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ACTA 2017/11
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta de novembre 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 ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Es fa constar en acta que la Sra. Griselda Soteras Bergadà i el Sr. Narcís Romà Monfà
s’incoporen en el Ple al punt número 7.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017 (08/2017).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
08/2017 celebrada el dia 16 d’octubre de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=5.0
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017 (09/2017).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
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distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
09/2017 celebrada el dia 25 d’octubre de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=14.0
03.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2017 (10/2017).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
08/2017 celebrada el dia 16 d’octubre de 2017. L’acta, donada per llegida i trobada
conforme, s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense
introduir-hi cap esmena.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=22.0
04.- INFORME DE L’ALCALDIA
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=30.0
05.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 1 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT
I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA
BLAVA) DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2014.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2017,
amb el contingut següent:
“1. Antecedents:
I. En la data 16 de febrer de 2015, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
mercantil DORNIER, SA, el contracte de CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA de la GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
SOTA CONTROL HORARI (ZONA BLAVA) DE MOLLERUSSA (Exp. 01/2014), que té per objecte
l’explotació i el manteniment de 439 places d’estacionament. La durada de la concessió es va
establir en el termini de deu anys, comptats a partir de l’endemà de la formalització del
contracte, prorrogable per períodes anuals, i sense superar la durada màxima, incloses les
pròrrogues, de 20 anys.
II. En la data 28 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar el Pla plurianual
d’inversions 2017-2018 referit a l’àmbit del Pla de barris, el qual preveu l’execució de les
obres de reurbanització i vianalització o semivianalització de diverses vies públiques, incloses
dins de les zones d’estacionament de vehicles de control horari objecte d’explotació. Per altra
banda, s’han subscrit diversos convenis de col.laboració amb els propietaris de solars sense
edificar del municipi, amb la finalitat de permetre la seva utilització temporal com a
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aparcaments públics de vehicles, els quals es pretenen incorporar com a zones
d’estacionament sotmeses a control horari. Finalment, l’Ajuntament ha considerat la
conveniència i oportunitat de la creació de noves places d’estacionament regulat, per tal
d’ampliar l’àmbit de determinades vies públiques que actualment ja son objecte d’explotació.
III. Atenent als antecedents exposats, es fa necessari procedir a la modificació del contracte
a l’objecte de la supressió, per una banda i la incorporació, per una altra, de zones
d’estacionament de vehicles sotmeses a control horari, la qual cosa ha estat proposada a
l’empresa concessionària de la gestió del servei públic i acceptada en tots els seus termes.
2. Fonaments de dret:
I. La clàusula 1.3 del Títol III. Condicions generals de la gestió del servei d’aparcaments del
PCAP estableix que “L’Ajuntament, per motius d’interès públic, pot modificar les
característiques i les condicions del servei d’aparcament. En tot cas, l’Ajuntament ha de
mantenir l’equilibri financer de la concessió”. La clàusula 4 apartat x) del Títol VI. Drets i
obligacions del PCAP estableix que “El concessionari té l’obligació d’acceptar (...) la creació
d’àrees de vianants o anul·lació d’estacionament per motius de millora de vialitat”.
II. La clàusula 3.1 del Títol IX. Desenvolupament de la licitació. III. Perfecció del contracte
estableix que: “Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir-hi
modificacions en les operacions que l’integren, degudes a l’augment, la reducció o la
supressió de les places d’aparcament limitat.” La clàusula 3.3 in fine estableix que: “En
relació amb l’equilibri econòmic financer del contracte, serà d’aplicació el previst a l’article
282.2 del TRLCSP.”
III. La clàusula 2 del Títol IV. Condicions econòmiques del PCAP estableix que: “El contracte
haurà de mantenir l’equilibri econòmic en els termes que són considerats per a la seva
adjudicació. El restabliment de l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà, en el seu cas,
mitjançant l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin. Aquestes mesures podran
consistir en la modificació de les tarifes establertes, ampliació o reducció del termini
concessional i en general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic
incloses al contracte”.
Per la seva banda, la clàusula 3.1 del mateix títol estableix que: “L'explotació per part del
concessionari del servei d'aparcament es retribueix per l'import total dels rendiments que
s'obtinguin dels usuaris per la utilització de les places corresponents en règim de tarifa
horària”, i la clàusula 3.2 del mateix títol estableix que: “En el supòsit que la recaptació fos
insuficient, i atenent el criteri indicat en la clàusula anterior respecte el manteniment de
l’equilibri econòmic del contracte, s’ampliarà el termini d’aquest fins el moment que les
inversions quedin totalment amortitzades i sense que aquest termini superi els TRES anys.
De no assolir-se l’amortització en els termini ampliat, es procedirà a la liquidació del
contracte respectant els principis bàsics de l’equilibri concessional.”
IV. Atès allò establert als articles 105 i 106 del TRLCSP en relació a la potestat de modificació
dels contractes des sector públic, “sempre que en els plecs o en l’anunci de licitació s’hagi
advertit expressament d’aquesta possibilitat i s’hagi detallat de forma clara, precisa i
inequívoca les condicions en què es podrà fer ús de la mateixa, així com l’abast i límits de les
modificacions que es poden acordar amb expressa indicació del percentatge del preu del
contracte al que com a màxim poden afectar, i el procediment que s’hagi de seguir”.
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Vist que l’article 282.2 del TRLCSP, en relació a les modificacions de contractes de gestió de
serveis públics, disposa que “quan les modificacions afectin al règim financer del contracte,
l’Administració haurà de compensar al contractista de manera que es mantingui l’equilibri
dels supòsits econòmics que van ser considerats com a bàsics en l’adjudicació del contracte.”
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats; vist l’informe jurídic sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’expedient de MODIFICACIÓ 1 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT LIMITAT
I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI (ZONA
BLAVA) DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2014.
L’abast de l’expedient té per objecte la modificació de l’Annex II del PPT on s’indentifiquen les
vies públiques i el nombre de places d’estacionament, i l’Annex IV del PPT en el que es troben
localitzats i grafiats les zones d’estacionament regulat, el nombre de places i la relació
d’expenedors, segons els documents que s’acompanyen al present acord, en les termes
següents:
A. Supressió de zones d’estacionament de vehicles de control horari: 85 places
Anul·lació de la senyalització horitzontal, vertical i màquines expenedores de tiquets de les
places d’estacionament de vehicles de control horari que queden afectades per la creació
d’àrees de vianants restringides al trànsit.
B. Ampliació de zones d’estacionament de vehicles de control horari: 94 places
Equipament i adequació amb la conseqüent senyalització horitzontal, vertical i instal·lació de
màquines expenedores de tiquets, i la subsegüent explotació i manteniment de zones
d’estacionament regulat de nova creació, la qual cosa es durà a terme de conformitat amb
les estipulacions establertes al Plec de clàusules administratives particulars i Plec de
Prescripcions tècniques que regeixen el contracte inicial.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària, requerint-la perquè en el termini
de 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació del present acord, concorri a la
formalització de la modificació en document administratiu de conformitat amb allò establert
als art. 219 i 156.3 del TRLCAP.
Tercer. Facultat al senyor alcalde per a signats tots els documents necessaris per al
desenvolupament d’aquest acord.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=507.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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06.- REGLAMENT REGULADOR DEL FONS D’HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Es retira aquest punt del ordre del dia.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=622.0
07.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 2018.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2017,
amb el contingut següent:
“Confeccionat el projecte de pressupost general per l'exercici 2018, amb les seves Bases
d'execució i la plantilla de personal, s'eleva al Ple de la Corporació en la forma prevista en els
articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 164 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL).
En la tramitació dels pressupostos generals s'han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, tant del pressupost de l’Ajuntament com de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa,
que l'integra.
Vist el Pressupost General integrat pel pressupost de la pròpia Entitat i de l'Organisme
Autònom i els crèdits que comprenen tant l'estat de despeses com d'ingressos, i les seves
bases d'execució i trobat conforme amb les obligacions i els recursos que s'estableixen;
atesos els informes i demés documentació que integra l'expedient, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici 2018, el qual queda integrat
pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Fira Mollerussa, amb el següent RESUM per
CAPÍTOLS:

ESTAT D'INGRESSOS

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

5.730.000,00

5.730.000,00

35.000,00

35.000,00

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.725.970,00

488.710,00

4

TRANSF. CORRENTS

4.296.640,00

225.200,00

3.214.680,00
90.0000,00

4.431.840,00
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5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ INVR.REALS

7

TRANSF. DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS........

423.106,85

423.106,85

0,00

0,00

576.615,00

576.615,00

6.000,00

6.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

15.793.332,00

713.910,00

90.000,00

16.417.242,00

ESTAT DE DESPESES

CAP

DENOMINACIO

PRESSUPOST
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
PATRONAT

TRANSF.
INTERNES

ESTAT DE
CONSOLIDACIÓ

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

4.981.130,00

266.600,00

5.247.730,00

2

DESPESES CORRENTS I SERVEIS

5.873.670,00

391.360,00

6.265.030,00

3

DESPESES FINANCERES

153.000,00

5.650,00

158.650,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

231.100,00

0,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

70.932,00

0,00

70.932,00

6

INVERSIONS REALS

2.947.000,00

0,00

2.947.000,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

500,00

0,00

500,00

8

ACTIUS FINANCERS

6.000,00

0,00

6.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

1.530.000,00

50.300,00

1.580.300,00

15.793.332,00

713.910,00

TOTALS.........

90.000,00

90.000,00

141.100,00

16.417.242,00

Segon. Aprovar les Bases de execució del pressupost general.
Tercer. Que els pressupostos així aprovats s'exposin al públic pel termini de quinze dies
hàbils, previ anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Quart. Aquest acord aprovatori serà considerat com definitiu de no produir-se reclamacions
contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor per l'exercici 2018,
una vegada s'hagi complert el disposat en l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
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Cinquè. Aprovar la Plantilla de Personal per a l’exercici 2018, que compren tots els llocs de
treball del personal funcionari i laboral, així com l’annex de personal de col·laboració i de
l’OAM Fira de Mollerussa.
En relació amb la plantilla de personal de l’exercici 2017, s’incorporen les modificacions
següents:
1.- LLOCS DE TREBALL OBJECTE DE REQUALIFICACIÓ:
S’autoritza la reconversió i requalificació del lloc de treball inclòs en la plantilla de personal laboral de
l’Organisme Autònom Fira de Molerussa, amb indicació del Grup i Subgrup que s’hi assigna:
Núm. lloc de treball:
Denominació del Lloc:
Grup de catalogació del lloc de treball:
Titular:

006-OAM-FM
Tècnic PRL i PAU (*)
A2
XINXÓ BRUFAU, Ramon.

El lloc de treball indicat restarà catalogat de la forma següent:
2.- PERSONAL LABORAL
2.- ESCALA D’ADSCRIPCIÓ: ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (AE)
2.1
2.1.2

Subescala Tècnica
Categoria Tècnica Diplomada (Grup A – Subgrup A2)

Núm.
006-OAM-FM

Denominació del Lloc
Tècnic PRL i PAU (*)

Grup
A2

CD
20

CE_.
17

PRL- Prevenció Riscos Laborals
PAU- Plans d’Autproteció.
Es justifica la requalificació per tal d’adaptar les tasques que realment efectua el treballador a les
circumstàncies i necessitats actuals en matèria de Prevenció Riscos Laborals i Plans d’Autproteció
d’interés per a la protecció civil, següents: Annex I epigrafs A/B/C [Decret 82/2010, de 29 de juny].
La proposa s’empara en allò previst a l’article 89 del Reglament de Personal de les Entitats Locals
(Decret 214/1990 de 30 de juliol), que preveu la requalificació de llocs de treball per les circumstàncies
esmentades (adaptació de tasques), i és suficient en aquest cas el canvi de denominació del lloc en la
relació de llocs de treball (RLT), sempre que el treballador compleixi els requisits de titulació i
capacitació professional. En aquest sentit s’acredita que el Sr. XINXÓ BRUFAU, Ramon, gaudeix de la
titulació adient i prevista en la RLT pel Grup A2:
Acadèmica:
Especialitat:

Diplomatura en Relacions Laborals.
-

Màster en Prevenció de Riscos Laborals
Acreditació per la DG de Protecció Civil com a Tècnic Competent per a l’elaboració de
plans d’autprpotecció en l’àmbit de la protecció civil.

DISPOSICIONS ADDICIONALS:
1.- C.1 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS. C.1.1. Cos Policia Local. C.1.1.3)- Escala bàsica: Grup C;
C.1.1.3.2: Agents (Subgrup C2):
RLT 020: La titular del lloc de treball RLT 020, Sra. GARCIA MORENO, M, és actualment [30/11/2017] en
període de pràctiques previstes en el procés selectiu corresponent. La superació del mateix suposarà el
nomenament com a funcionari de carrera en els termes de la convocatòria. En conseqüència, l’efectivitat
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del nomenament com a funcionari de carrera resta condicionada al compliment d’aquesta circumstància i
implicarà l’automàtica modificació del règim jurídic i el retributiu, si és el cas, reflectint-se a la Plantilla
de Personal. Les pràctiques són les subsegüents al Curs Selectiu que ha finalitzat el 22.06.2017 [APTE].
El finiment de la fase segona de les pràctiques [prevista el 23.12.2017], amb la qualificació APTE,
implicarà el nomenament i subsegüent pressa de possessió com a FC.
RLT 085: El titular del lloc de treball RLT 085, Sr. PEIRÓN MAZAS, J.F., és actualment [30/11/2017] en
període de pràctiques previstes en el procés selectiu corresponent [Curs de Formació bàsica per a
Policies que s’imparteix a l’Institut Seguretat Pública de Catalunya, iniciat el 02.10.2017 i amb
finalització estimada el 05.07.2018. La superació del mateix [APTE] facultarà el/la candidat/a a l’inici de
la fase pràctica. Respecte el Règim retributiu, si el/la candidat/a supera el Curs Selectiu, i metre duri la
fase pràctica de sis mesos (que es realitzarà al Cos de la Policia Local de Mollerussa), al Sr. PEIRÓN
MAZAS, J.F, li serà d’aplicació el Reial Decret [RD] 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les
retribucions dels funcionaris en pràctiques. Aquest precepte estableix (Article 1, paràgraf segon) que si
les pràctiques es realitzen desenvolupant un lloc de treball [com es el cas de l’Ajuntament de
Mollerussa], l’import s’incrementarà amb les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc
de treball; és a dir, que el complement específic serà el corresponent a l’Índex CE PL 02. (Acord núm.
38 de la Junta de Govern de 25/02/2016, INFORME DE SECRETARIA: RECONEIXEMENT DE SERVEIS I
RETRIBUCIONS AL PERSONAL FUNCIONARI, INTERÍ I EN PRACTIQUES, DE LA POLICIA LOCAL).
2.- C.2. SUBESCALA TÈCNICA. C.2.2. Cos de Professorat Escola Municipal de Música. Grup A; C 2.2.1:
Categoria Tècnica Superior. Subgrup A1
RLT 029: El titular del lloc de treball RLT 029, Sr. FERRÉ CASAJUST, Mateu, gaudeix de reducció de
jornada per interès particular, aprovada per la Junta de Govern en sessió de 31/08/2017, en els termes i
condicions següents:






Reducció:
28,00% de l’horari laboral setmanal amb reducció proporcional de les retribucions.
Dedicació: 72,00%
Horari: Dilluns a divendres, determinat en funció de les necessitats del servei.
Durada: La reducció de jornada per interès particular es serà del dia 1 de setembre de 2017 i fins al
31 d’agost de 2018.
Aquesta reducció és prorrogable anualment; la pròrroga s’haurà de sol·licitar amb anterioritat a
l’inici del curs.

RLT 095: La titular del lloc de treball RLT 099, Sra. SOLÉ COLL, Sílvia, gaudeix de reducció de jornada
per interès particular, aprovada per la Junta de Govern en sessió de 05/10/2017, en els termes i
condicions següents:







Reducció:
20,00% de l’horari laboral setmanal amb reducció proporcional de les retribucions.
Dedicació: 80,00%
Horari: Per necessitats del servei s’acorda el següent horari:
o
De 8.30 a 12.45 h i de 14.45 a 19.00 h
o
Aquest horari s’entén en tot cas sense perjudici a les adaptacions per necessitat, serveis
especials i esdeveniments del servei adscrit a la Policia Local.
Durada: La reducció de jornada per interès particular s’iniciarà el dia 8 d’octubre de 2017 i finirà el
dia 7 d’abril de 2018. La incorporació plena al lloc de treball serà el dia 8 d’abril de 2018.
Aquesta reducció és prorrogable. La pròrroga s’haurà de sol·licitar expressament i com a màxim un
més abans de la finalització de l’autorització.

Sisè. L’aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2018, serà objecte de publicació
reglamentaria en els termes previstos a la vigent legislació, pel termini de trenta dies. De no
presentar-se reclamacions o al·legacions, s’entendrà aprovada amb caràcter definitiu sense
necessitar d’ulteriors acords de la Corporació.”
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
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https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=664.0
Finalitzades les intervencions esmentades la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per onze (11) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavin, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Immaculada Casanella, Bernat Diaz, Griselda Soteras,
cinc (5)abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís
Romà, Teresa Ginestà i Alonso Soria i un (1) vot en contra del Sr. Regidor, Joan Simeón.
08.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 234/2017. LIDs 1718000167
1717000171. GENERALITAT DE CATALUNYA –Departament d’Ensenyament-

i

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2017,
amb el contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de bonificació de la llicència d’obres 234/2017.
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 1718000167 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 305,79 € i 1717000171 de taxa per llicència urbanística, per import de 164,39 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la construcció de fonaments i instal·lacions d’un edifici
prefabricat al CFA 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 282,85 € d’acord amb el següent
desglòs:
Base imposable (BI):

15.289,25
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ICIO (2,00 %) s/ BI
Taxa (1,00 %) s/ BI
Placa d'obres

LIDs
305,79

Bonificació
80 % ICIO
244,63

152,89
11,50
164,39

25 % Taxa

470,18

Nova LID
61,16

38,22
0,00
38,22

114,67
11,50
126,17

282,85

187,33

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4472.0
09.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. TERCER TRIMESTRE DE 2017.
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
2017, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la
següent:
a) Execució del pressupost de despeses corrent
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent
c) Moviments i situació de la tresoreria.
Atesos els anteriors antecedents, vist l’ informe de la Intervenció de Fons es proposa elevar
al Ple de la Corporació la informació següent:
ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment i
la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 30 de setembre de
2017.
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.
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1.

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:

1.1 Execució del pressupost de despeses
Crèdits inicials

12.597.000,00

Modificacions de crèdit

2.832.873,14

Crèdits definitius

15.429.873,14

Despeses compromeses

10.519.475,87

Grau execució compromisos

68,17%

Obligacions reconegudes netes

9.081.748,26

Grau execució d'obligacions

58,85%

Pagaments realitzats

8.575.436,34

Grau d'execució dels pagaments

94,42%

1.2 Execució del pressupost d'ingressos
Previsions inicials

12.597.000,00

Modificacions de crèdit

2.832.873,14

Previsions definitives

15.429.873,14

Drets reconeguts nets

13.585.537,69

Grau d'execució drets

88,04%

Recaptació neta

9.783.681,37

Grau d'execució recaptació

63,40%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/17
686.936,25€
Ingressos
28.142.661,27€
Moviments interns de tresoreria 12.046.719,75€
Pagaments
26.645.379,65€
Moviments interns de tresoreria 12.046.719,75€
Saldo a 30/09/17
2.184.217,87€
2.

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM

1.1 Execució del pressupost de despeses
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit

743.500,00
300,00

Crèdits definitius

743.800,00

Despeses compromeses

604.124,38
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Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d'obligacions
Pagaments realitzats
Grau d'execució dels pagaments

81,22%
603.136,04
81,08%
449.328,14
74,49%

1.2 Execució del pressupost d'ingressos
Previsions inicials
Modificacions de crèdit

743.500,00
300,00

Previsions definitives

743.800,00

Drets reconeguts nets

693.407,93

Grau d'execució drets
Recaptació neta
Grau d'execució recaptació

93,22%
496.142,62
71,55%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/17
Ingressos
858.268,71€
Moviments interns de tresoreria 120.136,14€
Pagaments
844.427,91€
Moviments interns de tresoreria 120.136,14€
Saldo a 30/09/17

13.088,41€

26.929,21€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4532.0
10.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. TERCER TRIMESTRE DE 2017.
En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials, a data 30 de setembre de 2017, 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
(LLEIDA)
______




Ajuntament de Mollerussa: 250.820,14 €, que corresponen a 174 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
175.249,00 €, que corresponen a 163 factures.

Es fa constar que amb data 23-10-2017 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de
l’Ajuntament i del Patronat de Fires al Ministeri d’Economia i Hisenda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4595.0
11.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ
ESTABLEIX
L’ARTICLE
16
DE
L’ORDRE
MINHAP/2105/2012.
TRIMESTRAL PRESSUPOST. TERCER TRIMESTRE 2017

CONFORME
EXECUCIÓ

En compliment del previst article 16 de l’Orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual es
desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de
la tramesa d’informació corresponent al tercer trimestre de 2017.
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: 25 d’octubre 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
F.3.4

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

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 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.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4625.0
12.- DONAR COMTE AL PLE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL
PLA D’AJUST CONFORME ESTABLEIX L’ART. 10 DE L’ORDRE MINHAP/2105/2012.
TERCER TRIMESTRE 2017.
En compliment del previst article 10.1 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupa les obligacions de subministrar la informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte
al Ple de l’execució del Pla d’Ajust corresponent al TERCER trimestre de l’exercici 2017.
Tercer Trimestre 2017.







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 el 23 d’octubre 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.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4643.0
13.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
TERCER TRIMESTRE DE 2017.
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En compliment
desenvolupa la
Administracions
tercer trimestre

del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es
metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Públiques, es dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al
de 2017.

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: 23 d’octubre de 2017.
Ràtio operacions pagades: 24,60
Import pagaments realitzats: 1.153.908,89 €
Ràtio operacions pendents: 53,89
Import pagaments pendents: 682.948,07 €
PMP: 35,49
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 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.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4656.0
14.- MOCIONS
No se’n presenta cap.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4668.0
15.- 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, 52,2a),
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 18 de juliol i 29 de setembre de 2017, i que es corresponent als
números 224/2017 a 325/2017, següents:
Decret Núm. 326/2017, 02 d’octubre.
Assumpte: Convocatòria d’aturada als centres de treballs de l’Ajuntament de Mollerussa per
al dia 3 d’octubre de 2017.
Decret Núm. 327/2017, 04 d’octubre.
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Assumpte: Ordre d’execució subsidiària de les mesures urgents preventives i de seguretat
per evitar danys a les persones i béns. Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Decret Núm. 328/2017, 04 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 329/2017, 04 d’octubre.
Assumpte: Autorització la Sra. Martínez Boldú, Judith, per a implementar l’activitat de
Gimnàstica Funcional, al Casal Municipal per a la Gent Gran, durant el curs 2017/2018.
Decret Núm. 330/2017, 06 d’octubre.
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial inicial per la Sra.
CORTADA GRAS, Maria Dolors. Núm. Exp. RP 2017/10. Admissió a tràmit; nomenament
d’instructor i requeriment d’informes.
Decret Núm. 331/2017, 06 d’octubre.
Assumpte: bestreta treballador.
Decret Núm. 332/2017, 06 d’octubre.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: Substitució de la gespa artificial
del Camp de Futbol 7 del municipi de Mollerussa. Exp. 03/2017.
Decret Núm. 333/2017, 09 d’octubre.
Assumpte: ordenació de pagaments.
Decret Núm. 334/2017, 10 d’octubre.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador àrea de Benestar Social, Ciutadania i
Infància: Activitats diverses. Auxiliar col·laborador Casal Municipal per a la Gent Gran.
Decret Núm. 335/2017, 10 d’octubre.
Assumpte: Acceptació de la subvenció per l’Escola Municipal de Música de Mollerussa curs
2015-2016.
Decret Núm. 336/2017, 13 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Montse Sans, Bodega Xarel·lo, en què demana autorització per
celebrar un concert a la Plaça Major el dia 15 d’octubre de 2017.
Decret Núm. 337/2017, 13 d’octubre.
Assumpte: Bases de la convocatòria per formar part d ela borsa de treball de professionals
del lleure per als projectes de les àrees de Joventut, Cultura i Festes de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Decret Núm. 338/2017, 13 d’octubre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2017 (Núm. 19/2017).
Decret Núm. 339/2017, 17 d’octubre.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat la Sra. MARTÍNEZ BOLDÚ, Judith.
Quart trimestre de 2017.
Decret Núm. 340/2017, 18 d’octubre.
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Assumpte: Contractació de Personal col·laborador Serveis Administratius, Àrea Secretaria
Genreal. Atenció públic: Administrativa (Interinitat).
Decret Núm. 341/2017, 19 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 342/2017, 19 d’octubre.
Assumpte: Publicació membres del Tribunal del procés de selecció per a la creació d’una
borsa de treball de funcionaris interins per a agents de la Policia Local de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Decret Núm. 343/2017, 19 d’octubre.
Assumpte: Estat de conservació de l’edifici en construcció ubicat al carrer Arnaldo Ciril·li, 4-6
cantonada Pompeu Fabra de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 344/2017, 19 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Engelbert Montalà, en representació de l’Ateneu, en què demana
autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 19 d’octubre de 2017.
Decret Núm. 345/2017, 24 d’octubre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 346/2017, 24 d’octubre.
Assumpte: Tràmits del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de funcionaris
interins per a agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva
d’aspirants admesos i exclosos.
Decret Núm. 347/2017, 25 d’octubre.
Assumpte: Condicions generals i/o específiques dels serveis del Consorci AOC.
Decret Núm. 348/2017, 25 d’octubre.
Assumpte: Contractació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00€ amb
l’entitat CaixaBank (La Caixa).
Decret Núm. 349/2017, 25 d’octubre.
Assumpte: Contractació operació de crèdit a curt termini per import de 700.000,00€ amb
l’entitat Banc de Sabadell.
Decret Núm. 350/2017, 26 d’octubre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 20/2017 – Transferències de crèdit.
Decret Núm. 351/2017, 27 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Sra. Sílvia Molins, en representació de Petit i Bonic, en què demana
autorització per realitzar una desfilada al carrer Balmes el dia 27 d’octubre de 2017
Decret Núm. 352/2017, 27 d’octubre.
Assumpte: Sol·licitud Mollerussencs que fem 50 Anys, en què demanen autorització per
utilitzar el bar cafeteria del Pavelló Verd el dia 27 d’octubre de 2017
Decret Núm. 353/2017, 30 d’octubre.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 354/2017, 30 d’octubre.
Assumpte: Autorització cessió de dades a tercers.
Decret Núm. 355/2017, 30 d’octubre.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit
NO FIX. Piscina Coberta Temporada 2017-2018
Decret Núm. 356/2017, 30 d’octubre.
Assumpte: Modificacions contractes personal laboral temporal adscrit al Servei de Monitors
de Natació i Socorristes de les Piscines Cobertes Municipals, Temporada 2017-2018.
Decret Núm. 357/2017, 31 d’octubre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes d’octubre
de 2017.
Decret Núm. 358/2017, 2 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 359/2017, 3 de novembre.
Assumpte: Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar
administratiu a la policia local.
Decret Núm. 360/2017, 6 de novembre.
Assumpte: Aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra: projecte bàsic i d’execució
d’urbanització dels carrers ciutat de Lleida i onze de setembre de Mollerussa. àmbit pla de
barris fase 1.
Decret Núm. 361/2017, 6 de novembre.
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra. Miracle
Atero Millán.

Núm. Exp. RP 2017/11.

Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes.
Decret Núm. 362/2017, 7 de novembre.
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. VÁZQUEZ MORALES, Yezirah, al Contracte Laboral
autoritzat per Decret de l’Alcaldia Núm. 199/2017, de 28 de juny.
Decret Núm. 363/2017, 7 de novembre.
Assumpte: Aprovació del pla de seguretat i salut: projecte modificat d’instal·lació d’un
ascensor al casal de la gent gran.
Decret Núm. 364/2017, 7 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 365/2017, 8 de novembre.
Assumpte: Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. estat de conservació de l’edifici del
C/Folch i Torres, 12 de 25230 Mollerussa. Tràmit: atorgament de nou termini
Decret Núm. 366/2017, 13 de novembre.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Assumpte: Nomenament Tresorera accidental, durant la baixa de la titular.
Decret Núm. 367/2017, 13 de novembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 368/2017, 13 de novembre.
Assumpte: Convocatòria per formar part de la borsa de treball de professionals del lleure per
als projectes de les àrees de joventut, Cultura i Festes de l’Ajuntament de Mollerussa.
Relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es.
Decret Núm. 369/2017, 14 de novembre
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra.
FERNÁNDEZ PUERTAS, MARIA PILAR.

Núm. Exp. RP 2017/12.

Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes.
Decret Núm. 370/2017, 14 de novembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 21/2017
--------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4672.0
16.- PRECS I PREGUNTES
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080815ffe2835016002dee4a20096?startAt=4680.0
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dos hores i quaranta minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.

