s’hagi d’anar fent diferents modificacions ja sigui per Ple, ja sigui per
generació de crèdit perquè forma part del dia a dia de la casa. No cal tenir por a això ja que
al final es finança i no passa res. L’important són les liquidacions i en les liquidacions,
després ja se’n parlarà i veuran que surten bé.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i tres (3) abstencions dels Srs./Sres.
Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón.
03. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, TAXA PRESTACIÓ SERVEIS O
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES CULTURALS.
D’ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General, en la sessió
celebrada el dia 27 de març de 2017, amb el contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per prestació
de serveis o de realització d’activitats administratives culturals.
Vist l’informe de la directora de la biblioteca i de la regidoria de Cultura de proposta de
modificació de taxes per la Biblioteca Comarcal Jaume Vila
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.
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En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’apartat 1.1 (consumibles), de l’epígraf primer
(biblioteca municipal), de l’article 5 (quota tributària):
1.1

Consumibles:
Fotocòpies i impressions en b/n (€/full):
0,25
Fotocòpies i impressions color (€/full):
0,50
Carnets perduts o malmesos:
1,60
Llibres perduts o malmesos:
preu ISBN
Revistes, audiovisuals, discs compactes, jocs i
material electrònic: preu actual del material perdut o, en cas que no es trobi al mercat, preu del
material de característiques similars
Tapes de CD, DVDE, o jocs malmeses:
1,05
Lector de llibres electrònic perdut o malmès:
preu de mercat d’un lector similar
Ordinador portàtil perdut o malmès:
preu de mercat ordinador similar
Venda de llibres, revistes i altre material obsolet:
entre 0,50 i 5,00 (depenent del
tipus de material)

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:
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC vol fer unes observacions. No qüestiona
que s’hagi de fer pagar les fotocòpies, tampoc que s’hagin d’absorbir els costos que realment
té la fotocopiadora o aquests estris i a més, agreujat ara pels costos dels drets d’autors per
tant, considera que cal rescabalar aquestes quantitats però considera un pèl exagerat la
pujada que es fa. Passar de 0,05 a 0,25 o de 0,15 a 0,50 per una fotocòpia pensa que és un
preu elevat, elevadíssim, no pot ser que sigui més car una fotocòpia en una entitat pública
que en una copisteria privada i, a més creu que això pot perjudicar qui més ho necessita
com poden ser estudiants que no disposen a casa dels seus equipaments informàtics per
poder treure’ns aquesta fotocòpia. En tot cas, no és que vulgui anar en contra radicalment
però sí que voldria preguntar si s’està parlant d’un volum molt important de fotocòpies,
d’una utilització desmesurada, d’una utilització abusiva... o és un servei que dóna de més la
Biblioteca i pregunta quin públic sobretot està donant aquest servei.
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L’alcalde, Sr. Marc Solsona respon que és una proposta que ve del mateix servei de la
Biblioteca, els diferents professionals s comuniquen que des del CEDRO, que és el Centro
Español de Derechos Reprográficos, reclama el pagament dels drets d’autor per còpia i
impressions realitzades. Fins ara estava molt bé de preu, un 0,05 per fotocòpia, per sota del
que també s’està fent en les reproduccions amb diferents copisteries, s’entén que el servei
de Biblioteca és un servei de Biblioteca, de préstec, de consulta de llibres per tant, no en cap
cas ha de poder competir fent competència deslleial a diferents empreses, i si a sobre, hi ha
un impost o un cost afegit de drets d’autor que fa que no només donem un servei sinó que el
servei a sobre costi diners pel tema dels drets d’autor. El que s’ha fet és intentar posar una
mesura en el servei de fotocòpies, que es podria tenir o no perquè la Biblioteca no en té
l’obligació. Es dona per poder fer aquella fotocòpia puntual, motiu pel qual va fer-se. Si es
vol mantenir –afegeix l’alcalde- almenys que un cop aplicat els drets d’autors no costi diners
a l’Ajuntament. La transacció econòmica de la fotocòpia amb el que costaran els drets
d’autor quedi almenys a zero, no s’hi va a guanyar res. Estem parlant que durant l’exercici
2015 i 2016 els ingressos per fotocòpia havien estat al voltant de 399€ i l’altre any de 425€.
Si totes fossin en blanc i negre, es parlaria de 8.000 fotocòpies l’any, són fotocòpies i
algunes copisteries de Mollerussa s’han queixat perquè es dona aquest servei. Per tant cal
anar a l’objecte real de la Biblioteca i no fer aquesta competència deslleial i posar el preu no
per fer-ne negoci, que no n’era la intenció, sinó perquè no ens costi diners, que vol dir que
els drets d’autor valguin zero. Quan es liquidi el 2017 es veurà si l’ús del que la factura dels
drets d’autor més el volum de fotocòpies generat en el centre de cost suposa, però no cal
perdre-hi més temps perquè s’està de 400€ l’any.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC pregunta quan cobra el CEDRO per cada
fotocòpia de drets d’autors.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, respon que no té aquesta informació en aquest moment, El que
té és l’informe dels responsables de la Biblioteca que un cop feta l’anàlisi del que val,
proposen aquest import. L’alcalde diu que hi confia al 100% i per tant, entén que és aquest.
En qualsevol cas, ho avaluarà pertinentment en el moment que toqui i veurà quin és
l’impacte d’aquesta pujada.
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 Ginesta i Alonso Soria.
04. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 91/2016. LIDs 1718000040 i 1717000041.
GENERALITAT DE CATALUNYA –DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATD’ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General, en la sessió
celebrada el dia 27 de març de 2017, amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud de bonificació de la llicència d’obres 91/2016 presentada per la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
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Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25%
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies
socials, culturals o històric artístiques.
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple.
Vistes les liquidacions 1718000040 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 14.845,63 € i 1717000041 de taxa per llicència urbanística, per import de
7.434,32 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la construcció de la nova estació d’autobusos a
Mollerussa.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 13.732,21 € d’acord amb el següent
desglòs:

Base imposable (BI):

742.281,64

ICIO (2,00 %) s/ BI

LIDs
14.845,63

Taxa (1,00 %) s/ BI
Placa d'obres

7.422,82
11,50
7.434,32
22.279,95

Bonificació
80 % ICIO
11.876,51
25 % Taxa

Nova LID
2.969,13

1.855,70
0,00
1.855,70

5.567,11
11,50
5.578,61

13.732,21

8.547,74

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”

Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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05. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 219/2016. LIDs 1718000042 i 1717000043.
INSTITUT TERRES DE PONENT
D’ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General, en la sessió
celebrada el dia 27 de març de 2017, amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud de bonificació de la llicència d’obres 219/2016 presentada per l’Institut
Terres de Ponent.
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de
la taxa per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25%
respectivament, de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies
socials, culturals o històric artístiques.
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple.
Vistes les liquidacions 1718000042 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 437,47 € i 1717000043 de taxa per llicència urbanística, per import de 230,23 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la construcció d’un edifici prefabricat a l’institut Terres de
Ponent de Mollerussa.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer. Declarar l’obra com a interès social.
Segon. Atorgar una bonificació per import total de 404,66 € d’acord amb el següent desglòs:

Base imposable (BI):

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

21.873,48
LIDs
437,47

Bonificació
80 % ICIO

218,73
11,50
230,23

25 % Taxa

667,70

349,98

Nova LID
87,49

54,68
0,00
54,68

164,05
11,50
175,55

404,66

263,05

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.
06. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DEUTES 2016. PATRONAT DE
FIRES.
D’ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dóna compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General, en la sessió
celebrada el dia 27 de març de 2017, amb el contingut següent:
“Al llarg de l’exercici 2016 s’ha generat un pendent d’aplicació en quantia de 68.105,96 €
que correspon a obligacions contretes sense consignació pressupostària de la que es fa
referència en la memòria.
Vistos els informes emesos per l’Interventor i demés documentació que s’incorpora a
l’expedient.
Atès que el reconeixement de crèdits pendents d'aplicació és competència del Ple per
aplicació de l'article del RD Lq. 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de disposicions legals
vigents de Règim Local (TRRL), 60 RD 500/90 i concordants.
Atès que simultàniament al reconeixement indicat procedeix el seu finançament a fi i efecte
d'incorporar-los al pressupost vigent.
En base a tot això, es proposa al Ple a la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el reconeixement de deutes pendents d'aplicació corresponents a l'exercici
2016 per import de 68.105,96 € amb el detall següent:
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

9200 2211100

SUMIN. DE RECANVIS DE MAQ. UTILLATGE I ELEMTOS TPTE.

965,34

9200 2211200

SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.

1.236,59

9200 2230000

TRANSPORTS

124,55

9200 2260100

ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES

2.168,52

9200 2260200

PUBLICITAT I PROPAGANDA

4.452,44

9200 2269901

FIRA EVENTS

51.429,42

9200 2270100

SEGURETAT

2.416,00

9200 2279900

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF

5.313,10

TOTAL

68.105,96

Dels quals:

PENDENT D'APLICACIÓ PENDENT DE PAGAR

......

68.105,96 €
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Segon. Finançar aquest reconeixement de deutes mitjançant la modificació de crèdits
1/2017 amb càrrec a les corresponents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2017.
Tercer. Donar trasllat d’aquests acords al servei d’intervenció per a la seva comptabilització i
als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP reconeix la gran tasca que han fet el Patronat de
Fires i el seu director, el Poldo, en aquesta Fira de Sant Josep que, com molt bé ha dit el Sr.
Alcalde, ha sigut una gran Fira. Una altra cosa, manifesta que el vot del seu grup serà
d’abstenció tot i aquest reconeixement perquè a més de 51.000, d’aquests més de 68.000€
van destinats a pal·liar les pèrdues de la Fira E-Vents. La Fira E-Vents és, al seu entendre és
una continuació de Disseny i Moda. Disseny i Moda va ser una Fira que no va funcionar als
últims anys, als primers no ho sabria dir en aquest moment, no hi ha res més fort que el que
està fet. Reconeix que el que hi ha aquí s’ha de pagar però no votarà en contra per això, sinó
perquè va anar bé reduir la quantitat de fires tal com es va fer al principi, i no cal
augmentar-les. Per altra banda, felicitar per tota la feina que es fa al Patronat. Dóna les
gràcies.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC voldria fer unes valoracions
fugint de
qualsevol demagògia. Tothom sap i valora la intenció que es pretén des de qualsevol Equip
de Govern, des de qualsevol Comitè de la Fira d’organitzar nous esdeveniments i d’intentar
dinamitzar la ciutat i per tant, partint d’aquest principi no acaba d’entendre l’interès per
l’organització d’aquesta Fira E-Vents que ve a ser una repetició del que era l’antiga Disseny i
Moda, que tots saben que va tenir èxit durant molts anys però que va acabar morint-se i que
es va acabar aguantant o assumint durant diversos anys un dèficit important perquè era una
fira que no interessava o que no aportava el que havia d’aportar al mateix sector comercial o
empresarial de la ciutat. Creu també que cal plantejar-ho. Cal que es plantegi si és òptim
organitzar Fires de a nivell de dinamització comercial de la ciutat en els Pavellons Firals o val
més que potenciem les iniciatives que han sortit dels mateixos sectors com són els
Vermutets o l’esdeveniment de l’OpenNight, en els quals tothom veu l’èxit que té i que a
més, porta aquest dinamisme, porta aquesta afluència de gent, de compradors, de
ciutadans, en la mateixa zona comercial, cosa que si es fa una Fira en el Pavelló Firal l’únic
que es fa és desertitzar encara més el centre de la ciutat durant els caps de setmana. La
Sra. Ginestà diu que s’està parlant d’una partida important i en aquest cas no hi ha les
suficients preinscripcions ni l’interès. Valdria més aturar-ho, no fer-la, que no pas tirar-la
endavant d’una manera artificial, pressionant a vegades la gent perquè hi vagin i com s’ha
vist ha esta una fira amb molt poc contingut. Dit això, assegura que cal assumir ara una
quantitat important, 51.000€, que des de l’Equip de Govern no s’han volgut assumir en una
proposta que el PSC els va fent des de fa molt temps o d’un projecte que van deixar a morir
que era, la digitalització del cine que permetria gaudir d’un projecte cultural,d’una
dinamització cultural de la ciutat totes les setmanes de l’any per un import aproximat de
50.000€ per tant, ja ho planteja com una proposta per tal es raoni en aquest sentit. i
destinar aquesta quantitat d’una vegada per totes a permetre engegar el cinema a la nostra
ciutat, cosa que ajudaria a dinamitzar els caps de setmana, i que aportaria gent i es tornaria
a crear la necessitat de venir a Mollerussa. Per tant, deixa anar aquesta proposta, creu que
cal parlar-ne i/o replantejar l’organització d’aquesta Fira. La regidora diu que tot i no estar-hi
d’acord el vot serà d’abstenció perquè el que no es pot fer es no reconèixer aquest
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extrajudicial de deutes per tant, és una operació administrativa que cal fer-la una vegada
s’han contret aquestes despeses.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup d’ERCafirma que el grup d’ERC els va fer
confiança quan van proposar al director de la Fira i van apostar per una bona gestió.
Continuen endavant, i deixa a banda Disseny i Moda, és una altra Fira. No té res a veure
amb la Fira E-Vents. Explica que ja els van avisar quan l’anterior edició es va haver de frenar
perquè no hi havia prou quòrum pel que s’havia de fer i així ho van acceptar. Van dir que no
sabien encara com encaixar Fira E-VENTS i en la pròxima ja ho mirarien d’encaixar. No ha
funcionat com havia de funcionar, la promoció econòmica d’una ciutat és important i això
comporta que el nom de Fira Mollerussa sempre estigui englobat en accions d’èxit com Fira
de Sant Josep. Fira E-Vents hauria de replantejar-se i hauria de replantejar-se cap a millor,
creu que no cal abstenir-se ni fer un vot en contra però s’hi donar-los un toc d’atenció, com
ja els van donar en el seu moment quan no van saber encaixar Fira E-Vents en el Calendari
Firal i el van treure a última hora perquè no sabien encara com ho havien de fer. Una vegada
s’ha fet i s’ha vist que comporta pèrdues, tot i que en l’imaginari de la gent hi pot haver una
bona sensació en tant que és una fira que es va fer amb tota la bona intenció i a costa de
moltes hores de treball, segurament. El Sr. Montalà reclama que aprenguin de les
ensopegades i aquesta és gran, en tant que 51.000€ no són pocs diners, però li continuaran
fent confiança amb la Fira, però no cal plantejar com un èxit una cosa que no ho ha estat o
que li ha faltat quelcom per arribar a ser-ho. Comenta a l’equip de Govern que si assumeixen
aquest tipus d’error i diuen que en pròximes edicions intentaran replantejar-la, aniran pel
bon camí. Diu que no es qüestió de burxar sobre una cosa que no acabat d’anar com tothom
volia. El plantejament podia arribar a ser bo, però cal que intentin esmenar el que es veu
com un error. El regidor Sr. Montalà afirma que en aquest punt votaran a favor perquè
continuaran donant confiança a això però, sobretot, sobretot els demanen que plantegin la
manera de fer expedients perquè poden sortir un pel cars. Dóna les gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta que després es veurà en els tancaments generals de
la liquidació de la Fira, que fer aquest reconeixement extrajudicial no deixa res més que
reconèixer aquelles factures que no s’han pogut entrar en el final de l’any, en el qual un
valor de 51.000€ de la Fira E-Vents, una fira que és nova, que s’havia planificat per l’any
anterior, que no es va acabar de trobar la manera de definir-ho perquè no era una fira que
s’havia de vendre comercialment amb metres quadrats o amb metres d’estands sinó que hi
havia diferents elements, com podrien ser també el tema de vendre temps, de vendre,
d’apuntar la degustació, és a dir, tenia uns components comercials diferents dels d’una fira
estàndard normal i corrent que es va a pur i dur als metres quadrats de l’estand, de la llum i
ja està. A més tenia una singularitat diferent per no fer una Fira com fa tothom i com que hi
havia l’experiència d’altres fires multisectorials o del món del comerç o dels serveis, el que es
plantejava era intentar replicar un model d’èxit com havia estat el tema de les botigues a la
nit d’estiu, transportar-ho a la tardor i fer un horari diguem-n’hi de tarda – nit, que també
ajudés, a idealitzar o potenciar una mica un dèficit que hi ha en el món de la nit i l’oci del
lleure també a la ciutat. Quan una fira és nova cal explicar-la, s’ha de vendre i la gent se l’ha
de creure i han d’agafar confiança. S’està venent un concepte, una idea, una cosa diferent
per tant, el treball, l’acció publicitària es vulgui o no, ha de ser superior a qualsevol fira que
porta 145 anys d’història o 37 com el Saló de l’Automòbil o 28 com l’Autotrac per tant,
l’esforç d’inversió en aquella primera fira, ja sé sap que quan es fa no serà rendible, no pot
ser-ho perquè hi ha d’haver un esforç inicial de posada en marxa, de publicitat i també,
d’intentar adequar aquesta fira. Se sabia que es perdrien diners però s’entenia que en el
muntant de l’any, tenir una fira o un espai on el primer sector econòmic de la ciutat, que és
el comerç, pogués tenir el seu aparador també es venia reclamant des del mateix sector. El
que passa és que no tothom volia fer la fira de sempre, es volia innovar, fer alguna cosa
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diferent, singular, que pogués aportar quelcom més que una fira d’estands. Dir també, que
d’aquest 50.000€, n’hi ha 20.000€ que són d’inversió directa en instal·lacions que són
reutilitzables en d’altres fires i això també és important que es digui, com per exemple,
l’estand de l’Ajuntament de SantJosep s’ha fet amb retolació de tot el que seria l’estructura
LEDS que es va agafar per la Fira E-Vents i per tant, això perdura. Per tant, l’alcalde diu que
si es fes realment el saldo del centre de cost i es tragués la variable d’inversió donarien els
números una mica diferents; per tant, dir que la pèrdua és igual a fracàs o no èxit, no ho
consideren així. L’equip de Govern parteix que per promocionar, perquè la gent tingui
confiança cal fer una inversió superior i se sabia que no aniria bé en el primer balanç. També
fan la reflexió que han intentat fer una cosa diferent, van haver de donar llums indirectes per
donar un clima que fos nocturn 100% en el Pavelló. L’alcalde vol dir amb tot això que hi
havia uns condicionants que no eren visibles tecnològicament però que s’havien de posar
perquè donés el “pego” i el muntatge de les caixes de cartró, el material era molt econòmic
però la mà d’obra del muntatge de tot el pavelló va ser caríssim, més del que s’havia previst
i més temps del que costava. Van ser coses que van anar sortint una mica sobre la marxa.
L’alcalde es pregunta què cal fer ara. Es va comprometre que hi hauria un Consell Directiu
després de Sant Josep per tant, en les properes setmanes en faran un, en el qual posaran
sobre de la taula pros i contres o la conveniència o no de mantenir aquest esdeveniment
firal. L’alcalde diu que no són tossuts, si hi ha possibilitats, caldrà d’apostar-hi i creuen
majoritàriament que ho han de fer, però també veuen que potser té un recorregut finit.
Caldrà replantejar que es fa amb la fira i no caurà cap anell si s’ha de deixar de fer. Ara
pensa que no només cal agafar la variable cost, i no precipitar-se només per un simple tema,
simple entre cometes, per un tema que és només econòmic i per tant, l’alcalde diu que
recollirà les diferents aportacions que es puguin fer.
Per una altra banda, l’alcalde retreu allò que s’ha dit de si es fa una fira al pavelló es
desertitza el centre, la història de Mollerussa estaria tota feta de deslocalitzacions firals amb
un calendari de nou fires i el comerç. Però si tant important és el comerç, el que va fer
l’actual equip precisament va ser recuperar les parades del mercat internacional al carrer
Arbeca per la Fira de Sant Josep perquè el mercat, perquè la gent es queixava que per la fira
de Sant Josep hi havia una desconnexió entre el centre comercial de les parades, i l’anterior
equip el va col·locar darrera, a l’Armengol V, per tant de sensibilitat tothom en deu tenir però
també es fan reflexions en aquest sentit alhora també de plantejar-ho. I una fira que té un
caràcter de tarda nit i nocturn, no deslocalitza ni desertitza un espai que, en teoria està
tancat a la nit per tant, aquí el que s’anava és a promoure i a més, a donar valor a un recinte
firal, després caldrà veure què són les fires, són trobades, accions de promoció i no totes
tenen el mateix barem alhora de ser valorades pels diferents calendaris firals de la
Generalitat o de les federacions de fires. Aquí, s’entenia que una ciutat com Mollerussa que
té un tramat comercial potent, amb molta oferta, molta diversificació de producte, podria
tenir un aparador en l’àmbit firal. Com ha dit a l’Informe d’Alcaldia, els comerciants tenen
ganes de fer el Juliol Fest. Potser no s’ha de fer i continuar apostant per altres formats que
ens vinguin de la gent i no promoguts per l’Ajuntament però, en qualsevol cas, creu que
calia fer-ho amb un marge d’error, cosa que pensa que és assumible si es treu la part
d’inversió i que en el total del pressupost del Patronat de Fires, que va molt conduït en què
les inversions, els ingressos venen de les quotes dels expositors pels metres i d’aportacions
de les Administracions com la Diputació i l’Ajuntament de Mollerussa. Qualsevol desviament
costa més de suplir que no pas amb un pressupost municipal en què hi ha diferents vies
d’ingressos per poder suplir un diferencial que qualsevol pressupost habitual de qualsevol
Ajuntament té unes fluctuacions diguem-n’hi percentuals que al final de l’any poden
modificar-se en un 20%, 25% o un30%, depèn fins i tot de les inversions que hi pugui haver
cada mes i a la fira només que marxi un 6%, a vegades no hi ha temps de reacció en
modificacions de crèdit. L’alcalde assegura que agafa la idea per comparar temes en el
proper Consell Directiu de les properes setmanes.
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L’alcalde vol deixar clara una altra cosa, no vol que es digui que l’equip de Govern, ha deixat
morir el cinema a Mollerussa. El cine a Mollerussa, a diferència d’altres ciutats, era una
activitat 100% privada per tant, un cop tanca el cinema l’Ajuntament el que no podia fer i no
hauria de fer era pagar o suplir pèrdues d’una empresa privada, ni del cinema ni de cap
altra. Per tant, en el moment en què tanca el cinema, l’Ajuntament ho posa a disposició de
qualsevol operador, amb aquest cas, com s’han fet, al Centre Cultural perquè puguin tenir i
puguin tirar les pel·lícules però dir que l’Ajuntament ha deixat morir el cinema és com dir
que l’Ajuntament va deixar morir el Musicland o que l’Ajuntament de Golmés va deixar morir
el Big-Ben. D’aquesta mateixa manera es pot fer programació teatral, programació de dansa,
es poden fer mil i una històries, però que l’Ajuntament assumeixi una inversió directa per
dotar un espai municipal d’una tecnologia per fer cinema és una opció i de moment aquesta
opció, si s’ha de finançar 100%, des de l’Ajuntament s’ha descartat. La gent que al final farà
negoci i s’hi guanyarà la vida també hi ha de posar calers de la seva part perquè sinó el
negoci pel sol fet de tenir un gaudí, un lleure... es penalitza i provoca un dany a les arques
municipals. A partir d’aquí, l’equip de Govern està obert a tot, s’ha escoltat diferents
propostes, diferents consultes, primer de subvenció però després, per fomentar i promoure
activitat privada, hi havia d’haver una coresponsabilitat d’inversió mútua. De moment,
només es lloga la sala i que tenen els instruments per poder-ho fer i de moment, a l’única
sala que ho estan fent és al Centre Cultural, el Circuit Urgellenc o qualsevol.
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP agraeix les explicacions però si aquí hi ha una
cosa perquè el vot és d’abstenció, és que a partir d’ara no senti un precedent per apostar per
noves fires. Creu que cal fer més gran les que ja hi ha i no començar de nou amb augmentar
el número de fires perquè sí, senzillament això, gràcies.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC fa dues puntualitzacions a la Fira E-Vents.
La seva intervenció no ha estat atacar a l’equip de Govern però, es torna de nou amb allò
que el sector comerç tingui el seu aparador propi. És que és el sector del comerç a qui no va
interessar la Fira perquè no hi va anar. L’aparador propi el tenen al mateix centre comercial i
ho demostra l’ Open Night per tant, si el sector reclama una fira i després els mateixos
comerciants de Mollerussa no participen en aquesta Fira, potser primer caldrà parlar amb ells
si realment els interessa aquesta Fira perquè l’ evidència és clara.
La Sra. Ginestà creu que ara l’alcalde li retregui allò de les parades del carrer Arbeca, creu
que és un cop baix perquè les parades del carrer d’Arbeca es van treure perquè el Pla
d’Emergències de Mollerussa així ho deia i els advertiments de Bombers, de Mossos i de
tothom, així ho deien. La Sra. Ginestà li diu si sap que es va incomplir el Pla d’Emergències
els primers anys. No és cert que les parades portin gent a Mollerussa per la Fira i a més,
tampoc són les que hi havia anys endarrere per tant, hi ha molts comerciants que diuen que
tampoc tenen la repercussió que tenien, potser la tindria més el lliure pas, aparcament, etc.,
que no les parades que en aquest moment queden al carrer d’Arbeca. Quan al cine,mai no
s’ha volgut assumir les pèrdues de l’empresa, això no és cert, En cap moment l’equip
anterior ha plantejat quedar-se les instal·lacions que tenia l’empresa en aquell moment ni
assumir les seves pèrdues. Només s’apostava per un projecte cultural important com han fet
la majoria de caps de comarca i molts municipis de la demarcació, per exemple Balaguer.
L’empresa demana que es faci una aportació per la digitalització, per la màquina digital, però
l’empresa es fa a càrrec de la gestió, del contingut, de les pel·lícules, dels acomodadors, etc.
i com ja tothom sap en altres municipis hi ha un conveni establert en el que assumeix part
del cost i pot, fins i tot repercutir a l’Ajuntament. S’està parlant de cedir una instal·lació tal
com ho han fet a Balaguer, Almacelles, Tornabous, Bellpuig, Tàrrega. Tot ho porta el Circuit
Urgellenc perquè no pot l’Ajuntament fer de gestor de cine, perquè aquesta empresa a més,
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té un volum important de sales que li permet gestionar i aconseguir molt bé aquest
producte. És una oferta cultural que a més del valor que té com a cultura per les persones, el
té de dinamització de la ciutat els caps de setmana, a més d’una oferta, una oferta més per
poder fer alguna cosa el cap de setmana que falta fa a Mollerussa. És una voluntat que hi
sigui o no , però és factible, perquè l’alcalde ha fet les proves i ho estan demostrant a tots
els municipis que a la nostra província que en aquest moment disposen de cinema. Per tant,
en cap moment ha parlat d’assumir les pèrdues que tenia l’empresa en el seu moment –
recalca la Sra. Ginestà.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup d’ERC intenta reconduir un altre cop la conversa.
Cal sortir del debat que produeix tensió i fer un debat constructiu. És a dir, reiteren,
continuen, li donaran suport amb tot això i vetllaran per intentar ser constructius a l’hora
d’aportar idees perquè la pròxima fira que plantegin pugui anar molt més que aquesta. Creu
que aquest és el sentit que esperen, aquest és el sentit constructiu que espera també gran
part de la població de Mollerussa i fer que entre tots una fira no provoqui pèrdues sinó que
provoqui a part de beneficis, una bona sensació i un bon gust de boca.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona manifesta que no és un problema apostar per noves fires, sempre
que hi hagi oportunitats, les fires estiguin bé i hi hagi gent a darrera que pugui participar
amb un bon producte. Mollerussa al final es relaciona amb fira, i per tant és un actiu que té i
que s’ha de deixar perdre només per un tema estrictament de centre de cost. Cal mirar què
provoquen les fires tant de cost directe com indirecte i hi ha diferents exemples en aquest
sentit. Ara es fa la segona DroneParty que està englobada en els pavellons firals i s’organitza
des de Fira, funciona bé, hi ha reclam. També té un impacte bo i en sectors diferents. Si es
mira l’esquelet de la fira, es troba la Fira de Sant Josep, maquinària agrícola, amb la seva
essència; el Saló de l’Automòbil, vehicle; Autotrac vehicle-vehicle usat; Autotardor vehiclevehicle usat i maquinària agrícola usada; Expoclàssic, motos i cotxes clàssics. Hi hamolt
motor i per tant, intentar obrir que el referent firal també siguin d’altres activitats com poden
ser la tecnologia a través de la LanParty, de la DroneParty, intentar buscar un nínxol
d’activitats més socials i gastronòmiques com poden ser tot el tema del Vermutet, intentar
potenciar alguna activitat per l’ens en l’àmbit comercial, és buscar una imatge de diversitat
per a reclam de productes. L’alcalde comenta que no es tracta de fer fires per fer fires, sinó
que es tracta que no es devaluï la marca, que es compleixi l’objectiu fixat i tenir la valentia
que si compleix, endavant; si no es retira.
L’alcalde expressa que reivindica el dret a poder-se equivocar perquè també l’entorn és molt
competitiu, les ciutat estan competint i hi ha moltes maneres de competir, una de les quals
és utilitzar l’instrument de Fira, instrument que majoritàriament sempre ha tingut grans
consensos a la ciutat i intentar articular una bona estratègia general i que no es repeteixi el
mateix. Pel que fa al carrer d’Arbeca, l’alcalde concreta que només ho ha dit pel tema de la
desertització del centre. Quant al Pla d’Emergència es mira, s’estudia, es modifica, s’articula
i el Pla d’Emergències de l’Ajuntament de Mollerussa està aprovat i evidentment veuran que
hi ha trams, en el carrer d’Arbeca on no hi ha parades perquè mantenen el Pla d’Emergència
que es va aprovar i que es va actualitzant cada vegada. L’alcalde es nega a tornar a explicar
una altra vegada com estan organitzats, Balaguer, Bellpuig, Tàrrega o Tornabous pel que fa
al cinema, perquè es que és una història diferent a la de Mollerussa, en què el 100% de
l’activitat era 100% privada, i a Tàrrega i Bellpuig ja s’havia fet l’adequació digital, ja tenien
una relació comuna en espais municipals pel que fa a la prestació dels serveis per tant, la
van fer en el seu moment de manera conjunta. Aquí el que es tractaria és començar de zero
a fer la inversió per un tercer i no està dient que es pagui el deute d’una privada. I si es vol
pot parlar-se als diferents plens, en deuen quedar 15. Es pot parlar 15 vegades més del
mateix tema sinó hi ha altres prioritats.
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Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà i tres (3) abstencions dels Srs./Sres.
Regidors/es, Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón.
07. DONAR COMPTE AL PLE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 2016
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de
constar, als efectes oportuns, que la
competencial, mitjançant el Decret
transcrivint-se literalment la Resolució

la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016. Es fa
Liquidació del Pressupost ha estat aprovada, per raó
de l’alcaldia Núm. 060/2017, de 24 de febrer,
indicada, que és del tenor següent:

DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 060/2017
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de desembre de 2016 el resultat
següent:
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

11.960.000,00
1.264.810,77
13.324.810,77
12.701.981,89
12.697.769,88
12.651.472,12
12.297.794,53
12.296.105,07
355.367,05

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’ inici de l’exercici:
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

444.707,28
0,00
374.918,24
69.789,04
425.156,09

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:

11.960.000,00
1.264.810,77
13.224.810,77
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Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

13.107.968,05
225.532,66
5.441,65
223.222,91
11.566.610,56
1.541.357,49

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
Modificacions de saldo inicial
Cancel·lats:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

4.165.275,46
16.124,08
281.635,00
960.464,23
2.907.052,12

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

4.448.409,61

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Operacions corrents
Operacions de capital
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers
Passius financers

2.282.889,06
- 490.436,50

-

1.792.452,56
641,59
1.335.315,04

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses generals

456.495,93

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

857.683,62

180.000,00
221.187,69

2.1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 573.338,65 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals): 46.297,76 €
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals): 527.040,89 €
2.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
a) FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI
b) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs

686.936,25
4.450.352,89
1.541.357,49
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De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries

2.907.052,12
1.943,28

c) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:
De pressupostos de despeses. Exercici corrent
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries

2.686.395,04
355.367,05
69.789,04
2.261.238,95

d) PARTIDES PENDENS D’APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-223.625,89
-257.329,63
33.703,74

I
II
III

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT:
EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT:

2.227.268,21
1.325.178,03
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

902.090,18

Per tant, el romanent de tresoreria per a despeses generals es POSITIU.
2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la Regla 83.1 de
l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets
pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 1.325.178,03 €.
Respecte a l’estimació dels saldos de cobrament dubtós que s’han de deduir del pendent de cobrament,
per als ingressos dels capítols 1, 2 i 3 (tributs i altres ingressos), s’aplicaran els percentatges següents:
- 10% per a l’exercici en curs
- 30% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs
- 60% per al segon any tancat anterior a l’exercici en curs
- 90% per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs.
- 100% per al quart any tancat i els altres anteriors a l’exercici en curs.
- Per a les multes es proveirà el 90% de l’import, tant de l’exercici corrent com d’exercicis tancats.
- Per a la resta de conceptes s’aplicarà el criteri individualitzat
En qualsevol cas, la xifra dotada no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
2.3. S’han considerat com a ingressos afectats, per import total de 992.102,15 els següents:
Partida

Descripció

46100 Interessos de préstecs
45033 Pla educatiu d'entorn
45034 Escola de Mùsica
45055 Llei de Barris

Import
7,73
8.640,00
37.528,14
202.930,86

45083 Pla local de Joventut

20.306,00

46104 Programa hàbits saludables

45.000,00

46103 Escuelas Bressol

161.875,00
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46501 Conveni Programa

20.000,00

45001 Activitats culturals

129.385,98

45061 Borsa habitatge

45.614,53

46100 Despesa corrent

20.813,91

76102 Pista d'atletisme

300.000,00

2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària
L’Interventor ha d’emetre un informe específic respecte a l’acompliment de l’estabilitat pressupostària de
la liquidació i que s’acompanyarà a l’expedient.
No obstant, s’avança que el pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de conformitat amb els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), posant-se de manifest una capacitat de
finançament per import de 1.898.022,67 €, una vegada introduïts els ajustos previstos al Sistema de
Comptabilitat Nacional (SEC’95).
2.5. Reparaments.
NO s’han informat negativament cap dels pagaments i expedients administratius relatius a ingressos i
despeses.
2.6. Respecte el PENDENT D’APLICACIÓ (despesa efectuada sense consignació pressupostària) a 31
de desembre de 2016, s’informa que el saldo que registra el compte 413 es de 0,00 €.
2.7 Incorporació de crèdits.
En els termes previstos a l’article 182 TRLRHL, existeixen 79.198,07€ pendents d’incorporació
provinents de l’exercici 2016, els quals s’han incorporat per Decret d’Alcaldia núm. 048/2017, de 17 de
febrer de 2017, mitjançant el corresponent expedient al pressupost de l’exercici 2017.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de
tancament i la liquidació del pressupost.
L'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe.
3.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest
diversos punts.
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves modificacions
i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació neta.
3.3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
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•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

3.4. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el supòsit
que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat,
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit
del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute.
No obstant això, la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti
d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu
inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament
inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de
superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits
en termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2016, les consideracions a tenir en compte en relació a
la distribució d'aquest superàvit.
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada, DECRETO:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, de l’Ajuntament de Mollerussa i que
s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Segon.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.3 de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la liquidació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple se’n dóna per assabentat.
08. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST de L’OAM FIRA DE
MOLLERUSSA [Patronat Fires de Mollerussa], 2016.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de
constar, als efectes oportuns, que la
competencial, mitjançant el Decret
transcrivint-se literalment la Resolució

la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016. Es fa
Liquidació del Pressupost ha estat aprovada, per raó
de l’alcaldia Núm. 054/2017, de 22 de febrer,
indicada, que és del tenor següent:

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, del
Patronat Fires de Mollerussa. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del
Pressupost ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

054/2017, de 22 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor
següent:
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 0542017
Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PATRONAT FIRES DE
MOLLERUSSA
ANTECEDENTS
1.

A)

Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l’exercici de 2015 presenta a 31 de
desembre de 2016 el següent resultat:
Respecte al Pressupost de despeses:

1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

728.600,00
19.099,45
747.699,45
742.015,01
742.015,01
742.015,01
678.212,49
678.212,49
63.802,52

2.- Exercicis tancats:
Obligacions pendents de pagament pressupostos despeses exercicis tancats:
Ròssecs dels comptes de creditors no pressupostaris:
(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
B)

0,00
251.775,30
1.709,08
315.577,82

Respecte al Pressupost d’ingressos:

1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

728.600,00
19.099,45
747.699,45
718.894,93
654.512,39
64.382,54

2.- Exercicis tancats:
Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament
Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:
(-)Ingressos realitzats pendents d'aplicació:

188.522,88
122.791,49
-876,00
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TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
C)

375.696,91

Resultat pressupostari de l’exercici:

Operacions corrents
Altres operacions no financeres
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers
Passius financers

29.862,93
0,00
- 52.983,01

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

- 23.120,08

Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
D)

29.862,93

0,00
0,00
0,00
-23.120,08

Romanents de crèdits:

Compromesos:
Incorporables:
No incorporables:
No compromesos:
Incorporables:
No incorporables:
TOTALS
E)

0,00
5.684,44
5.684,44

Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. FONS LÍQUIDS

13.088,41

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

375.696,91
64.382,54
168.522,88
122.791,49

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

315.577,82
63.802,52
0,00
251.775,30
1.709,03

I
II
III

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT
EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

876,70

74.039,88
80.771,37
0,00
- 6.731,49
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2.- De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i article 101.1 del RD 500/1990 així
com la regla 341.1 de la Instrucció de Comptabilitat es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 80.771,37 que representa
el 63,50% dels drets reconeguts d’exercicis tancats. Per a la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut
en compte l’antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, i els percentatges de
recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas això no implicaria l’anul·lació del dret
reconegut ni produirà la seva baixa, sense que, en el seu cas, s’hagi aprovat l’expedient adient.
3.- S’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius següents:
-

REPARAMENT ORDRE PAGAMENT

6.050,00 €

-

REPARAMENT ORDRE PAGAMENT

12.033,26 €

4.- Respecte el PENDENT D’APLICACIÓ (despesa efectuada sense consignació pressupostària) a 31 de
desembre de 2016, s’informa que el saldo que registra el compte 413 es de 68.105,96 €.
5.- Per l’interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb l’art.192.2 del TRLRHL.
FONAMENTS JURÍDICS
1.- La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i realitzats.
2.- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest, les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i
així com la recaptació neta.
3.- S’ha complert el que estableix l’art.92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, segons els
quals, conseqüència de la liquidació del Pressupost s’hauran de determinar:
1. Els drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31.12.2016
2. El resultat pressupostari de l’exercici.
3. Els romanents de crèdits.
4. El romanent de Tresoreria.
4.- S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.
Es per tot l’anterior que en ús de les competències atribuïdes per la legislació citada que DECRETO
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Fires de Mollerussa de l’exercici de 2016
Segon.- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
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Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la liquidació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple se’n dóna per assabentat.
09. DONAR COMPTE AL PLE INFORME INTERVENTOR SOBRE EL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I DEUTE
PÚBLIC A L’EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’informe lliurat pel Sr. Interventor de Fons relatiu al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic,
incorporat a l’expedient de liquidació del pressupost 2016. L’informe meritat és del tenor
següent:
En compliment del previst article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per
la qual es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
es dóna compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic a l’expedient de
liquidació del pressupost 2016.
Comunicació: S’adjunta com a informe singular a la liquidació del Pressupost 2016.
Data d’emissió: 22 de febrer de 2017.
Conclusions:
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament presenta un superàvit per operacions no
financeres, del qual una vegada practicats els ajustos resulta una capacitat de
finançament de 1.898.022,67€.
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici compleix la regla de la
depesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 3.995,12€.
La ràtio del deute viu, és de 83,14%
La liquidació del pressupost de l’Ajuntament compleix amb tots els paràmetres
exigits a l’art. 21 LOEPSF i l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, i en conseqüència
no caldrà adoptar cap mesura.
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la liquidació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple se’n dóna per assabentat.
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10. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. QUART TRIMESTRE DE 2016.
El Sr. Alcalde, exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria.
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de l’entitat local
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han
d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació.
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici
2016, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la
següent:
a) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) Moviments i situació de la tresoreria.
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar
al Ple de la Corporació la informació següent:
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 31 de desembre de
2016.
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a
tots els efectes legals.
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

11.960.000,00€
1.264.810,77€
13.224.810,77€
12.643.936,48€
95,61%
12.643.936,48€
95,61%
12.288.498,15€
97,19%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

11.960.000,00€
1.264.810,77€
13.224.810,77€
13.108.317,24€
99,12%
11.566.959,75€
88,24%
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1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/16
Ingressos
12.750.713,75€
Moviments interns de tresoreria 13.416.832,81€
Pagaments
12.665.912,48€
Moviments interns de tresoreria 13.416.832,81€
Saldo a 31/12/16
1.

907.296,78€

694.207,07€

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM

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

728.600,00€
19.099,45€
747.699,45€
742.015,10€
99,20%
742.015,10€
99,20%
678.212,49€
91,40%

1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

728.600,00€
19.099,45€
747.699,48€
718.894,93€
96,15%
654.512,39€
91,04%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/16
Ingressos
735.891,38€
Moviments interns de tresoreria 260.031,10€
Pagaments
760.560,26€
Moviments interns de tresoreria 260.031,10€
Saldo a 30/09/16

51.627,94€

13.088,41€

Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la
situació de la tresoreria corresponent al QUART TRIMESTRE de 2016, se’n ha lliurat còpia als
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
11. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. QUART TRIMESTRE DE 2016.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 216 del DLEG
3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic,
corresponent al QUART TRIMESTRE de 2016, en els termes següents:
En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
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morositat de les operacions comercials, a data 30 de juny de 2016, l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG. 3/2011, de 14
de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) és:
•
•

Ajuntament de Mollerussa:
OAM Fira de Mollerussa:

1.181,98 €, que corresponen a 11 factures.
35.100,57 €, que corresponen a 69 factures.

En data 31-01-2017 es va fer tramesa de l’informe a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
12. DONAR COMPTE AL PLE. TRAMESA INFORMACIÓ ART. 16 ORDRE
MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST. QUART TRIMESTRE
2016
En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de
la tramesa d’informació corresponent al QUART TRIMESTRE DE 2016.
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del MINISTERI
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP).
Data de la comunicació: 31 de gener de 2017.
Formularis:
F.1.1.1
F.1.1.2
F.1.1.3
F.1.1.4
F.1.1.5
F.1.1.9
F.1.1.8
F.1.1.13
F.1.1.14
F.1.1.12
F.1.1.B1
I.A1
I.A4
I.A5
I.B1
I.B3
I.B4
I.B5
F.2.1
F.3.0
F.3.2

Resum classificació econòmica
Desglossament Ingressos corrents
Desglossament Ingressos de capital i financers
Desglossament Despeses corrents
Desglossament Despeses de capital i financeres
Calendari i pressupost de tresoreria
Romanent de Tresoreria
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
Dotació de plantilles i retribucions
Ajustos SEC
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses)
Avals de l’entitat
Fluxos interns
Vendes d’accions i participacions
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”
Ajustos per operacions internes entre entitats
Dades generals de l’informe d’avaluació
Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la regla
del gasto.
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F.3.4
F.4.0

Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat
Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
13. DONAR COMPTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST. ART.10 ORDRE MINHAP/2105/2012. QUART TRIMESTRE 2016.
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016.
Quart Trimestre 2016.
•
•
•
•
•
•

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

En resum, el pla d’ajust s’està executant d’acord amb les previsions, sense cap observació a
afegir als informes de seguiment lliurats a la plataforma del MINHAP amb data 30-01-2017
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de la informació esmentada, se’n ha
lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
14. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT QUART TRIMESTRE
2016.
El Sr. Alcalde, en compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques, dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al
quart trimestre de 2016.
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP).
Data de la comunicació:

31 de gener de 2017
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Ràtio operacions pagades:
Import pagaments realitzats:
Ràtio operacions pendents:
Import pagaments pendents:
PMP:

44,97
1.129.364,17 €
5,84
406.829,45 €
34,61

Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar que d’aquesta informació, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es,
juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
15. DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA PRESSUPOSTARI, 2018-2020.
El Sr. Alcalde informa al Ple que l’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual
s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute
públic i regla de la despesa.
L’article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
1. Els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d’ingressos i de
despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en
polítiques no subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previstes
per al període considerat.
3. Els principals supòsits en els quals es basen es esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
4. Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a
llarg termini de les finances públiques.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’enquadrarà l’elaboració dels pressupostos anuals.
Comunicació: S’ha efectuat mitjançant l’aplicatiu de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del
MINISTERI d’ HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP).
Data de la comunicació: 14 de març de 2017.
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Per part d’Intervenció de Fons es fa constar que no hi ha cap observació a afegir als informes
lliurats a la plataforma del MINHAP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar que d’aquesta informació, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es,
juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple en resta assabentat.
16. MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de quatre Mocions, que
són les següents:
1.- MOCIÓ DE SUPORT PER LA CREACIÓ D’AJUTS A LES PERSONES CELÍAQUES, presentada
pel Grup Municipal d’ERC
2.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM, presentada pel Grup
Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates)
3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA SOBRE
MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL, presentada pel Grup Municipal
PSC
4.- MOCIÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC,
LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I
PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA, presentada pel Grup Municipal
PSC
16.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC MOLLERUSSA DE SUPORT PER LA
CREACIÓ D’AJUTS A LES PERSONES CELÍAQUES.
El Regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup municipal ERC, dóna lectura de la Moció següent:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC MOLLERUSSA DE SUPORT PER LA CREACIÓ
D’AJUTS A LES PERSONES CELÍAQUES.
Segons les organitzacions que agrupen els Celíacs, 1 de cada 150 catalans té intolerància al
gluten de blat, l’ordi, l’espelta, el kamut , la civada, el triticale i el sègol, és a dir pateixen de
celiaquia. Cada any es diagnostica 1 cas per cada 118 nens. A banda del problema que
suposa per a la salut, la celiaquia comporta un greu perjudici econòmic per a les persones
que pateixen aquesta malaltia, ja que hi ha una diferència abismal entre els preus dels
aliments normals i els aliments sense gluten.
Diferents estudis assenyalen que una família amb un celíac entre els seus membres pot
veure incrementada la seva despesa en la cistella uns 1600 euros any. Com a exemple
posarem que 1 kg de galetes sese gluten costen 9 euros pels 1,50 de les normals.
Catalunya ha de començar a plantejar l’estudi per incorporar algun tipus d’ajuda als afectats
com ja fan països com Suècia, Noruega o Dinamarca, on els productes sense gluten són
gratuïts fins als 16 anys pels afectats en el primers del casos i es concedeixen ajudes
diverses en els altres.
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El 20 de novembre de 2014 la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar per
unanimitat una Proposta de Resolució presentada conjuntament per tots els Grups
Parlamentaris per exigir al govern, diferents mesures de suport a les persones celíaques,
entre elles l’aplicació del 4% d’IVA als productes sense gluten i l’aprovació d’ajuts econòmics
o beneficis fiscals per als celíacs.
Mentre aquestes mesures no es materialitzin el Grup Municipal d’ERC Mollerussa considera
que, com a institució més propera al ciutadà, els ajuntaments no poden fer cas omís de la
desigualtat en els preus dels productes amb i sense gluten. És per això que l’Ajuntament de
Mollerussa ha de fer un pas endavant en el suport a les persones celíaques i aplicar mesures
en l’àmbit local per ajudar aquest col·lectiu a millorar la seva qualitat de vida a la nostra
ciutat.
Per tots aquests motius, el Grup municipal d’ERC Mollerussa proposa adoptar els següents
acords:
Primer. Declarar el suport unànime i solidari de l’Ajuntament de Mollerussa vers les
persones celíaques de Mollerussa, els seus familiars i les associacions i entitats que el
representen.
Segon. Encarregar un estudi a fi i efecte de quantificar el nombre de persones celíaques
empadronades a la nostra ciutat.
Tercer. Instar al govern de l’Estat, tal com reflecteix la Resolució 879/X del Parlament de
Catalunya, a establir els ajuts econòmics a les famílies celíaques de la ciutat per tal de
contribuir a pal·liar el desemborsament que per aquestes famílies suposa el sobrecost dels
aliments sense gluten.
Quart. Que mentre no es facin efectives les mesures sol·licitades al Govern de l’Estat,
s’estableixi una nova línia d’ajuts municipals per a famílies celíaques de la ciutat,
encarregant als serveis tècnics municipals la relació de les bases que han de regular la
concessió dels esmentats ajuts, així com destinar una partida pressupostaria per l’any 2018.
Cinquè. Donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació de Celíacs de Catalunya i a tots els
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
------------------Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El propi Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà, en representació del Grup Municipal de CiU
(PDeCAT-Demòcrates) a l’Ajuntament de Mollerussa manifesta que aquest Grup Municipal
presenta les següents esmenes a la Moció:
ESMENA 1. Supressió del punt segon.
ESMENA 2. Modificació del punt quart, amb el text següent:
Que mentre no és facin efectives les mesures sol·licitades al Govern de l’Estat,
s’estudiï establir una línia d’ajuts municipals per a famílies celíaques de la ciutat, així
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com també a altres col·lectius que per la seva singularitat poguessin ser objecte
d’ajuts específics. tenint en compte les competències municipals. En el cas que es
consideri adequat articular aquests ajuts s’aprovaran en una convocatòria d’ajuts per
ser efectiva en el pressupost 2018.
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP manifesta que el seu vot serà a favor com no
podia ser d’una altra manera i una part més i felicita al Grup ERC per tenir aquesta iniciativa
i presentar-la aquí.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC expressa que en principi hi estan d’acord,
com no pot ser d’altra manera, perquè creu que avui dia gairebé tot homes coneixedor de la
problemàtica que hi ha amb les persones que pateixen celiaquia. Tot i així, vol fer algunes
aportacions i creu que caldria ser més ambiciós o presentar una proposta més àmplia, cosa
que també recull l’esmena que han fet el grup de CiU. Hi ha persones afectades de celiaquia,
altres que en aquest moment i agreujat per la situació econòmica que es pateix fa molts
anys que tenen malalties, malalties greus, cròniques i amb pocs recursos, es podria parlar
del sector de la gent gran. Tothom sap que contínuament surten informes de persones que
no poden fer front als tractaments i deixen de medicar-se per la dificultat d’assumir el cost
d’aquests, i sobretot quan a més hi ha grans discapacitats i amb les retallades no
s’assumeixen les despeses de cadires de rodes o d’altres necessitats vitals. També es pot
anomenar el cas de les vídues, que a causa de les seves pensions, tampoc no poden assumir
aquests costos. La Sra. Ginestà diu que s’hauria un nivell màxim de rendes, no és el mateix
assumir els costos de celiaquia en una família amb pocs ingressos que en una família que de
ben segur pot assumir-ho. Per tant, en principi votaran a favor però, donant la confiança
que, ampliant també la proposa que fa el grup de CiU i dir a ERC que els feliciten per la
iniciativa però els demanarien que en surti una proposta molt més acurada d’aquests ajuts,
d’aquests possibles ajuts que es puguin assumir des del municipi i remarcar, el punt al qual
s’està més d’acord i que és en l’aplicació del 4% d’IVA que hauria d’aplicar l’Estat a tots els
productes sense gluten.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC agraeix al Sr. Simeón la seva intervenció,
recull la proposta de la Sra. Ginesta, creu que tot el que sigui recollir i intentar agrupar
diferents iniciatives per ajudar el conjunt de ciutadania serà ben rebut, qualsevol aportació
es pot treballar, estudiar, agrair també al conjunt de la corporació d’equip de Govern del
Partit Demòcrates per Catalunya. Demòcrates per Catalunya per les aportacions que han fet
en el seu punt quart, comenta que les hem trobat interessants, però, des del bon sentit,
estirar-los una mica les orelles. Creu que el punt segon no caldria esmenar-lo, es podria
haver trobat alguna manera de fer un petit estudi però de totes maneres es queda amb
l’agraïment per l’esforç que han fet per aportar coses que creuen que són molt interessants
en la problemàtica que han detectat i que hi ha a la ciutat.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona explica que l’equip de Govern es va plantejar diferents opcions en
el sentit del vot d’aquesta Moció. Una dir que sí perquè no s’entendria que l’equip de Govern
votés en contra de poder ajudar les persones que pateixen celiaquia però és clar, això
generava certes complexitats i dubtes. L’Ajuntament de Mollerussa –es pregunta- o
qualsevol ajuntament és l’entitat competent per suplir les diferents mancances de d’altres
administracions, en aquest cas l’Estat Espanyol amb el tema de l’IVA o diferents.
L’Ajuntament de Mollerussa si aprova aquesta Moció tal qual està escrita podria portar que a
una mala interpretació, perquè hi ha un ventall gran de diferents tipus de malalties o de
realitats i això seria obrir la porta a cada Ple perquè qualsevol entitat vingués a demanar el
mateix. Llavors seria un mai no acabar i voler ajudar a vegades ha de ser compatible amb
poder ajudar. S’ha fet la reflexió, se sap que hi ha realitats en les quals pot fer falta, doncs
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aquesta Moció que podria ser molt dirigida a un col·lectiu en concret, pogués ser una Moció
més de voluntat del Consistori i obrir en base a les seves competències a qualsevol col·lectiu
que pugui ser-ne susceptible. Per això, s’obliga com a Corporació a articular una línia d’ajuts
perquè de vegades amb les mocions es proposa que es pugui estudiar en base a la realitat
que hi ha i no es vota la quantitat a gastar. Comparteix amb la Sra. Ginestà de posar uns
topalls de renda, perquè hi ha col·lectius que també tenen en el seu. L’alcalde diu que cal
parlar-ho perquè s’entengui, que sigui una moció molt singular, de voluntat general i per
això es fa l’esmena. Per això es treu el punt dos ja que no és cosa de l’Ajuntament fer un
estudi, ja hi ha altres camins. Parlant amb el Centre Mèdic i parlant amb diferents agents es
pot aconseguir la informació però quan s’aprova fer l’estudi, porta implícit una part
econòmica o de costos. S’agruparia en el punt quatre i van voler deixar molt clar les
competències municipals, les disponibilitats i faltaria posar en funció de les disponibilitats
econòmiques, però com que es parla del 2018 no cal posar-ho. Per tot això s’ha esmenat,
per intentar no només millorar la proposta sinó que no es caigués en la trampa que la
propera hi hagués un altre col·lectiu, i un altre... i al final tenir mil línies, i a veure a quin
col·lectiu se li diu que no. Al final es perdria l’objectiu directe o motivador de la Moció.
L’alcalde agraeix que s’hagin acceptat les esmenes i per tant això permet donar suport a la
Moció.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
16.2.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El Sr. Alcalde, Marc Solsona, dóna lectura a la Moció, en els termes següents:
“Marc Solsona Aixalà en representació del Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) a
l’Ajuntament de Mollerussa presentem al ple de la corporació la següent moció:
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite
Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané
i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat
d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I És aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
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Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques pals problemes polítics i no per
crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixen per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació polítics de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 31 de 01 de 2013, llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, el grup municipal del PdCat de l’Ajuntament de Mollerussa proposa al Ple
Municipal els següents:
ACORDS:
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
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3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
------------------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 PP diu que és més del mateix, és una altra Moció
d’àmbit de tota l’autonomia portada a nivell municipal. Creu que cal estar per temes
municipals i no per temes autonòmics. En segon lloc el Sr. Simeón afirma que si el que es
volia era fer-ho curt, l’alcalde ha estat uns tres minuts llegint questa Moció. El Sr. Simeón
reitera una pregunta que ja va fer un dia: quant costa a l’Ajuntament ser de l’AMI
(Associació per Municipis a la Independència). El Sr Simeón diu que és igual si ho vol dir avui
ho en un altre Ple.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC ja ho ve dient en moltes ocasions i ho
reitera. En aquest Ple caldria cenyir-se a temes estrictament municipals que tinguin
incidència sobre els conciutadans i afirma que una vegada més s’està davant d’una Moció de
caire estrictament polític, d’interès polític, que l’únic que pretén és desviar l’atenció dels
problemes reals que té el país. La regidora vol centrar-se en el funcionament del país i
buscar solucions als problemes reals que tenen les persones de Catalunya, per aquest motiu
la seva posició serà d’abstenció.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC afirma que no hi ha res que tingui més
incidència per als conciutadans que vetllar per les llibertats dels mateixos. El Pacte Nacional
pel Referèndum està format per agents polítics, per agents econòmics, per agents socials i
institucionals i es van reunir per primer cop el 23 de desembre passat. La segona cimera
celebrada el 23 de gener del 2017, els membres del Comitè Executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del pacte, cal tenir present que
el manifest elaborat pel Pacte Nacional pel Referèndum és un espai comú de diferents agents
que defensen la convocatòria del referèndum. Ho repeteix, és un espai comú de diferents
agents que defensen la convocatòria del Referèndum, és per tant un espai d’encontre que
expressa la pluralitat al voltant del referèndum, és el mínim comú denominador, des d’ERC
han manifestat que no creuen que la via acordada amb l’Estat prosperi, la negativa de l’estat
a pactar no canvia el compromís del Govern de Catalunya per realitzar el referèndum. Del
que s’està parlant és de vetllar per intentar assolir i interpretar el que volen els conciutadans
respecte una de les coses més importants que s’han plantejat mai en qualsevol societat que
és allò que es vol ser. El Sr. Montalà els emplaça a fer el que ja es va fer al 9N que és anar a
votar i decidir què es vol. Votar sí, votar no i vetllar per la llibertat dels que volen votar sí i
vetllar sobretot, sobretot, per la llibertat d’aquells que vulguin votar no i es treballa pels dos i
si per aquest motiu fan inhabilitacions, i cal anar cap a casa i marxar del Parlament, es farà
amb el cap ben alt. És una cosa de sentit comú i apel·la al sentit comú perquè això arribi a
bon port i apel·la els regidors de l’Ajuntament a practicar una de les coses més sanes que hi
ha i per la qual molta gent s’ha partit la cara en aquest País que és votar i vetllar perquè la
democràcia segueixi el seu camí. Dóna les gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona manifesta que com a grup proposant hi votaran a favor
bàsicament perquè el Pacte Nacional pel Referèndum a qui interpel·la és als polítics i als
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càrrecs electes. Si s’hagués volgut fer de partit se n’hagués preparat una de suport a
Francesc Homs o al president Mas o a la Joana Ortega o a la Irene Rigau. Aquí la presenta el
grup de CIU però l’hagués pogut presentar el Grup ERC o qualsevol grup. Són moltes les
entitats i els partits que estan darrera d’aquest projecte perquè al final la gent pugui decidir.
És normal que per al Partit Popular i les diferents forces, els partits dels Socialistes,
Ciutadans i d’altres forces de caràcter espanyol entenguin que això és un problema d’una
autonomia que està més afectada, que està dolguda o que es incompresa i que al final això
és un rampell identitari que al final, quan les coses vagin més bé ja s’haurà acabat i,si cal,
invertiran quatre mil milions d’euros en infraestructures. S’arreglarà la carretera de Borges i
Montblanc i fantàstic... Però el que ha passat en aquest temps és que s’ha dit prou, no s’està
content i ni satisfet amb aquestes regles del joc i el que es pretén és plantejar unes regles i
poder votar amb una premissa bàsica que és amb la condició s’acceptin els resultats que
donin les votacions. A Mollerussa, van votar 2.400 persones el 9N, allò que alguns van dir
que era un “botifarendum” i ho van menystenir de manera majúscula i al final aquest
menysteniment es converteix en la primera sentència en la qual s’inhabilita un expresident
d’un país democràtic com és Catalunya. Reduir això a una moció autonòmica no és del tot
just però en qualsevol cas és respectable i cadascú en funció del seu partit i en funció del lloc
que ocupa ha de trobar-hi l’encaix. El Sr. Solsona entén que és difícil, igual que abans es
deia que era difícil plantejar o negar-se a poder ajudar a un col·lectiu en concret, és molt
difícil per a la gent que es diu “demòcrata” dir que no està d’acord amb què la gent pugui
votar però es que l’embut porta a això i les equacions binàries a això, i al final hi ha partits
demòcrates en aquest país que decideixen que no és democràtic que la gent pugui votar en
un referèndum i això és la lògica en la qual estem instal·lats i que en el temps s’anirà veient
amb molta determinació, amb pas ferm i decidit. L’alcalde dóna per suposat que
individualment cadascú ha pogut donar-se d’alta a la web del Pacte Nacional pel
Referèndum. Tant de bo, un cop s’aprovi aquesta Moció s’hi pugui entrar i posar-hi
l’Ajuntament de Mollerussa i anar sumant i fer engruixir aquest percentatge de població que
també es representa des d’aquí. Pel que fa a la quota de l’AMI són uns 1.300 € que van en
funció de la població amb el barem que marca. Com que algú va decidir que pagar aquesta
quota a una entitat és il·legal, ho han portat a judici [a un Contenciós]. S’està en fase de
recurs perquè es va perdre primera instància.
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP emplaça que es respecti la voluntat de la
Constitució; per una altra banda apel·la i emplaça a respectar la voluntat de tots els
espanyols que tal com diu la Constitució que si algun dels territoris es vol manifestar tots els
altres també han de votar. Apel·la que facin de veritat un bon ús de la llei.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC diu sense cap ànim de polèmica, que el
dret a votar el defensa tothom. L’únic que hi ha són diferents fórmules o diferents
plantejaments. En un es proposava el dret a votar amb un referèndum legal acordat, creu
que mai n’han volgut sentir-ne a parlar i el que volen és la independència, és lícit i ho
respecta però són diferents propostes que té cada grup. Tothom sap que els posicionaments
de cada grup és votar, pensa que fa molts anys que es fa i per sort hi ha el dret a fer-ho. És
respecte les lleis també i en aquest país són drets ja conquerits i la llei és democràcia i
justícia per tant, creu que si el plantejament que es fa és no amb un referèndum acordat i és
saltant-se les lleis,hi ha els problemes que hi ha. Per tant ho deixa aquí, ho ha dit abans,
s’abstindran perquè són defensors del dret a votar, del dret a opinar, ho han estat sempre
però, com diu, hi ha camins dins de la legalitat, hi ha camins molt més difícils que potser
condueixen a un retard de la possible aprovació.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC només vol emplaçar els companys regidors a
seguir la legalitat que sorgirà d’un Parlament legítim en breu.
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L’alcalde, Sr. Marc Solsona afirma que el Pacte Nacional pel Referèndum diu el següent
“Instem als Governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol a superar les dificultats polítiques i
als apriorismes i assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser vinculant i efectiu”. Aquest document és el que hauria d’estar
subscrit per tothom perquè són les voluntats, en cap moment es parla de res ni
unilateralitats ni de res, per tant qui lidera el Pacte Nacional pel Referèndum que és un ex
diputat del grup socialista, Josep Ignasi Elena, se suposa que no deu ser sospitós de voler
infringir cap llei, amb la qual cosa s’entén perfectament susceptible de votar però, s’està en
aquesta realitat, i en qualsevol cas, s’agraeix l’abstenció del grup Socialista en aquest punt.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per catorze (14) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, dues (2) abstencions dels Srs./Sres.
Regidors/es, Teresa Ginesta i Alonso Soria i el vost en contra del regidor Sr. Joan Simeón.
16.3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT
MOLLERUSSA SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL

DE

La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
següent:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL
Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu art.
198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve
condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com estableix la llei,
mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir
del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions
pressupostàries de la institució.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va
reconèixer (el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats
a les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides
previstes pels anys 2012 i 2014, en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions
més en el 2014 i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a les
concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos
econòmics que havien de rebre.
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant
ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida,
Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula).
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Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a l'educació 03.
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants
d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat.
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment
de les escoles bressol municipals.
Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha
de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en
l'escola pública és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat
d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació
pública en general i la de la petita infància en particular i proposem al Ple de
l’Ajuntament de Mollerussa els acords següents:
1.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització
de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del
9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa
social.
2.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el finançament de
les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències.
3.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP afirma que hi votarà a favor i vol pensar que
algun any o algun dia arribi a ser així.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC creu que l’exposició de la Moció ha quedat
prou clar. La Diputació aporta una quantitat al voltant de 161.000€ el curs anterior. Per tant,
no solament els ajuntaments sinó també les famílies han hagut d’assumir un major cost. La
llei marcava que era a tres parts iguals l’assumpció d’aquestes despeses, com passava amb
els estudis musicals 30% les famílies, 30% els ajuntaments, 30% el Govern de la
Generalitat. L’aportació del Govern de la Generalitat passa a ser zero i tota aquesta
assumpció de despesa s’ha hagut de fer per una part les famílies i per una altra molt
important els ajuntaments, després es va obligar les Diputacions a assumir part d’aquest
cost. S’ha parlat dels 870€ que per Mollerussa només és una aportació de 161.000€.Per
molt que es digui que és la Diputació, els municipis ho tornen a assumir per doble partida.
Els diners provinents de la Diputació són diners per gestió local i haurien d’estar destinats a
ajudar les finances locals en l’assumpció de manteniments, de clavegueres, de carrers, etc.,
i són diners, partides importantíssimes com està passant amb Sanitat, amb Esports i en
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moltes altres que les diputacions assumeixen en competències que realment pertanyen al
Govern de la Generalitat. Per tant, per tot això, presenta aquesta Moció, quan s’ha sabut que
en els anys 2012 i 2014 una partida important, d’aquests diners es va passar a l’Escola
Concertada. Creu que no hi ha solament una qüestió de model sinó també ideològica al
darrera que fa que uns governs prioritzin l’escola pública i uns altres no.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup d’ERC exposa que treballem i treballarem per
seguir gaudint d’una escolarització pública i de qualitat en una de les etapes educatives més
importants en les quals les famílies del nostre País hi posen la confiança dia rere dia. Per
donar resposta a aquesta Moció però, ens permetran que ens remetem a la resposta que ja
va donar el Grup Parlamentari de Junts pel Sí el dia 3 de març, en relació a la Moció que
plantejava augmentar el finançament de les llars d’infants, certament els Ajuntaments hem
patit els estralls d’aquesta crisis i han hagut de fer front al manteniment de serveis bàsics
com l’educació de 0 a 3 anys, fent mans i mànigues amb els recursos econòmics dels quals
disposaven, qualsevol acord que faci referència a les llars d’infants ha de passar per la
Comissió Mixta del Departament d’Ensenyament, on estan representats els Ens Locals, a la
Comissió Mixta de la Generalitat, Ens Locals és on s’ha de començar a parlar de la possibilitat
d’augmentar el finançament per poder incrementar els 875€ per plaça actuals, el
Departament d’Ensenyament s’ha fet càrrec de les despeses de funcionament de les Llars
infantils fins al curs 2011-2012, la insuficiència de recursos econòmics s’ha compensat
mitjançant acords amb les Diputacions que s’han fet càrrec de la part de la Generalitat que
no pot aportar per haver de fer front a d’altres necessitats petites de caràcter obligatori i
post obligatori en què cap altra Administració pot col·laborar. Per als cursos 2012-2013,
2013-2014 i 2014-2015 han estat les Diputacions les que han contribuït al finançament de
les Llars d’Infants Municipals amb 875€/plaça per tant, l’import per alumne està garantit per
les Diputacions, l’import destinat al conjunt de les Llars d’Infants serà resultat del nombre
total de matricula, les transferències per a cadascun dels Ajuntaments depèn en cada cas
concret de la Diputació corresponent, un cop més però, cal recordar que la situació financera
de la Generalitat respon a un incompliment sistemàtic de les obligacions de l’Estat, hi ha un
sistema de finançament injust, el Govern de l’Estat escatima recursos al Govern de la
Generalitat i fa que, evidentment, no es puguin destinar al pagament de deutes totes
aquestes atribucions, en aquest sentit cal criticar el paper del Govern de l’Estat amb els
deutes que té pendents amb la Generalitat i per tant, ens sembla que des d’aquest punt de
vista, el paper que juga l’Estat és nefast per als Ajuntaments perquè escanya les finances de
la Generalitat i acaba de retruc afectant al Món Local. El contingut de la Moció no fa
referència en cap cas a aquesta circumstància, que és de fet i considerem l’arrel del
problema. Moltes gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, nosaltres en aquesta Moció no hi donarem suport pels següents
motius. Primer, igual que dèiem de què és una Moció, jo li agraeixo l’esforç que han fet el
Grup Socialista d’agafar i treure alguns paràgrafs i alguns punts de la mateixa Moció literal
que està, que s’ha presentat al Parlament de Catalunya, i agraeixo de què hagin tret
sobretot un apartat que diu el següent, ho dic perquè és interessant perquè dius que “En el
qual el compromís mutu de garantir una partida suficient de beques i ajuts que permetin
assegurar l’equitat real, l’accés al servei d’educació de 0 a 3 anys i evitar així la discriminació
d’accés per motius de renda i de promoure preus assequibles i tarifació social, prioritzant
l’accés a la gratuïtat de les famílies socialment més vulnerables per tal de millorar les
oportunitats laborals, formatives d’aquestes famílies, això, en qualsevol Ajuntament del país
podria tenir sentit però aquí, Mollerussa en aquest sentit és un model d’èxit en el qual ha
pogut conjugar i superar amb un model en el qual són dels pocs llocs on tenim tres trams
escalats en funció de la renda i per això, prioritzant el tema de l’Educació de 0 a 3 anys
d’una manera diguem-n’hi, sostenible i que per tant, que no posi en risc l’accessibilitat dels
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diferents infants. Després també hi ha alguna cosa que no és veritat, atès que el Govern de
la Generalitat no aporta zero diners, aporta zero diners, no es veritat, el Govern de la
Generalitat convenia un acord amb la Diputació que la Diputació és qui li fa el pagament per
tant, qui li fa de financera a la Generalitat és la Diputació i al final nosaltres cobrem, i a més
jo m’és igual cobrar de la Generalitat que de la Diputació el que interessa és cobrar la partida
que ens toca, i això és així. Després no podem posar el comptador a zero de cop i volta i de
dir, volem que es recuperin els 1.800€. I es pregunta d’on venim. Venim d’un País, d’una
Generalitat, d’una Administració en el qual està amb la situació financera que està,
possiblement algunes vegades perquè no ha fet bé les coses ella però, grandíssima- ment
moltes vegades, per una situació d’asfíxia financera també de l’Estat Espanyol, i això també
és important que ho puguem dir d’aquesta manera. I després el que no es veritat és el tema
aquest de què a l’any es van transferir 81 milions d’euros que estaven assignats a Escoles
Públiques cap a l’Escola Concertada, bàsicament el que va fer el Govern, va fer el mateix que
el Govern de la Generalitat al 2010, qui Governava al 2010? Qui governava? Qui era aquell
Govern tan insensible que treia diners de les Escoles Bressol per posar-ho a la concertada?
Qui era? És important, perquè al final com igual que parlàvem abans de les modificacions
pressupostàries, un cop hi ha l’acord amb les Diputacions i s’acorda que el pagament de les
Bressol està garantit per les Diputacions, el que es fa és traspassen uns diners però no a
compte de no pagar les Escoles Bressol sinó com és una modificació pressupostaria, un
traspàs de partides com s’ha fet més d’una vegada i a més, sabem del cert que al 2010 per
exemple, doncs també es va fer per tant és devia fer com un tema estrictament comptable,
administratiu i gens ideològic, entenc, doncs el mateix paràmetre que vam fer en el seu
moment, suposo que és el que es va aplicar en l’altre per tant, intentar induir que a sobre
també el Govern de la Generalitat, un Govern actualment de Junts pel Sí i diferents
sensibilitats polítiques vol fer, estalvia diners de la pública per posar-ho a les concertades
doncs és una manera d’intentar articular una estratègia mental a la gent com si aquí
volguéssim, no estiguéssim a favor de la pública i féssim discriminació positiva amb diners
públics cap a la concertada, això no és veritat, això és un tema d’un traspàs que ja s’ha fet
d’altres vegades i un tema estrictament comptable, això els hi pot explicar la mateixa
Consellera d’Ensenyament o el mateix Conseller d’Economia de la Generalitat per tant, que
seria bonic, ideal tenir més recursos? i tant, per les Escoles Bressol, per l’Escola de música,
per Adults, per mil coses que podríem tindre, que hi ha la situació econòmica que és i que
s’ha fet un esforç per mantenir-ho? sí, que això ha fet tocar les quotes? sí, que això ha
provocat de què potser un cop revisat i un cop faltat a l’ajut vam veure aquella política de
terços iniciàtica no es complia amb els 1.800€ que per intentar que no es cobria, que el terç
també de les famílies no es cobria, que era molt inferior potser del que tocava aportar, que
s’ha tingut d’anar regularitzat d’aquesta manera, doncs hem tingut diferents camins que han
anat portant a què a Mollerussa s’ha incrementat les quotes de l’Escola Bressol en els últims
anys motivada en part per aquest fet però també motivada perquè també amb les diferents
Escoles Bressol hi ha unes tarifes i aquí el que hem volgut mantenir sempre és mantenir els
escalats socials, els tres escalats socials que tenim en funció de la Renda que fa que tinguem
un model d’èxit per tant, aquí aquest debat que tenim avui aquí, que hauria de ser un debat
100% de Mollerussa és un debat que ve promogut i que ja s’ha tingut en el Parlament de
Catalunya, que ve amb Mocions que ja sabíem que ja sabia generat, aquí jo em pensava que
hi veuria la part, l’acotació de Mollerussa que vostè també ha comunicat en el comunicat de
què havia incrementat un 40% i em pensava que havia que havia sigut més especifica però
aquí he vist que no, aquí he vist que han agafat la genèrica i han tret la part que no podien
pel tema que aquí ja es fa però en qualsevol cas, la reivindicació està feta, s’ha portat al
Parlament de Catalunya, s’ha vist que no es podia fer front, s’ha fet, no s’ha fet un brindis al
sol i s’ha pogut doncs mantenir l’activitat pressupostària amb un pressupost que incrementa
mil milions d’euros amb polítiques socials i a partir d’aquí doncs, aquest apartat, ens faríem
un flac favor si votéssim una cosa que sabent de què avui per avui no és possible, només dir
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que aquí vostè no ha pecat, ha pecat de, no pecat de no exigent perquè vostè ja aposta pel
2016-2017 quan en les genèriques del Grup Socialista anaven a pel Curs 2017-2018 per
tant, aquí sí que el fet aquest punt més específic per tant, res més, nosaltres la lamentem
votar-hi en contra però en qualsevol cas, forma part també de la estratègia que també tenen
marcada de què els diferents Ajuntaments governats per Grups o Partits que formen Junts
pel Sí doncs, puguin dir que s’han negat a què poguessin pujar l’aportació a les Escoles
Bressol Municipals de part del Govern, doncs que ho diguin perquè en aquest cas, nosaltres li
votem en contra d’aquesta Moció pels diferents paràmetres que ja l’hi hem dit.
El regidor, Sr. Joan Simeón, del grup del PP agraeix al Sr. Alcalde que no hagi fet referència
al fet què tot això ens ve per culpa del Govern de l’Estat que no fa arribar els fons
necessaris; no així al Sr. Engelbert que en aquest cas, no li puc agrair perquè sí que n’ha fet
referència i ell parlava d’un problema d’arrels, jo podria parlar d’un problema de fulles. Les
fulles potser són l’Administració i la confecció dels pressupostos, no sé on està el problema
realment però possiblement no sigui de les arrels.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup del PSC Sí, a veure vostè diu aquí que ens porten
una Moció proposada pels nostres propis Partits o Grups Socialistes com totes les què s’han
portat aquí, com la seva del Referèndum per tant, precisament i a més, que afecta a l’interès
municipal, precisament jo sóc de les que fa molt temps que estic reivindicant que Mocions
que no són estrictament municipals no es portin en aquest Ple i són tots vostès que
contínuament n’estan portant per tant, no sé a què ve aquesta crítica perquè és lògic que
tots plegats defensem les postures de les nostres o els posicionaments dels nostres propis
Partits per ideologia però sobretot, quan afecten als temes municipals com es aquesta, les
Diputacions no és cert que rebin aquests diners de la Generalitat, és diners de les
Diputacions per assumir les mancances o les deficiències que en aquest moment no
assumeix el Govern de la Generalitat i no és veritat tampoc que les Diputacions ens aportin
el mateix import que era el compromís de la Generalitat que va començar amb 1.800 euros
per una Llei aprovada, recordo en un Govern Socialista Tripartit amb el que també formava
part ERC per tant, em costa d’entendre la postura d’ERC, ho defensem ara doncs perquè
estem en aquest Govern de la Generalitat, ho defensem quan es va aprovar la Llei que
vostès també en van ser part implicada i a més, els felicito per haver-hi estat. El model de
guarderies de Mollerussa, certament, és un model que s’ha demostrat òptim, just i en el que
tots hem estat sempre a favor, almenys el nostre Grup i que quan ens ha tocat governar per
descomptat l’hem tirat endavant tots igualment perquè realment és un model que ha permès
la igualtat d’oportunitats i la igualtat per a tots els infants de la nostra ciutat. Vostè en
aquest moment és Diputat al Parlament pel Govern de la Generalitat i és Alcalde de
Mollerussa, en aquesta Moció l’únic que estem fent és defensar l’interès municipal amb una
actuació de deslleialtat per part del Govern de la Generalitat en el compliment d’una Llei cap
als municipis, tots els municipis i vostè ho sap tant bé com jo i tots els Alcaldes, és van
veure en un moment de situacions financeres prou difícils en la disjuntiva de com se’n
sortien per poder fer front, per poder aguantar el manteniment d’aquestes llars municipals
desplegades al territori, i aquesta és la realitat per tant, el que estem defensant és les
arques municipals, les nostres finances, els nostres drets que hem assumit i ho reitero des
dels municipis sobretot, una part important als pares perquè també se’ls ha vist
incrementats els seus costos i una part la Diputació que repercuteix en menys ingressos cap
als municipis doncs per exemple, en obra pública, i tots en tenim l’exemple de la poca obra
que s’ha pogut fer durant els últims anys per tant, jo crec que vostè com a Alcalde la podria
votar perfectament perquè és reivindicar un dret, no una voluntat, un dret marcat per una
Llei i sobretot per uns pressupostos i aquest és el motiu de què en aquest moment hi hagi un
bon grapat d’Alcaldes i Alcaldesses que entenen que aquest fet vulnera la Llei de Finances
Públiques de Catalunya, m’estic dient, m’estic referint al fet que s’hagi traspassat una
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quantitat important en un altre concepte i per tant, han interposat una demana col·lectiva
que en tot cas, el Tribunal Superior ja es pronunciarà. Diu vostè que al 2010 es va fer de
finançar, escolti al 2010 la Generalitat va complir amb els Ajuntaments o no? Amb el
finançament de les Escoles Bressol. Llavors és incomparable, la realitat és que a partir del
2012 els ingressos de la Generalitat cap als municipis passen a zero, aquesta és la realitat, i
aquesta al 2010 no va ser així per tant, no, aquesta és la realitat i ho podem disfressar com
vulguem i ho podem defensar com vulguem, en tot cas, cadascú tindrà la seva postura.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup d’ERC exposa que podem entendre la qüestió de
fons, inclús podem arribar a què si s’hagués plantejat d’alguna manera acords però, si es
planteja des de la deslleialtat del Govern de la Generalitat és el que no ens acaba d’encaixar,
escolti es que sap que passa és que estem a Govern, llavors hi ha moltes coses que es poden
fer des d’un punt de vista constructiu i aportant i buscant el millor dels encaixos possibles
per arribar allà on vostès volen arribar o es pot fer des d’un punt de vista més, bàsicament
de partit, on el que es busca és el titular com que és allò, miri vostès no estan d’acord amb
certes coses perquè formen part també del conglomerat aquest de Govern i de Junts pel Sí,
no, jo ja li dic, si abans ens assentem i busquem que la Moció prosperi des d’un punt de vista
d’intentar posar punts en comú per arribar a un aspecte més concret, amb nosaltres sempre
hi pot comptar Sra. Ginestà, de veritat, perquè en el fons nosaltres hi creiem, ara si vostè
busca una altra cosa que és el que nosaltres interpretem i disculpin la interpretació, que és el
titular, aquí no ens hi tindrà, l’emplaço a què la pròxima vegada que faci una Moció d’aquest
tipus ens assentem abans i busquem allò l’encaix per poder arribar a un acord que en aquest
cas el nostre grup no li podrà donar, moltes gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona manifesta que ja ho hem dit bàsicament tot abans; aquí hi ha el
concepte, tornem a dir, aquí no són polítiques de dia zero, aquí hi ha un passat i aquest
passat et condiciona alhora d’articular polítiques futures, això passa a la Generalitat, passa
als Ajuntaments, passa a mil llocs, jo lamento, potser no m’han sentit bé però, quan parlava
d’asfíxia econòmica, parlava de l’asfixia econòmica de l’Estat al Govern però no passa res,
també si amb això hi havíem tingut un punt d’encontre doncs ja està bé, en qualsevol cas és,
i això ha passat a l’Estat Espanyol, ha passat a la Generalitat, ha passat a molts
Ajuntaments, al final quan hi ha Administracions que estan amb fallida tècnica, amb ruïna
econòmica i torno a dir, per gestió pròpia i a vegades condicionada per gestions externes,
s’han de prendre mesures i volia emparar-se amb la Llei que es va aprovar en un moment
que hi havia o hi podia haver una certa economia que es podia permetre segons quins tipus
d’ajuts doncs clar, sempre es pot reivindicar i dir que aquella Llei que hi havia aprovada però
a la realitat és una i en qualsevol cas, jo com que estic veient també en el meu dia a dia, en
aquest cas també en el Parlament de Catalunya, demandes que fan gent que al final potser
no les podríem fer i que veus i te’n donés compte que el passat és molt curt, la memòria és
molt curta, doncs intentem doncs treure-li ferro, veure que si s’hagués aprovat totes les
propostes, si s’hagués aprovat aquesta proposta al Parlament de Catalunya, vostès mateixos
haguessin continuat votant en contra del pressupost de la Generalitat? per tant amb això,
quina coherència té el fet de poder exigir i demanar quan al final estaràs votant en contra
igualment el pressupost final perquè no fos cas que féssim la independència, aquí els qui
s’excusen amb la Independència per realment no poder aprovar i facilitar més polítiques en
el país, a vegades els hi asseguro que no som nosaltres, en qualsevol cas, reivindicació de
millores en el finançament local sempre, tant de bo es pugui reconduir en la Comissió Mixta i
amb les Associacions Municipalistes una nova fórmula d’ajuts per les Escoles Bressol
Municipals, se n’està parlant i s’està fent d’aquesta manera, estan parlant inclús també coses
que potser a Mollerussa no ens afectaran perquè ja estem fent com a nivell de renda perquè
aquest ajut lineal a tothom i per a tothom de 1.800€ per plaça però havia provocat també
algunes distorsions amb l’estructura d’alguns Ajuntaments i d’algunes Escoles Bressol, les
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públiques i les concertades, i a partir d’aquí diguem-n’hi que el temps i la millora de
l’economia ens anirà portant anar aprenent les mesures que anem agafant, i jo l’únic que li
dic és que i a més, és perquè és de calaix, dius si l’Ajuntament, si la Generalitat i la
Diputació arriben a un acord perquè la Diputació financi l’aportació que ha de fer la
Generalitat, nosaltres si ho rebem de la Generalitat o de la Diputació, li torno a dir, ens és
igual, volem els diners del nostre servei d’Escoles Bressol, i no és veritat que la Generalitat
no acabi pagant a la Diputació allò que la Diputació li ha avançat, quan li vaig dir que fa de
financera li dic això, li està avançant els diners que la Generalitat no pot donar directament i
és així, que paga tard? segurament, que no paga quan ho hauria de pagar, segurament,
però home una vegada ha acabat pagant si perquè sinó les comptabilitats de les Diputacions
també s’hi veurien mermades amb aquest sentit, en qualsevol cas, nosaltres no tenim la
sensació de que el fet de què ens pagui la Diputació ens hagin privat de cap sol·licitud o
demanda que haguéssim fet, per tant res més, mirar d’anar treballant i trobar punts d’acord
amb temes d’aquests, està bé de que sigui així, és tal com està plantejada la Moció que té
una transcendència, si local però, que està encarada molt amb un àmbit de posicionament
genèric del Partit Socialista a nivell de País per intentar això, intentar ser el bo de la pel·lícula
amb el tema de les Escoles Bressol quan al final ha fet tot el possible perquè us diguéssim
això, encara sort que puguem pagar 875€ doncs em sembla una miqueta que no és
correspon, no seria raonable que hi donéssim suport només per l’amenaça de què ens
poguessin dir que no volem els 1.800€.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és desestimada per tres (3) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Teresa Ginesta, Alonso Soria i Joan Simeón, i catorze (14) vots en contra dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé,
Xavier Roure, Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz,
Griselda Soteras, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà.
16.4.- MOCIÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR
ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA
INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA
ENERGÈTICA
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
següent:
MOCIÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA
QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL
COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA
TERESA GINESTÀ RIERA i ALONSO SORIA CANO, com a regidors del grup Municipal
Socialista, i a l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86
de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les
Entitats Locals, sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa la següent:
MOCIÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR
ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA
INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA
ENERGÈTICA
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LES TARIFES ELÈCTRIQUES
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació
del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i al
mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre
un nivell de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció
mediambiental d’una societat moderna.
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric
serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés subjectes
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures,
assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, que
ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen diversos
factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La
llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys
milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un
73% i en els últims 6 mesos un 25%.
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta
conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no
únicament a la concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i
la demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el
país amb el preu més alt del sector domèstic.
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la
factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum
ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les afirmacions actuals
que fan servir les companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual sistema de
regulació del mercat nacional que té com a conseqüència que siguem el tercer país amb el
preu més alt per al sector domèstic. Tot plegat, un esquinçament per a les butxaques de les
famílies i uns grans beneficis per a les companyies. Les tres principals companyies (Endesa,
Iberdrola i Gas Natural-Fenosa), van superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En
aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de
les grans corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red
Eléctrica Española.
A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les companyies, la
Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de los precios de la luz en
defensa de los intereses de los consumidores y en caso de apreciar irregularidades en la
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fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías
eléctricas”.
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes perquè
les serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació de tres, en
funció de l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica) i finalment
centrals de carbó o gas. En primer lloc el sistema tira de les instal·lacions que no es poden
apagar en funció de la demanda, després de les renovables i, si és necessari, de l’electricitat
que generen els combustibles fòssils. En aquesta cistella del preu final les renovables
pràcticament no l’afecten, ja que és el preu més baix, mentre que la més cara -les que
cremen gas i derivats del petroli- marca el preu final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de
consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i
hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les seves
instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles
fòssils.
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum
directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge
d’accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el
cost de compensar les comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat
absolutament oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació sobre
l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si
reduïm la part que fa referència a la crema de combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que la
legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia. Aquesta
normativa no contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar
el confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic
perquè en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
LA POBRESA ENERGÈTICA
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments bàsics
a les persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans companyies no
han fet cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa energètica
aprovats pel Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la mort d’una
persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt d’inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu crisi
social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el llindar
de la pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar les
factures de llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir
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dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars catalanes
declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, més del doble
respecte al 2008.
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi
econòmica, esdevenint un fenòmen estructural que respon principalment a l’increment dels
preus dels subministraments bàsics.
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les
companyies amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de
pobresa energètica. Aquest conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les
Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat, que haurà de signar amb
les companyies aquest compromís que assumeixin el 50% de les despeses generades per
aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. L'objectiu és evitar els
talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les parts implicades.
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets que
tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre qualsevol
subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un
informe que acrediti si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial".
El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un
termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es troben
en una situació de risc d'exclusió residencial. També haurem d'informar a aquestes famílies
dels ajuts de què disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses
subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de
risc.
LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS!
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els
nostres drets.
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els talls
intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint. No
admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per
justificar els continus talls en el subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al
sanejament i millora de la xarxa elèctrica dels nostres municipis. És necessària una
modernització i reforç de les instal·lacions.
També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres dels
nostres pobles i ciutats un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat pes
carrers i incompleixen clarament la legislació en accessibilitat. Fa mes de 10 anys que les
companyies no inverteixen en la retirada d’aquests pals que ocupen la via pública de manera
indiscriminada.
Per tot l’exposat proposem en aquest Ple de l,Ajuntament els següents ACORDS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

1. Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el conveni
elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament i
l’assumpció per part de les companyies dels costos derivats de la signatura del conveni.
2. Exigir a les companyies elèctriques el sanejament i modernització de les instal·lacions
elèctriques als nostres municipis, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
3. Exigir a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la retirada de
pals que existeixen en molts carrers dels nostres pobles i ciutats del territori, que els fan
intransitables i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat.
4. Demanar a la Generalitat de Catalunya que continuï aplicant un control i seguiment del
que s’exigeix a les companyies en els dos punts anteriors.
5. Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament perquè es tingui en
compte l’energia renovable així com aconsellar-ho als ajuntaments pels seus contractes.
6. Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de
Catalunya, Ajuntaments, Sindicats i Companyies subministradores que operen a Lleida.
----------------Finalitzada la lectura de l’anterior 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 està d’acord amb el fons però no
està d’acord amb la forma i per tant s’abstindrà.
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista exposa que a l’enunciat he dit clarament
el que defensem i penso que tothom ho podem defensar perquè els municipis i vostè Sr.
Alcalde al capdavant, sap molt bé els problemes que estem tenint.
El regidor, Sr. Engelbert Montalà, del grup ERC, manifesta, que aquí sí que ens hi trobarà
sempre. Saben que nosaltres estem molt implicats amb temes d’aquest tipus i aquí sempre
tindran el nostre suport per tant, hi votarem a favor. Exposa que é un tema cabdal i crec que
no pot ser que a Gran Bretanya puguem comprar plaques solars i aquí no perquè el Govern
de l’Estat posa un impost al sol; llavors jo crec que aquí ens hi hauríem de posar tots una
miqueta seriosos; és un tema cabdal pel futur dels nostres conciutadans i pel futur del nostre
País, no pel tema de la forma sinó perquè és bastant de sentit comú. Podria ser més extens
perquè amb temes ambientals, amb tarifes elèctriques, tenim aquí tot un argumentari però
per no fer-nos molt extensos i per mostrar que ERC som col·laboradors de tot aquest tipus
d’accions que puguin anar a favor de la defensa, en aquest cas, del Medi Ambient, no
m’estendré més.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona exposa que el nostre grup també estem a favor; votarem a favor
de la proposta perquè pensem que està ben plantejada amb temps i forma i també ben
agafada amb el que són les peticions i les demandes, que encaixa molt bé i estan molt ben
dirigides en allò a qui han d’anar. Només recordar que un dels problemes legislatius que
tenim amb el tema dels Convenis amb les elèctriques és que tot el Conveni no és obligatori,
sinó que és voluntari i aquest és el problema que ens trobem moltes vegades també inclús
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amb tot el tema de mediacions i amb tot el tema que és el conflicte de la gestió amb
empreses de serveis públics i universals que no tenen la titularitat directa, com podria ser
per exemple l’aigua, la llum o el gas. Jo avui tinc ganes de poder pactar i conveniar amb
Endesa; però si Endesa no vol, no tinc la capacitat legislativa per poder-la obligar per tant,
està bé que es faci èmfasi amb el que seria això, en el marc legislatiu i en allò que tenim
competència nosaltres que és per exemple, en el moment què haguem de fer actuacions a la
via pública, tenir-ho molt present com hem anat parlant aquests dies i obligar o posar
moratòries de no actuació molt dures perquè ells automàticament els obliguis a la passiva,
allò a actuar més aviat, doncs és aquelles eines que tenim que jugar amb la norma, amb la,
a vegades una miqueta amb l’astúcia per poder fer que es vagin arreglant aquestes coses.
Després hi ha la qüestió de les clàusules, i és el que diem: es poden introduir, sempre i quan
això no vulneri que els concursos puguin ser absolutament clars, que no siguin impugnables.
Amb això estem i intentem fer-ho. A partir d’aquí estem d’acord i compromesos amb aquest
tema i per tant, nosaltres també hi donem suport.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
Moció presentada i és aprovada per setze (16) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc
Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginesta i Alonso Soria, i una (1)
abstenció del regidor Sr. Joan Simeón.
17. 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 17 de gener i 23 de març de 2017, i que es corresponent
als números 009/2017 a 086/2017, següents:
Decret Núm. 009/2017, 17 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 010/2017, 17 de gener.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 01/2017
Decret Núm. 011/2017, 17 de gener.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 02/2017)
Decret Núm. 012/2017, 20 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 013/2017, 20 de gener.
Assumpte: Assignació complement productivitat a la Sra. Martínez Boldú, Judith.
Primer trimestre 2017.
Decret Núm. 014/2017, 20 de gener.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat: Sr. Pastó Llobera, Ricard.
Decret Núm. 015/2017, 23 de gener.
Assumpte: Autorització de jubilació parcial Sr. Gracia Torrebadella, Enric.
Contracte relleu.
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Decret Núm. 016/2017, 23 de gener.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 017/2017, 24 de gener.
Assumpte: Assignació de diversos complements de productivitat.
Decret Núm. 018/2017, 25 de gener.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Català García, Camil, al Contracte Laboral autoritzat per Decret
de l’Alcaldia Núm. 382/2014, de 19 de setembre.
Decret Núm. 019/2017, 25 de gener.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 020/2017, 25 de gener.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Lorenzo Jose Cobo, en representació del Cercle Podem de Mollerussa, en què
demana autorització per muntar una taula informativa a la plaça Major el dia 26 de gener de 2017.
Decret Núm. 021/2017, 26 de gener.
Assumpte: Aprovació inicial nòmina mes de gener.
Decret Núm. 022/2017, 27 de gener.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Atenció Externa i Serveis Municipals: Activitats
diverses. Projecte Treball als Barris 2016. Programa de Programes d’experimentació laboral. Acció
projecte: DX-01. “Fem el Barri Atractiu. Fase I” Número d’expedient: LTB-086/16.
Decret Núm. 023/2017, 27 de gener.
Assumpte: Plantilla de Personal, Exercici 2017. Aprovació definitiva i publicació.
Decret Núm. 024/2017, 31 de gener.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: projecte bàsic i executiu d’enderrocs
interiors de l’edifici de l’antiga Discoteca Musicland de Mollerussa.
Decret Núm. 025/2017, 31 de gener.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: projecte bàsic i d’execució de gimnàs annex
a l’Escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa.
Decret Núm. 026/2017, 31 de gener.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 027/2017, 31 de gener.
Assumpte: Ordenança Reguladora de l’activitat comercial de venda no sedentària de Mollerussa. Elevació
a definitiu l’acord d’aprovació inicial i publicació.
Decret Núm. 028/2017, 31 de gener.
Assumpte: Substitució Contracte de Relleu Sr. Camil Català García. Expedient Jubilació Parcial Sra.
Francisca Valls Puig.
Decret Núm. 029/2017, 1 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud Assemblea Nacional Catalana – A.T. Mollerussa, en què demana autorització per
muntar una parada al recinte del Mercat Setmanal el dia 1 de febrer de 2017.
Decret Núm. 030/2017, 1 de febrer.
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de gener de 2017.
Decret Núm. 031/2017, 1 de febrer.
Assumpte: Aprovació final nòmina mes de gener.
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Decret Núm. 032/2017, 6 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 033/2017, 6 de febrer.
Assumpte: EMC-001/2017
Decret Núm. 034/2017, 7 de febrer.
Assumpte: EMC-002/2017
Decret Núm. 035/2017, 7 de febrer.
Assumpte: Autorització per a l’execució d’actuacions d’emergència com a conseqüència dels danys en la
coberta del Grup Sant Isidori, Bloc C de Mollerussa.
Decret Núm. 036/2017, 8 de febrer.
Assumpte: Sol·licitud Comunitat de Propietaris Av. Jaume I núm. 9, en què demana autorització per
utilitzar la sala 5 de l’Amistat el dia 8 de febrer de 2017.
Decret Núm. 037/2017, 13 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 039/2017, 14 de febrer.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Osorio Fernández, F, al Contracte Laboral autoritat per Decret de
l’Alcaldia Núm. 067/2010, de 22/02, modificat per Decret de l’Alcaldia Núm. 478/2016, de 8/11.
Decret Núm. 040/2017, 15 de febrer.
Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu [abreujat] Núm. 2016/533.
Decret Núm. 041/2017, 8 de febrer.
Assumpte: Desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Maria
Teresa Calvis Mata.
Decret Núm. 042/2017, 16 de febrer.
Assumpte: Contractació de Personal Col·laborador de l’Àrea d’Alcaldia: Activitats diverses. Jornada
Consulta Popular remodelació Centre Urbà: Auxiliars Protocol.
Decret Núm. 043/2017, 17 de febrer.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció situada a
l’Avinguda Ermengol V, 16 de 25230 Mollerussa. Tràmit: sol·licitud d’ampliació del termini.
Decret Núm. 044/2017, 17 de febrer.
Assumpte: Deures 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. 045/2017, 17 de febrer.
Assumpte: Bestretes treballadors
Decret Núm. 046/2017, 17 de febrer.
Assumpte: Retenció Canon Sanejament ACA
Decret Núm. 047/2017, 17 de febrer.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 048/2017, 17 de febrer.
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits Pressupost 2016
Decret Núm. 049/2017, 17 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
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Decret Núm. 051/2017, 21 de febrer.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 052/2017, 21 de febrer.
Assumpte: EMC- 004/2017
Decret Núm. 053/2017, 21 de febrer.
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Patronat Fires de Mollerussa, exercici 2016.
Decret Núm. 054/2017, 22 de febrer.
Assumpte: Aprovació liquidació del pressupost exercici 2016 Patronat Fires de Mollerussa.
Decret Núm. 055/2017, 22 de febrer.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici del C/Arnoldo
Ciril·li, 1 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 056/2017, 22 de febrer.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici de l’Av.
Balaguer, 31 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 057/2017, 23 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 058/2017, 23 de febrer.
Assumpte: Inici expedient liquidació pressupost Ajuntament de Mollerussa, exercici 2016
Decret Núm. 059/2017, 23 de febrer.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de serveis
municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 060/2017, 24 de febrer.
Assumpte: Liquidació del pressupost Exercici 2016
Decret Núm. 061/2017, 27 de febrer.
Assumpte: Modificació dedicació Monitor/Socorrista de Natació. Personal laboral temporal i laboral
indefinit No Fix. Piscina Municipal Coberta temporada 2016-2017.
Decret Núm. 062/2017, 27 de febrer.
Assumpte: Contractació Socorrista/Monitor de natació. Piscina Coberta Municipal Temporada 2016-2017.
Decret Núm. 063/2017, 27 de febrer.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses diverses de la
Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 064/2017, 28 de febrer.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 065/2017, 28 de febrer.
Assumpte: Relació ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de febrer de 2017.
Decret Núm. 066/2017, 1 de març.
Assumpte: Recurs Contenciós – Administratiu [Abreujat] Núm. 2017/041.
Decret Núm. 067/2017, 2 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici situat al
C/Barcelona, 4 de 25230 Mollerussa. Tràmit. Atorgament d’un nou termini.
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Decret Núm. 068/2017, 6 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 069/2017, 8 de març.
Assumpte: Estat de conservació de l’habitatge ubicat al Grup Sant Isidori, 78 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 070/2017, 8 de març.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 071/2017, 8 de març.
Assumpte: Deures legals ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació immoble ’Av. Catalunya, 4.
Decret Núm. 072/2017, 9 de març.
Assumpte: Deures legals ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici de l’Av.
Balaguer, 31 de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 073/2017, 13 de març.
Assumpte: Subvenció Club Futbol Joventut Mollerussa.
Decret Núm. 074/2017, 13 de març.
Assumpte: Expedient Incorporació de Crèdits núm. 2. Pressupost 2016
Decret Núm. 075/2017, 13 de març.
Assumpte: Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2018-2020.
Decret Núm. 076/2017, 13 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 077/2017, 14 de març.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de l’edifici del C/Folch i
Torres, 12 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 078/2017, 14 de març.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 079/2017, 15 de març.
Assumpte: EMC-005/2017.
Decret Núm. 080/2017, 16 de març.
Assumpte: Bestretes treballadors.
Decret Núm. 081/2017, 16 de març.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 05/2017)
Decret Núm. 082/2017, 20 de març.
Assumpte: contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social i Ciutadania: Activitats
diverses. Projecte Treball als Barris 2016. Programa d. Programes ’Experimentació laboral. Acció
projecte: DX-05. “Cohesió social i Convivència. Fase I”. Número d’expedient: LTB-086/16.
Decret Núm. 083/2017, 21 de març.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 084/2017, 21 de març.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat.
Decret Núm. 085/2017, 22 de març.
Assumpte: Sol·licitud Colla dels 50 Anys (Som del 66), en què demanen autorització per utilitzar la sala
2 de l’Amistat el dia 22 de març de 2017
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Decret Núm. 086/2017, 23 de març.
Assumpte: Expedient de modificació de crèdits 06/2017
---------------------

El Ple se’n dóna per assabentat.
18. PRECS I PREGUNTES
PRECS
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista planteja els següents PRECS:
•

El primer, fa referència al carrer Sant Antoni, exactament amb l’encreuament que hi
ha amb el carrer Migdia. Sabem que el carrer Sant Antoni té un Stop per tant, sent
preferent el carrer Migdia; en aquest encreuament podem veure contínuament com
és generen situacions de perillositat perquè molts conductors o no ho veuen o no
entenen en què allí s’hagi de produir l’Stop, agreujat perquè als dos costats hi ha dos
passos de vianants; per tant, el Prec vindria per demanar la instal·lació de ressalts o
els passos de vianants elevats que facin que s’evidenciï molt més la senyal “Stop”
abans què és produeixi un accident de gravetat. Tanmateix, aprofitar per indicar que
al carrer Sant Antoni, és van instal·lar unes bandes rugoses i n’hi ha una que no es
va acabar la instal·lació; és a dir, n’hi falta un tram i els instem a acabar-ho.

•

El segon prec faria referència, ja ho vam dir una altra vegada, aquí a la cantonada
del carrer Palau amb la travessia Ferrer i Busquets. Tenim aquesta illa enorme de
contenidors ubicats de tal manera que tapen totalment els vianants que s’han
d’incorporar al pas de vianants i que va cap a la Pastisseria Sant Isidori; es genera
situacions de perill especialment quan es posa en situació de verd el semàfor que ve
de la Plaça Manuel Bertrand, que fa que aquests vehicles surtin amb una velocitat
important, disparats, i que un dia sortirà alguna criatura o algun despistat al pas de
vianants i ho haurem de lamentar. Tornaríem a demanar que és replantegés la
ubicació d’aquets contenidors perquè realment generen una situació de perill
important.

•

I el tercer prec aniria per constatar, no ho voldria dir amb més duresa del compte
però sí l’estat de deixadesa, diria jo, en què es troba el nostre edifici Consistorial en
el que fa referència a l’estat de la pintura, des de què vostès governen doncs no s’ha
repassat, hi ha oficines i ho demostra, a més hi ha despatxos importants que tenen
de tindre una imatge de la ciutat i vull parlar doncs dels despatxos per exemple de
Secretaria o Intervenció en el què des de l’any 2009-2010 que es va canviar la
carpinteria metàl·lica podem veure encara les marques del guix que ni tant sols s’ha
fet una repintada i a més, de l’estat d’embrutament de les parets, les mateixes de
l’escala de l’Ajuntament, a recepció a baix, està donant un estat d’imatge deplorable
quan donar una mà de pintura no és un cost important, més quan es pot fer amb els
Plans d’Ocupació, teníem una persona, a la mateixa recepció de l’Ajuntament és va
fer per un operari de la Brigada, que vostès han decidit posar en un altre càrrec, que
era un molt bon professional i que amb el cost senzillament de la compra de la
pintura doncs mantenir adequada aquesta planta per tant, jo els instaria a fer un pla
d’actuació de pintura a tot l’Ajuntament, de neteja de la cara, de neteja de la imatge
de la ciutat, jo diria inclús de la millora de la qualitat dels llocs de treball de les
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persones que hi treballen i buscar la manera doncs amb les Brigades doncs difícil
perquè cada vegada és més minsa però almenys amb Plans d’Ocupació buscar
pintors i intentar fer aquesta actuació que no és un import important però que diria
molt de la imatge de la nostra ciutat.
El regidor Sr. Narcís Romà, del grup ERC planteja el següent PREC:
•

El nostre prec fa referència a l’aplicació de la imatge gràfica de la ciutat, la nova
imatge gràfica. El nostre grup ho veu en positiu que s’hagi fet una nova imatge
gràfica de ciutat dinàmica i que hem de tenir més elements gràfics; tenim molts
espais inutilitzables i ens sembla correcte, tot i això hi ha algun ús que, a nosaltres
ens agradaria que és reconsiderés, que és quan ja tenim l’escut, entenem que l’escut
engloba tota la imatge gràfica de la ciutat i veiem innecessari acompanyar l’escut de
la nova imatge gràfica, és a dir, entenem que al final es redundant, és a dir, l’escut
de la ciutat ja ens representa suficient com per haver-lo d’acompanyar amb una altra
imatge. En aquest sentit demanaríem que és reconsideri.

PREGUNTES
El Regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, formula la PREGUNTA següent:
•

Quan pensa cridar als veïns de la part afectada del nou Pla d’Execució de Mollerussa I
si es té alguna data aproximada per a començar a parlar amb ells, carrer per carrer o
plaça per plaça o àmbit d’actuació.

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

Deixi’m ser redundant amb el tema del si s’ha redactat o no algun tipus de protocol
pel que fa a l’autorització de l’equipament esportiu situat a la Serra, que és la Pista
d’Atletisme; tornaré a fer-los-hi la pregunta: s’han establert algun tipus de controls
per garantir l’accés o la flexibilitat que pugui donar aquest equipament?

•

Ens poden explicar més o menys o si ens poden valorar una mica com ha funcionat el
tema de Promoció Econòmica de venda de forfaits turístics i quin ha estat el cost?
quants se n’han venut? quant ha costat? I quina valoració en fan? Bàsicament és
perquè ens puguin informar sobre una acció que s’ha fet des de l’Ajuntament i que
ens agradaria estar una mica al dia de com ha anat.

En referència als PRECS plantejats l’alcalde respon:
•

Compartim el Prec de la Sra. Ginesta, en el tema del carrer Sant Antoni amb la cruïlla
amb carrer Migdia, que és un espai perillós; dir que precisament els ressalts que
s’han posat al carrer Sant Antoni van dirigits en aquest sentit, i a més abans de la
baixada de la rotonda de la Plaça de La Masia sabem que no funciona i tenim
queixes; mirarem la manera de solucionar-ho.

•

El tema del carrer Palau i dels contenidors certament és perillós; això també ho hem
parlat alguna vegada. Nosaltres vam comentar que, més que treure’ls perquè per
l’àmbit de la zona, del radi d’actuació que afecten, allà el que hem de mirar de
posar-hi un mirall. En el futur, aquelles zones que són susceptibles de obrasr-hi en
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el sentit indicat en el concurs perimetria que la vialitat de la plaça de l’Ajuntament
s’allargui cap a l’Església, i això possibilitaria soterrar-los, i potser llavors es quan els
has de moure; som conscients que no ho tenim ben resolt però clar, com que no
podem posar els contenidors a peu de carretera, això ens limita perquè no hi ha
zones d’aparcament en aquell tram; ens limita a què si marxen molt cap baix
perdem el radi d’actuació dels metres de distància que més o menys tenim entre
zones i zones de brossa però, en som conscients; mirarem de buscar-hi la millor
manera de fer-ho i espero no haver de lamentar res.
•

El tema de què falta una capa de pintura a l’Ajuntament, nosaltres vam dir de bon
principi de què prioritzàvem en aquest mandat tot el que és d’actuació en la via
pública: això no es incompatible amb poder pintar o repintar l’Ajuntament, però no
és prioritari. En aquells espais que són més comuns, com és la recepció, que són de
trànsit de la gent, en aquí doncs penso que està més condicionat, però no crec que el
problema sigui a la zona de treball de personal, d’Intervenció o de Secretaria.
Entenem què hi ha coses que hauríem de mirar i potser l’escala seria un dels temes
que podríem intentar resoldre però li asseguro que de moment no ho tenim previst;
abans repintarem el carril bici que no l’Ajuntament, això ho tinc claríssim, i volem
fer-ho d’aquesta manera, igual que estem repintant els passos de vanats. Tot suma i
al final hem de decidir. De moment nosaltres no tenim la prioritat aquesta però li
recullo el Prec i que quan tinguem una possibilitat ho puguem fer.

•

El tema de la imatge gràfica, això és un tema de plantejament, això ho sap
perfectament vostè que coneix també temes de màrqueting i que l’escut és
institucional i la imatge corporativa té altres funcions que no són estrictament les de
segell municipal, això qualsevol ciutat amb una mica de mesura, agafa la imatge
gràfica, la imatge corporativa perquè sense posar-hi l’escut com a dominant
identifiquin la imatge com a un concepte de ciutat, modern, transgressor, amb
moviment, que superi la estricta institucionalitat de l’escut; és compatible les dues
imatges amb un mateix fons? com que la imatge que és resultant d’aquí no recull la
especificitat de Mollerussa i l’hem d’anar reforçant, i això ja ho fem per exemple, en
algun planell però l’acabem reforçant encara amb l’escut; però serà una cosa o una
altra en funció de l’aplicació. Si hem de fer a nivell institucional una invitació i
requereix uns paràmetres anirà l’escut, si el que anem a fer és una publicitat
dinàmica d’activitats culturals anirà la “M”: és a dir, han de ser compatibles, entenc
que el problema està en el solapament de les dues, que no sembli que fem un
aiguabarreig, i per això estem en evolució perquè a vegades també la implantació de
la imatge que volem que perduri t’ha de poder identificar i encara no l’ha tenim
reforçada com per identificar-la com a una sola; a vegades el que fem amb un tríptic
és posar, a la part de darrera, l’escut i en la part més gràfica de davant hi posem la
“M”; anem combinant una miqueta aquest estadi.

A les PREGUNTES formulades, l’alcalde respon:
•

Quan pensen cridar als veïns del Pla d’Inversió? Doncs a mesura, i a més ho vam
parlar l’altre dia, sabem que hi haurà diferents zones i estadis, sabem que hi ha
carrers que inclús abans de tenir el projecte per lo que anem a fer, ho farem de
manera bastant immediata, en les properes setmanes, perquè entenem que abans
d’explicar-los-hi el que anem a fer i quan costa, els hi volem explicar la motivació i si
anem a fer per exemple en algun carrer, plataforma única, que això pot tenir que
algun veí pensi se m’inundarà casa, hem d’aconseguir fer l’esforç d’explicar, els
nivells com van, quines pendents hi haurà, si als carrers que canviem la claveguera,
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en quins no, en cada quants metres, si la norma et diu que ha d’anar un embornal
cada trenta metros, doncs si convé aquí ho posarem cada quinze o sigui, intentarem
minimitzar els dubtes que hi pugui haver-hi en cada carrer en funció del que s’hi
actua en cada cosa per tant, hi ha una labor no només de fer encàrrecs i d’explicar el
projecte, el que anem a fer i el que costarà sinó també hi ha una voluntat d’anar
explicant a mesura que anem tenint clar les coses que anem a fer, fer aquesta prèvia
sense números i sense costos, de concepte del que s’ha de fer per treure les
angoixes per exemple, amb el tema dels carrers de plataforma única que poden tenir
alguna, que pot la gent doncs ens han preguntat de què té por de què s’inundarà, de
què si ho abaixarem en quin nivell ho posarem, quina pendent hi haurà, doncs tot
això, ho hem d’anar explicant perquè també hem de poder recollir les inquietuds que
tinguin els veïns per tant, aquí no s’imposa res, aquí és treballarà per explicar el que
crèiem que és el millor i a partir d’aquí penso que tothom hi acabarà entrant.
•

En relació al tema de la Pista d’Atletisme, tenim la Ordenança feta, falta aprovar-la
però també sabeu perfectament que tenim algunes altres Ordenances també fetes,
que falten aprovar-les, que a vegades falta la validació d’algun departament jurídic
en concret que també ha de permetre també, que les coses puguin fluir; per tant, no
és excusa, però que està feta, està redactada i en la propera Junta de Portaveus els
hi expliquem el format que tenim pensat d’usos i de preus que s’està elaborant.

•

Pel que fa al tema dels forfaits turístics, això, vam començar amb el Forfait
d’Aventura, que aglutinava tres activitats, el circuit d’autocros, anar amb un viatge
amb un vol d’avió i amb cavall; un pac sencer que valia 99€. Es requeria que, perquè
el pac és pogués fer sencer hi havia d’haver grups mínims per cada dia que s’oferís;
a la Fira E-vents es va fer un primer reclam per vendre el tema perquè hi havia gent
que es va apuntar, i hem tingut gent apuntada en tot o sigui, fraccionadament en
l’activitat però en aquelles que requerien un mínim de gent no ho hem pogut fer
perquè no han estat suficients; en canvi a les de vol, fora del forfait, han tingut molt
èxit. Que estem fent ara? doncs és una carrera de fons, és a dir, tu has d’articular
paquets turístics que puguin perdurar en el temps, que et durin un, dos anys amb un
format per poder anar venent-ho; ara estem treballant el de Cultura, en el qual
enllacem tema Museu de Vestits de Paper, Museu de l’Aigua, Estany d’Ivars, tema
gastronòmic ... i anem a fer-ne un altre: un forfait turístic de base cultural que
també ens ajudi. La idea es anar sumant forfaits. La proposta no ha funcionat com
volíem però diguem-n’hi que ha sigut un bon inici per començar apostant per altres
formats; per tant, nosaltres ho valorem positivament i crèiem que és una bona eina
per fer promoció de ciutat i que si podem acotar els grups i podem segmentar els
forfaits perquè ens puguin servir, i donar-nos més ventall.

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint-i-tres 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, la secretaria acctal, que en dono fe.

