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ACTA 2018/08
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-sis de juliol dos mil divuit. 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 del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup CiU),
amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Josep Simó Ribera
Dolors Bargalló Vidal
Rosalia Carnicé Farré
Xavier Roure Greoles
Mònica Segues Llombart
Joan Ramon Domingo Coll
Immaculada Casanella Miró
Bernat Diaz Faya
Griselda Soteras Bergadà
Engelbert Montalà Pla
Montse Garcia Miralles
Narcís Romà Monfà
Teresa Ginestà Riera
Alonso Soria Cano
Joan Simeón Morera
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A les vint-i-una hores i onze minuts s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Josep Àngel Lavín
Llano (Grup CiU).
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, 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.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2018 (06/2018).
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
06/2018 celebrada el dia 31 de maig de 2018. 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/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=8.0&endsAt=15.0
02.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNY DE 2018 (07/2018).
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
07/2018 celebrada el dia 29 de juny de 2018. 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/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=15.0&endsAt=25.0
03.- INFORME DE L’ALCALDIA

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=25.0&endsAt=644.0
04.- DESIGNACIÓ DE VIES I/O ESPAIS PÚBLICS: PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Especial d’Honors i Distincions en la sessió celebrada el dia 23 de juliol de
2018, amb el contingut següent:
“El passat 18 de juny de 2018, l’Assemblea Nacional Catalana- A.T. Mollerussa, van
presentar escrit en el que conjuntament amb altres entitats, entre aquestes Omnium,
Ateneu, Arreu, CDR etc, exposaven que al més de maig van iniciar una campanya de
recollida de signatures per identificar com a “PLAÇA 1 D’OCTUBRE” la petita plaça que dona
accés al teatre l’Amistat i Museu de vestits de paper de Mollerussa, i sol·liciten que per part
de l’Ajuntament de Mollerussa es facin els tràmits i gestions necessàries per autoritzar
l’esmentada petició. A aquests efectes adjunten les signatures recollides a favor de la
proposta.
Vist el que estableix el Reglament especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats pròpies sotmet a la consideració de la de
la Comissió Especial d’Honors i distincions la següent proposta:
Primer. Designar amb el nom PLAÇA 1 D’OCTUBRE l’actual Plaça que dona accés al teatre
l’Amistat i Museu de vestits de paper de Mollerussa.
Segon. Fer constar, que amb la designació de la via i/o espai públic esmentat en l’apartat
primer anterior, promoguda per la iniciativa de nombrosos ciutadans i ciutadanes, així com
d’institucions de reconegut prestigi a la ciutat, el Ple de la Corporació reconeix en els
homenejats (ja siguin persones o entitats) especials mereixements. En aquest sentit, els
actes d’homenatge que en cada cas s’efectuïn, gaudiran de la solemnitat pertinent atenent a
les circumstàncies singulars de cada cas.
Tercer. Publicar aquests acords per a general coneixement.
----------------

L’expedient s’ha de sotmetre a DICTAMEN PRECEPTIU per part de la Comissió
Informativa Especial d’Honors i Distincions, tal i com determina l’article 11 del Reglament
especial que ho regula.
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La competència resolutòria, tal i com s’indica en l’article 9 del reglament esmentat, és
del Ple de l’Ajuntament, que haurà d’adoptar l’acord amb el vot favorable de les dues
terceres parts del nombre de fet i en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.”

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/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=644.0&endsAt=1236.0
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, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immacualda Casanella, Bernat Diaz,
Griselda Soteras, Engelbert Montalà, Narcís Romà i Montse Garcia, dos (2) abstencions dels
Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà i Alonso Soria, i un (1) vot en contra del regidor Sr.
Joan Simeón.
05. BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 116/2018. LIDs 1818000090 i 1817000091.
PARRÒQUIA SANT JAUME DE MOLLERUSSA.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2018, amb el
contingut següent:
“Vista la sol·licitud presentada per La Parròquia Sant Jaume de Mollerussa de bonificació de
la llicència d’obres 116/2018.
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 1818000090 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 1.462,19 € i 1817000091 de taxa per llicència urbanística, per import de 731,09 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és la redistribució i adaptació al nou decret d’habitatge
existent.
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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 1.352,52 € d’acord amb el següent
desglòs:
Base imposable (BI):

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

73.109,42
LIDs
1.462,19
731,09
0,00
731,09
2.193,28

Bonificació
80 % ICIO
1.169,75
25 % Taxa

Nova LID
292,44

182,77
0,00
182,77

548,32
0,00
548,32

1.352,52

840,76

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/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=1236.0&endsAt=1269.0
06. AL·LEGACIONS PRESENTADES PER SVG I LA CP C/ DOMÈNEC CARDENAL, 4,
CONTRA L’ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ TRAVESSIA DE DOMÈNEC CARDENAL” I
APROVAR
DEFINITIVAMENT
L’ACORD
D’IMPOSICIÓ
I
ORDENACIÓ
DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2018, amb el
contingut següent:
“ANTECEDENTS
La Junta de Govern en sessió de data 3 de maig de 2018 va aprovar inicialment el projecte
de l’obra “urbanització travessia de Domènec Cardenal”, inclosa en l’àmbit del Pla de Barris,
amb un pressupost d’execució per contracta de 449.493,40 €, essent el pressupost general
corresponent a l’àmbit d’actuació inclòs en el Pla de Barris per import de 365.592,26 €.
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En el BOP núm. 97, de 21 de maig de 2018, és inserit un edicte d’informació pública referent
a l’aprovació de l’expedient següent: imposició i ordenació de contribucions especials, àmbit
Pla de Barris, obra “urbanització travessia de Domènec Cardenal”.
Durant el termini de 30 dies d’exposició pública al BOP i al tauler d’edictes electrònic,
comprés entre els dies 22 de maig i 2 de juliol de 2018, s’han presentat al·legacions enfront
l’indicat acord, el qual fou adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 15 de maig de
2018.
En data registre d’entrada 28 de maig de 2018 el senyor SVG presenta una al·legació sobre
els metres lineals calculats a la finca C/ Acadèmia, 8.
En data registre d’entrada 13 de maig de 2018 la Comunitat de Propietaris del C/ Domènec
Cardenal, 4 presenten al·legacions sobre el cost de les contribucions especials i el
repartiment que afecta al seu immoble.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 28 i 58 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 (TRLRHL) i l’ordenança fiscal de
contribucions especials, disposen que l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions
especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts.
L’obra “urbanització travessia de Domènec Cardenal” té aquesta consideració perquè s’inclou
en una de les enumerades en l’article 29 TRLRHL.
Atès el que disposa l’article 15.1 del TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions
especials, l’article 34 del TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials
requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
Atès que s’ha efectuat una nova medició per part dels Serveis Tècnics de la façana del C/
Acadèmia, 8, i es constata que hi va haver un error material en la primera medició i que els
metres lineals de façana correctes són 10,70 (i no 11,80).
Aquesta correcció en la medició dels metres lineals de façana suposa una variació del valor
del mòdul “metre lineal façana” que passa de 450,13 € a 452,58 €. Això suposa recalcular
les quotes corresponents a satisfer de contribucions especials, ajustades a la realitat de les
noves medicions efectuades.
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de maig de 2018 va adoptar, entre altres:
- determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com segueix:
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Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

365.592,26
182.796,13
182.796,13
91.398,07
91.398,06

- establir com a mòduls de repartiment de les contribucions especials els metres lineals de
façana dels immobles, la seva superfície i el seu volum edificable, d’acord amb l’article 32.1
TRLRHL i l’article 9è de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials.
Atès que els serveis tècnics van delimitar en un plànol les finques afectades per les obres. En
aquest plànol consta amb línia de façana afectada al carrer objecte de les obres la finca C/
Domènec Cardenal, 4, amb referència cadastral 4409313CG2141S.
Segons dades cadastrals es tracta d’una finca en règim de divisió horitzontal, amb 33
immobles quina suma dels diferents coeficients de participació és el 100%. En la base de
dades del Cadastre, en aquesta referència cadastral (4409313CG2141S) no existeix cap
propietat referent al C/ Ferrer i Busquets, 18-20.
Que l’article 30.1 del TRLRHL estableix que són subjectes passius de les contribucions
especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per la
realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis locals que originin la
obligació de contribuir.
L’article 30.2 indica que es consideraran persones especialment beneficiades:
a) en les contribucions especials per la realització d’obres o establiment o ampliació de
serveis que afectin a béns immobles, els seus propietaris.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Estimar el recurs presentat pel senyor Sabas Visa Gaya, en els termes esmentats en
els fonaments de dret d’aquest acord, de forma que s’accepta la nova medició dels metres
lineals de façana afectats i conseqüentment procedeix recalcular les quotes corresponents en
concepte de contribucions especials.
Segon. Establir com a nous valors dels mòduls de repartiment els següents:
- valor del mòdul metre lineal de façana:
452,58
- valor del mòdul superfície:
17,81
- valor del mòdul edificabilitat:
5,36
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Tercer. Desestimar íntegrament el recurs presentat per la Comunitat de Propietaris
Domènec Cardenal, 4, contra l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials.
Quart. Aprovar definitivament la imposició de contribucions especials, d’acord amb l’aticle
34.1 del TRLRHL per l’execució de l’obra “urbanització travessia de Domènec Cardenal”,
l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment
de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Cinquè. Aprovar simultàniament i de forma definitiva la ordenació de contribucions especials
per l’execució de l’obra “urbanització travessia de Domènec Cardenal”, d’acord amb l’article
34.3 del TRLRHL.
Sisè. Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 del TRLHL, tal com
segueix:
Pressupost General:
Subvenció Generalitat Pla de Barris 50%:
Base imposable:
Aportació Ajuntament 50%:
Contribucions Especials 50%:

365.592,26
182.796,13
182.796,13
91.398,07
91.398,06

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja
que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
Setè. Establir com a mòduls de repartiment els metres lineals de façana dels immobles, la
seva superfície i el seu volum edificable, d'acord amb l'article 32.1 TRLRHL i l'article 9è de
l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials.
Vuitè. Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin
executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.
Novè. Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
document que obra en l’expedient.
Desè. Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes
corresponents.
Onzè. Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al
començament de les obres (pel 50% de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar
les obres (per l’import en més o en menys del cost real).
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Dotzè. En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació l'ordenança de
contribucions especials, aprovada per aquest Ajuntament, així com la Llei General Tributària i
demés disposicions concordants.”
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/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=1269.0&endsAt=1319.0
07. PREU HORES EXTRES 2017 PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2018, amb el
contingut següent:
“Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, prevé al
seu article 18 Dos que “en l’any 2018, les retribucions del personal al servei del sector públic
no podran experimentar un increment global superior a l’1,5 per cent respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per els dos períodes de la
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a la antiguitat dels mateixos”.
Per altra banda, el mateix article 18 Dos afegeix un increment del 0,25 % sota la condició
que el PIB, a preus constants l’any 2017, sigui igual o superior al 3,1%.
Aquest increment del 0,25 % tindrà efectes de l’1 de juliol de 2018 .
Essent inaplicables els acord, convenis o pactes amb clàusules que s’oposin al mateix.
Malgrat això el mateix article 18 Set LPGE, autoritza a efectuar “adequacions retributives
que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de
treball, per la variació del número de efectius assignats a cada programa o pel grau de
consecució dels objectius fixats al mateix”. Es a dir, la possibilitat de retribuir els treballs
realitzats fora de la jornada de treball (gratificació) o productivitats si es realitzen dins de la
jornada laboral.
Atès que l’article 17 de l’Acord-Conveni s’estableix que el preu per les hores i serveis
extraordinaris dels successius anys de vigència s’incrementarà anualment el mateix
percentatge que s’incrementin els salaris dels funcionaris i personal laboral, segons la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat
Considerant oportú actualitzar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei
de l’Ajuntament,
Vist l’informe de l’Interventor, sobre l’existència de consignació pressupostària així com
l’aplicació subjectiva d’aquestes retribucions.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el preu de les hores extres realitzades pel personal al servei de
l’Ajuntament de Mollerussa i del seu Organisme Autònom Patronat de Fires següents:
Període gener – juny 2018
A) Personal al servei de l’Ajuntament
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HORA
ORDINÀRIA

GRUP

HORA
FESTIVA O
NOCTURNA

HORA
FESTIVA I
NOCTURNA

A1

14,50

16,90

19,33

A2

13,46

15,71

17,94

C1

12,42

14,50

16,57

C2

11,39

13,29

15,19

E

10,35

12,09

13,80

B) Policia Local
Hora extra. Diürna (en torn de servei)

14,50

Hora extra. Nocturna i festiva

16,90

Hora extra. Fora de quadrant

19,33

Nits

8,88

Complement cap de setmana

12,30

C) Personal col·laborador
Escola de Música
- Personal col·laborador . Grup A1

17,85

- Personal col·laborador . Grup A2

14,66

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

14,50

- Personal col·laborador . Manteniment

8,88

Casal d'avis
- Personal col·laborador

8,95

Període juliol – desembre 2018
A) Personal al servei de l’Ajuntament

GRUP

HORA
ORDINÀRIA

HORA
HORA
FESTIVA O FESTIVA I
NOCTURNA NOCTURNA

A1

14,53

16,95

19,38

A2

13,49

15,74

17,98

C1

12,46

14,53

16,61
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C2

11,42

13,32

15,23

E

10,38

12,12

13,83

B) Policia Local
Hora extra. Diürna (en torn de servei)

14,53

Hora extra. Nocturna i festiva

16,95

Hora extra. Fora de quadrant

19,38

Nits
Complement cap de setmana

8,90
12,33

C) Personal col·laborador
Escola de Música
- Personal col·laboradora . Grup A1

17,89

- Personal col·laborador . Grup A2

14,70

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

14,53
8,90

Casal d'avis
- Personal col·laborador

8,97

Segon. Fer efectiva aquestes quanties a les hores realitzades des de 1 de gener de 2018.
Tercer. Aquests acords restaran condicionats a l’existència de consignació pressupostària.
Quart. Notificar aquests acords al servei d’Intervenció i als representants dels treballadors
als efectes oportuns.”
Finalitzada la lectura 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/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
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08. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL. EXERCICI 2017.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2018, amb el
contingut següent:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
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“Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el compte general de l’entitat local i
del seu organisme autònom Patronat de Fires de Mollerussa.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 31 de
maig de 2018. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 107 de 4 de juny de 2018, pel període reglamentari, no se’n varen formular
reclamacions, al·legacions ni observacions.
Vist l’informe de l’Interventor.
D’acord amb el contingut dels articles 208 a 212 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 Instrucció
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb
la tramitació i el contingut.
Per tant,
ES PROPOSA
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats
pels següents documents comptables:
-

Balanç de situació
Compte de resultat econòmic patrimonial
Liquidació del pressupost
La memòria

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó
social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.”
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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tAt=1396.0&endsAt=3188.0
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, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Immacualda Casanella, Bernat Diaz,
Griselda Soteras, Engelbert Montalà, Narcís Romà i Montse Garcia, tres (3) abstencions dels
Srs./Sres. Regidors/es, Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón.
09. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA.El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2018, amb el
contingut següent:
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per serveis
d’ensenyament.
Vist el contingut de la proposta de la Regidoria per a la modificació de l’Ordenança núm. 24
pel curs 2018-2019.
Vist l’informe d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva
aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf primer (Escola Municipal de Música) de l’article
6 (quota tributària):
“ A) Tarifes:
SENSIBILITZACIÓ 1-2-3
ASSIGNATURES

Sensibilització 1

Sensibilització 2

Sensibilització 3

Música i Moviment

1

1

1

Total hores/setmana

1

1

1

33,26

33,26

33,26

MATRÍCULA ANUAL
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QUOTA MENSUAL

29,71

29,71

Les classes seran repartides en 2 sessions setmanals de 0,5 h
NIVELL INICIAL
INI 1

INI 2

Hores/ Set

Hores/ Set

Llenguatge Musical

0,75

0,75

Cant Coral

0,75

0,75

Instrument

0,5

0,5

Col·lectiva Instrument

0,5

0,5

Total hores/setmana

2,5

2,5

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

QUOTA MENSUAL

65,3

65,3

E1

E2

Hores/ Set

Hores/ Set

Llenguatge Musical

1

1

Cant Coral NE 1-2

0,75

0,75

Instrument

0,5

0,5

Col·lectiva Instrument

0,5

0,5

Total hores/setmana

2,75

2,75

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

79,47

79,47

ASSIGNATURES

NIVELL ELEMENTAL 1-2
ASSIGNATURES

QUOTA MENSUAL
NIVELL ELEMENTAL 3-4
INSTRUMENTS POLIFÒNICS (1)
ASSIGNATURES

E3/4

29,71
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Hores/ Set
Llenguatge Musical

1,25

Cant Coral NE 3-4

0,75

Instrument

0,75

Música de Cambra

0,75

Assig. Complementària (2)

0,75

- Informàtica Musical NE
- Batucada NE
2n Instrument (3)

0,5 (3)

Total hores/setmana

4,25

MATRÍCULA ANUAL

73,5

QUOTA MENSUAL

85,19

(1) Guitarra i piano
(2) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del programa
(3) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.
ELEMENTAL 3-4
INSTRUMENTS DE L´ORQUESTRA (1)
E3/4 C

E3/4 V

E3/4 PC

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

Llenguatge Musical

1,25

1,25

1,25

Cant Coral NE 3-4

0,75

0,75

0,75

Instrument

0,75

0,75

0,75

Orquestra elemental

0,75

0,75

0,75

ASSIGNATURES

Conjunt de corda

NE

Conjunt de vent

NE

0,75
0,75

Conjunt de percussió
Assig. Complementària (2)
- Informàtica Musical NE
- Batucada NE

0,75
0,75(2)

0,75(2)

0,75(2)
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2n Instrument (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

Total hores/setmana

4,25

4,25

4,25

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

73,5

QUOTA MENSUAL

85,19

85,19

85,19

(1) Instruments de Corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), Vent
( clarinet, flauta travessera, oboè, saxòfon i trompeta) i Percussió
(2) Opció a triar una Assignatura complementària dintre del programa, la segona,
preu a part, programa AO
(3) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.
PRÀCTICA 1
INSTRUMENTS POLIFÒNICS (1)
ASSIGNATURES

E3/4
Hores/ Set

Instrument

0,5

Música de Cambra

0,75

Assig. Complementària (2)

0,75

- Informàtica Musical NE
- Batucada NE
- Cant Coral NE 3-4
Total hores/setmana

2

MATRÍCULA ANUAL

73,5

QUOTA MENSUAL

40,09

(1) Guitarra i piano
(2) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del
programa. La tercera, preu a part, programa AO
PRÀCTICA 1
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INSTRUMENTS ORQUESTRALS (1)
E3/4 C

E3/4 V

E3/4 PC

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/ Set

ASSIGNATURES
Instrument

0,5

0,5

0,5

Orquestra elemental

0,75

0,75

0,75

Conjunt de corda

NE

0,75

Conjunt de vent

NE

0,75

Conjunt de percussió

0,75

Assig. Complementària (2)

0,75 (2)

0,75 (2)

0,75 (2)

Total hores/setmana

2

2

2

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

73,5

40,09

40,09

40,09

- Informàtica Musical NE
- Batucada NE
- Cant Coral NE 3-4

QUOTA MENSUAL

(1) Instruments de corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), vent
(clarinet, flauta travessera, oboè, saxòfon i trompeta) i percussió
(2) Opció a triar una Assignatura
complementària dintre del
programa, la segona, preu a part, programa AO

NIVELL PROFESSIONAL
INSTRUMENTS POLIFÒNICS (1)
ASSIGNATURES
Llenguatge Musical

NP 1-2

NP 3-4-5-6

Hores/ Set

Hores/ Set

1

1

Harmonia
Cor Jove/ Cor de noies

1
1,25

1,25

Instrument

1

1

Música de Cambra

1

1

Assig. Complementària (2)

1

1

- Informàtica Musical NP
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- Batucada NP
- Piano Acompanyament
- Guit. acompanyament
- Música de Cambra (3)
- Prova d´acces a Conservatori
2n Instrument (4)

0,5 (3)

0,5 (3)

Total hores/setmana

5,25

6,25

MATRÍCULA ANUAL

87,91

87,91

100,79

103,7

QUOTA MENSUAL
(1) Guitarra i piano

(2) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del programa. La
tercera, preu a part, programa AO
(3) Es podrà escollir si hi ha disponibilitat de places.
(4) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.

NIVELL PROFESSIONAL
INSTRUMENTS ORQUESTRALS (1)
ASSIGNATURES
Llenguatge Musical

Hores/ Set

Hores/ Set

1

1

Harmonia
Cor Jove/ Cor de noies

1
1,25

1,25

Instrument

1

1

Jove Orquestra

1

1

Conjunt de corda/ vent o percussió

1

1

1 (2)

1 (2)

Assig. Complementària (2)
- Informàtica Musical NP
- Batucada NP
- Piano Acompanyament
- Guit. acompanyament
- Música de Cambra (3)
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- Combo de Música Moderna (3)

1 (3)

1 (3)

2n Instrument (4)

0,5 (4)

0,5 (4)

Total hores/setmana

5,25

6,25

MATRÍCULA ANUAL

87,91

87,71

100,79

103,7

- Prova d´acces a Conservatori

QUOTA MENSUAL

(1) Instruments de corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), vent (
clarinet, flauta travessera, oboè, saxòfon I trompeta) i percussió
(2) Dintre del programa, poden triar una assignatura
complementària, la segona, preu a part, programa AO
(3) Es podrà escollir si hi ha disponibilitat de places.
(4) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.

PRÀCTICA 2

ASSIGNATURES

Instrument
Música de Cambra

INSTR.
POLIFÒNICS
(1)

GUIT. EL.
/BAIX EL.

CANT

INSTR.
ORQUESTRALS
(2)

Hores/ Set

Hores/ Set

Hores/
Set

Hores/ Set

0,75

0,75

0,75

0,75

1

Jove Orquestra

1

Conjunt de corda/ vent o percussió

1

Cor Jove/ Cor de noies
Assig. Complementària (3)
- Informàtica Musical NP
- Batucada NP
- Piano Acompanyament
- Guit. acompanyament
- Cor Jove/ Cor de noies
- Música de Cambra (4)

1,25
1

1

1

1 (3.1)
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2n Instrument (5)

0,5 (5)

0,5 (5)

0,5 (5)

0,5 (5)

1

1 (7)

1 (7)

Combo de Música Moderna (6)
Total hores/setmana

2,75

2,75

3

2,75

MATRÍCULA ANUAL

87,91

87,91

87,91

87,91

48,9

48,9

53,35

48,9

QUOTA MENSUAL
(1) Guitarra i piano

(2) Instruments de corda ( violí, viola, violoncel, contrabaix), vent ( clarinet, flauta travessera,
oboè, saxòfon i trompeta) i percussió
(3) Dintre del programa, poden triar 1 Assignatura Complementària , la segona preu AO
(3.1) Assignatura Complementària a preu AO.
(4) Per a Instruments Polifònics , Cant i Instruments Orquestrals.
(5) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.
(6) Per a guitarra elèctrica, baix elèctric i percussió.
(7) Es podrà escollir si hi ha disponibilitat de places i com a Assignatura Complementària.
AULA OBERTA
AO
EDAT

ASSIGNATURES

QUOTA MENSUAL

Hores/ Set

8-9

Cant Coral NE 1-2

0,75

7.96

10-11

Cant Coral NE 3-4

0,75

7.96

10-11

Batucada NE

0,75

7.96

10-11

Inf. Musical NE

0,75

7.96

12-17

Batucada NP

1

10,61

12-17

Inf. Musical NP

1

10,61

12-17

Cor Jove NP

1,25

17,68

12-17

Cor de noies NP (1)

1,25

17,68

+18

Cor d´Adults AA

1

10,61

+18

Jove Orquestra (1)

1

10,61

+18

Conjunt de guitarres AA (1)

1

10,61

+18

Conjunt adults AA (1)

1

10,61

+18

Inf. Musical AA

1

10,61

+18

Llenguatge: lectura, ritme, audició AA

1

10,61
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+18

De nova creació segons demanda i disponibilitat de
professorat

1

10,61

(1) Amb prova de nivell i disponibilitat de places
AULA MUSICAL
AM
ASSIGNATURES

Hores/ Set

Instrument

0,5

Assignatura Complementària (1)

0,75

- Conjunt Aula Musical
- Cant Coral segons edat
- Col·lectiva Instrument ( 0,5h)
- Altres possibilitats grupals que disposi
l´escola
Total hores/setmana

1,25

MATRÍCULA ANUAL

33,26

QUOTA MENSUAL

30,19

(1) El tutor/ escola valorarà quina és l´assignatura complementària
que millor s´adapta a les necessitats de l´alumnat
AULA D´ADULTS
ASSIGNATURES
Instrument
Conjunt guitarres AA (1)/ Conjunt
Instrumental AA (1) / Cambra AA (2)/ Cor
d´adults AA
Assignatura Complementària (3)

AA

AA

Hores/ Set

Hores/ Set

0,5

0,75

1

1

1

1

0,5 (4)

0,5 (4)

- Llenguatge: lectura, ritme, audició
- Cor d´Adults AA
- Inf. Musical AA
- Conjunt Instrumental AA (1)
2n Instrument (4)
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Total hores/setmana

2,5

2,75

MATRÍCULA ANUAL

73,5

73,5

53,05

75,64

QUOTA MENSUAL

(1) Amb prova de nivell i si hi ha disponibilitat de places. En el cas de no accedir
s´haurà de triar una Assignatura Complementària.
(2) Només possible si es pot formar grup de cambra, en cas contrari no estarà
disponible i s´haurà de triar una Assignatura Complementària
(3) Dintre del programa, poden triar 1 Assignatura Complementària , la segona
preu AO
(4) 2n Instrument, preu a part i si hi ha disponibilitat de places.
AULA DE MÚSICA TRADICIONAL
TENORA

0,5

0,5

E1
Hor
es/
Set
0,5

Llenguatge Musical

0,75

0,75

1

1

Cant Coral NE 1-2

0,75

0,75

0,75

0,75

ASSIGNATURES
Instrument

INI1

INI2

Hores
/ Set

Hores
/ Set

E2
Hores
/ Set

E4

Hores
/ Set

Hores
/ Set

0,5

0,75

0,75

1,25

1,25

0,75

0,75

0,75

0,75

Cant Coral NE 3-4
Assignatura
Complementària
PR1 (1)
Assignatura
Complementària
PR2 (2)
Col.lectiva
Instrument (3)

E3

PR2

Hores
/ Set
0,5

0,75

0,75

2
0,5
(3)

0,5
(3)

0,
5 (3)

0,5
(3)

Cambra (3)

0,75
(3)

0,75
(3)

2n Instrument (4)

0,5
(4)

0,5
(4)

Total
hores/setmana
MATRÍCULA ANUAL

PR1

0,75
(3)

1
(3)
0,5
(4)

2

2

2,25

2,25

3,5

3,5

1,25

2,75

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

87,91
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QUOTA MENSUAL

65,03

65,03

65,03

65,03

70,16

70,16

25,06

48,9

(1) Triar una com a mínim. La segona opcional dins del programa
(2) Dintre del programa, poden triar dos Assignatures Complementàries , la tercera preu
AO
(3) Només possible si es pot formar grup, en cas contrari no estarà disponible
(4) 2n Instrument, preu a part.
Segon. Regular l’oferta d’assignatures complementàries. D’acord amb el següent:
Assignatures Complementaries
Nivell Estudis

Hores/setmana

Quota

Nivell Elemental 1-2-3-4

0,75

7,96

Pràctica 1

0,75

7,96

Nivell Professional 1-2-3-4-5-6

1

10,61

Pràctica 2

1

10,61

Nivell Professional 1-2-3-4-5-6

1,25

17,68

Pràctica 2

1,25

17,68

Tercer. Afegir un nou apartat, “Ampliació horària d’instruments addicionals”.
L’import d’aquesta ampliació es calcularà de forma proporcional a l’import de la sessió i per
fraccions mínimes de 15 minuts.
No obstant, l’autorització d’aquesta ampliació horària, restarà condicionada al sistema
organitzatiu, disponibilitat d’aula i de professors.
Quart. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional,
així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial
de la Província.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional
es publicarà en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els
terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.”

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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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/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
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10.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que ha estat presentada una Moció, que és la següent:
10.1.- MOCIÓ PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A CREAR I DESENVOLUPAR CAMINS ESCOLARS
– ESPAI AMIC

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=3253.0&endsAt=3270.0
Seguidament es dona lectura a la Moció, procedint-se al seu debat i votació:
10.1.- MOCIÓ PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A CREAR I DESENVOLUPAR CAMINS
ESCOLARS –ESPAI AMIC
La Regidora Sra. Montse Garcia, del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de
Mollerussa dóna lectura de la Moció presentada pel seu Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya de Mollerussa:
“MOCIÓ PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A CREAR I DESENVOLUPAR CAMINS ESCOLARS ESPAI AMIC
ANTECEDENTS
Mollerussa és una ciutat on els desplaçaments a peu o en bicicleta no gaudeixen d'una
pràctica habitual entre la població. El nostre model de ciutat passa per tenir un entorn més
sostenible i lliure de contaminació, on es disminueixi l'ús del vehicle privat.
Els projectes "Camins escolars" a banda de millorar la sostenibilitat de la ciutat, serveixen
per a fomentar entre altres, l'activitat física entre els més petits assolint hàbits més
saludables, ajudant-los al mateix temps a augmentar la seva autonomia personal. Milloren el
coneixement de la ciutat, promouen un compromís de la comunitat implicant la població,
milloren la relació amb l'entorn, etc.
Aquestes iniciatives consisteixen en establir itineraris segurs en les principals rutes d'accés
als centres escolars ja siguin escoles de primària o instituts de la ciutat per a que els
alumnes puguin anar sols, a peu, en patinet o en bicicleta.
Som coneixedors que en altres ciutats s'han dut a terme projectes d'aquest tipus i pensem
que són iniciatives que amb les actuacions corresponents incideixen tan en la població
infantil com en l'adulta fent reflexionar sobre actituds i comportaments viaris.
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PROPOSTES D'ACORD
1.Instar a l'ajuntament que emprengui un projecte de ciutat que impliqui gran part de la
població, un projecte que promogui la mobilitat segura i sostenible, un projecte que eduqui
des del respecte al medi ambient, un projecte que en el que hi participin des de les escoles i
instituts fins les associacions i comerços, l'administració municipal i la Guàrdia Urbana.
2.Instar a l'Ajuntament que endegui el projecte de "Camins escolars" o "Bus escolar a peu",
que ja es segueixen a d'altres ciutats.
Engelbert Montalà i Pla
Portaveu del GM ERC Mollerussa”
------------------Finalitzada la lectura de l’anterior Moció, per ordre de la Presidència s’inicien les
intervencions següents:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=3270.0&endsAt=3871.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
11.- 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 24 de maig i 16 de juliol de 2018, i que es corresponent als números
218/2018 a 321/2018, següents:
Decret Núm. 218/2018, 24 de maig.
Assumpte: sol·licitud de l’AMPA Escola Les Arrels de Mollerussa per fer ús social de les
instal·lacions escolars el dia 24 de maig de 2018.
Decret Núm. 219/2018, 24 de maig.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 13/2018)
Decret Núm. 220/2018, 24 de maig.
Assumpte: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2018
Decret Núm. 221/2018, 28 de maig.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 222/2018, 28 de maig.
Assumpte: Borsa de treball per a la selecció d’un lloc de treball de socorrista aquàtic de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva de sol·licituds admeses i
excloses.
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Decret Núm. 223/2018, 28 de maig.
Assumpte: manteniment de les condicions de salubritat de les parcel·les al carrer Mossèn
Cantons – carrer Firal, 23 de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient.
Decret Núm. 224/2018, 29 de maig.
Assumpte: Contracte entre la Fundació Quo Artis i l’Ajuntament de Mollerussa, que té per
objecte el patrocini del projecte The Zero-Gravity Band [TZGB] que es presenta al festival
Sònar + D, 2018.
Decret Núm. 225/2018, 29 de maig.
Assumpte: EMC- 013/2018
Decret Núm. 226/2018, 30 de maig.
Assumpte: Assignació gratificació al Sr. Àlex Culleré Garcia Tècnic de Cultura.
Decret Núm. 227/2018, 30 de maig.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 228/2018, 30 de maig.
Assumpte: Renúncia voluntària de la Sra. Tuxans Quintana, Aurembiaix, al Contracte Laboral
autoritzat per Decret de l’Alcaldia Núm. 077/2019, de 15 de febrer.
Decret Núm. 229/2018, 31 de maig.
Assumpte: Sol·licitud Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, en què demanen
autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 31 de maig de 2018.
Decret Núm. 230/2018, 31 de maig.
Assumpte: Relació d’Altes de residents en aquest municipi corresponents al mes de maig de
2018.
Decret Núm. 231/2018, 31 de maig.
Assumpte: Extinció de la llicència de mercat núm. 096B.
Decret Núm. 233/2018, 31 de maig.
Assumpte: Modificació de la dedicació del Sr. Martin López, Gerard. Personal col·laborador
Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
Decret Núm. 234/2018, 1 de juny.
Assumpte: Bestreta reintegrable.
Decret Núm. 235/2018, 1 de juny.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 236/2018, 1 de juny.
Assumpte: Confecció d’una borsa de treball per a la contractació de personal laboral
col·laborador adscrit a l’Àrea de Cultura -Teatre L’Amistat i Centre Cultural de l’Ajuntament
de Mollerussa - Convocatòria i bases específiques.
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Decret Núm. 237/2018, 1 de juny.
Assumpte: Contractació personal col·laborador de l’àrea de Cultura. Personal de comeses
diverses e la Sala Teatre de l’Amistat.
Decret Núm. 238/2018, 4 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 239/2018, 4 de juny.
Assumpte: Expedient de contractació del projecte d’urbanització de l’Avinguda de Catalunya
de Mollerussa. Àmbit Pla de Barris (Fase 1). Exp. 04/2018. Selecció oferta econòmicament
més avantatjosa i Requeriment de documentació.
Decret Núm. 240/2018, 4 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 241/2018, 5 de juny.
Assumpte: EMC- 008/2018
Decret Núm. 242/2018, 6 de juny.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. Vigatà Simó, Joan, al Contracte Laboral autoritzat per
Decret de l’Alcaldia Núm. 317/2016, de 21 de juny.
Decret Núm. 243/2018, 6 de juny.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 15/2018)
Decret Núm. 244/2018, 6 de juny.
Assumpte: Bestreta treballador.
Decret Núm. 245/2018, 6 de juny.
Assumpte: Bestreta treballadors.
Decret Núm. 246/2018, 8 de juny.
Assumpte: Deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció de
l’edifici situat al carrer Tarragona, 26 de 25230 Mollerussa. Ampliació termini.
Decret Núm. 247/2018, 8 de juny.
Assumpte: Contractació laboral temporal professora Escola Municipal de Música, Curs
2017/2018.
Decret Núm. 248/2018, 11 de juny.
Assumpte: EMC-011/2018 Delegació a favor de la regidora Sra. Monica Segués Llombart.
Decret Núm. 249/2018, 11 de juny.
Assumpte: Piscina d’estiu, temporada 2018. Contractació de dos llocs de treball de Personal
de control d’accés.
Decret Núm. 250/2018, 11 de juny.
Assumpte: Piscina d’estiu, temporada 2018. Contractació de Monitors de Natació/Socorristes
aquàtics
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Decret Núm. 251/2018, 11 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, en què demanen
autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat el dia 11 de juny de 2018.
Decret Núm. 252/2018, 11 de juny.
Assumpte: retorn de l’equipament i utillatge aportat de l’adjudicatari. Concessió
administrativa per a l’explotació d’un quiosc destinat a Bar-Cafeteria al recinte del Parc
Municipal- Piscines.
Decret Núm. 253/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 254/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 255/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 256/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 257/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 258/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 259/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 260/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 261/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 262/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
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Decret Núm. 263/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 264/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 265/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 266/2018, 12 de juny.
Assumpte: Estat de conservació dels blocs d’habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa.
Indicis de risc imminent en determinats habitatges.
Decret Núm. 267/2018, 13 de juny.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de l’Àrea
de Cultura, amb motiu de jubilació parcial, mitjançant contracte de relleu. Relació provisional
de sol·licituds admeses i excloses.
Decret Núm. 268/2018, 13 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 269/2018, 13 de juny.
Assumpte: Centre obert “La Banqueta”. Estiu 2018. Modificació contracte Sra. Sánchez
Parra, Alexandra i Sra. Tuxans Quintana, Aurembiaix.
Decret Núm. 270/2018, 18 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 271/2018, 19 de juny.
Assumpte: Sol·licitud llicència d’ocupació de via pública, taules i cadires. Sra. Raquel Ovejero
Blanco “Petit Dolç” N. Exp. OVP- Tc: 2018/038.
Decret Núm. 272/2018, 19 de juny.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de
d’educador/a social a l’Ajuntament de Mollerussa. Relació provisional de sol·licituds admeses
i excloses.
Decret Núm. 274/2018, 20 de juny.
Assumpte: expedient de modificació de crèdits 16/2018
Decret Núm. 275/2018, 20 de juny.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de
d’integrador/a social a l’Ajuntament de Mollerussa. Relació provisional de sol·licituds
admeses i excloses
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Decret Núm. 276/2018, 21 de juny.
Assumpte: Piscina d’estiu, temporada 2018. Contractació de Socorrista aquàtic.
Decret Núm. 277/2018, 22 de juny.
Assumpte: Contractació d’un lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca [Sra. Flores Negredo,
Immaculada].
Decret Núm. 278/2018, 22 de juny.
Assumpte: Aprovació padrons fiscals, exercici
clavegueram, entrades i guals, i cementiri.

2018,

de

les

taxes

d’escombraries,

Decret Núm. 279/2018, 22 de juny.
Assumpte: Contractació Personal col·laborador adscrit a Brigades d’Obres i Serveis. Àrea de
serveis municipals d’atenció externa.
Decret Núm. 280/2018, 22 de juny.
Assumpte: Modificació del contracte de la Sra. Tudela Miró, Maria del Carme.
Decret Núm. 281/2018, 25 de juny.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 282/2018, 25 de juny.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de l’Àrea
de Cultura, amb motiu de jubilació parcial, mitjançant contracte de relleu. Relació definitiva
de sol·licituds admeses i excloses
Decret Núm. 283/2018, 25 de juny.
Assumpte: Expedient de reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciat per la Sra.
LLORDÉS HERRANZ, M. Angels.

Núm. Exp. RP 2018/06.

Admissió a tràmit; nomenament d’instructor i requeriment d’informes.
Decret Núm. 284/2018, 25 de juny.
Assumpte: Excedència voluntària per tenir cura d’un/a familiar.
Decret Núm. 285/2018, 26 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Departament de Salut, en què demana autorització per col·locar una
unitat mòbil per realitzar mamografies el dia 27 de juny de 2018.
Decret Núm. 286/2018, 27 de juny.
Assumpte: Extinció per mutu acord, del contracte de treball formalitzat entre l’Ajuntament
de Mollerussa i el Sr. Martin Lopez, Gerard. Contractació de personal col·laborador Àrea de
Benestar Social, Ciutadania i Infància. Integrador Social Centre Obert d’Estiu (interinitat)
Decret Núm. 287/2018, 27 de juny.
Assumpte: Nomenament Tresorera accidental, durant el període de vacances 2018
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Decret Núm. 288/2018, 27 de juny.
Assumpte: Sol·licitud Sr. Mariano Gonzalez, en representació de Marketpisos SL, en què
demana autorització per muntar una prada informativa el dia 27 de juny de 2018 (Mercat
setmanal)
Decret Núm. 289/2018, 27 de juny.
Assumpte: Sol·licitud subvenció a equipaments culturals (béns immobles), anualitat 2018, de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
Decret Núm. 290/2018, 28 de juny.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit
No Fix, Piscines d’Estiu 2018.
Decret Núm. 291/2018, 28 de juny.
Assumpte: deure d’ús, conservació i rehabilitació. Estat de conservació de la construcció
situada al carrer Domènec Cardenal, 3 de 25230 Mollerussa. Tràmit: ampliació de termini.
Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient
Decret Núm. 292/2018, 29 de juny.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de l’Àrea
de Cultura, amb motiu de jubilació parcial, mitjançant contracte de relleu. Relació definitiva
de sol·licituds admeses i excloses. Modificació.
Decret Núm. 293/2018, 29 de juny.
Assumpte: Sol·licitud permís de paternitat Sr. Rafael Vallverdú Reymond.
Decret Núm. 294/2018, 2 de juliol.
Assumpte: inici de l’expedient de ruïna tècnica i econòmica del bloc a del Grup Sant Isidori
Decret Núm. 295/2018, 3 de juliol.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponents al mes de juny de
2018.
Decret Núm. 296/2018, 3 de juliol.
Assumpte: expedient de contractació del projecte d’urbanització de la travessera del carrer
Domènec Cardenal. Exp. 06/2018. Selecció de la millor oferta i requeriment de
documentació.
Decret Núm. 297/2018, 3 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 Anys, en què demanen
autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 3 de juliol de 2018
Decret Núm. 298/2018, 3 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 299/2018, 3 de juliol.
Assumpte: Assignació de complements de productivitat.
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Decret Núm. 300/2018, 4 de juliol.
Assumpte: Convocatòria i bases per a la constitució d’una borsa de treball i la selecció d’un/a
tècnic/a d'administració general (TAG), grup A, subgrup A1 a l’Ajuntament de Mollerussa
Decret Núm. 301/2018, 5 de juliol.
Assumpte: extinció de la llicència de mercat núm. 107A.
Decret Núm. 302/2018, 5 de juliol.
Assumpte: extinció de la llicència de mercat núm. 096A.
Decret Núm. 303/2018, 5 de juliol.
Assumpte: Autorització per poder utilitzar l’escola Pompeu Fabra com allotjament en les
estades esportives coorganitzades pel propi ajuntament durant l’estiu 2018.
Decret Núm. 304/2018, 5 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud de subvenció a la restauració i remodelació del patrimoni cultural,
anualitat 2018, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
Decret Núm. 305/2018, 6 de juliol.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de
d’educador/a social a l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva de sol·licituds admeses i
excloses
Decret Núm. 306/2018, 6 de juliol.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball de
d’integrador/a social a l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva de sol·licituds admeses i
excloses
Decret Núm. 307/2018, 9 de juliol.
Assumpte: Aprovació certificació obra i ordenació de pagament.
Decret Núm. 308/2018, 11 de juliol.
Assumpte: Bestreta treballador
Decret Núm. 309/2018, 11 de juliol.
Assumpte: contractació de personal col·laborador àrea d’atenció externa i serveis municipals:
activitats diverses. projecte treball als barris 2017 Programa de programes d’experimentació
laboral. Acció projecte: dx-02. “Accions complementàries a les reformes de l’espai públic”
número d’expedient: lTB-058/17.
Decret Núm. 310/2018, 11 de juliol.
Assumpte: Correcció d’errades materials a l’anunci del Decret de l’Alcaldia 300/2018 en el
qual es fa pública la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball i la selecció d’un
lloc de treball de tècnic d’Administració General a l’Ajuntament de Mollerussa (BOP de Lleida,
núm. 134 d’11.07.2018)
Decret Núm. 311/2018, 12 de juliol.
Assumpte: Borsa de treball per a serveis diversos a l’Ajuntament de Mollerussa. Relació
provisional de sol·licituds admeses i excloses i data de la prova d’oficial 1a. Paleta.
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Decret Núm. 312/2018, 13 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 313/2018, 13 de juliol.
Assumpte: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: projecte d’urbanització de
l’Avinguda de Catalunya de Mollerussa. Àmbit Pla de Barris (Fase 1).
Decret Núm. 314/2018, 16 de juliol.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. OLIVEROS VILLORBINA,
Francisco.
Decret Núm. 315/2018, 16 de juliol.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. NABAU MATA, Jordi.
Decret Núm. 316/2018, 16 de juliol.
Assumpte: Assignació de complement de productivitat al Sr. BALAGUE LINARES, Jordi.
Decret Núm. 317/2018, 16 de juliol.
Assumpte: deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. estat de conservació de l’edifici
situat al c/ Sant Roc, 7 de 25230 Mollerussa. Tràmit: resolució i arxiu de l’expedient
Decret Núm. 318/2018, 16 de juliol.
Assumpte: deure d’ús, conservació i rehabilitació. estat de conservació de la construcció del
solar situat al Passeig Beethoven, 5 de 25230 Mollerussa.
Decret Núm. 319/2018, 16 de juliol.
Assumpte: Absència temporal Alcalde: nomenament d’Alcalde amb caràcter d’accidental
Decret Núm. 320/2018, 16 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 321/2018, 16 de juliol.
Assumpte: assentiment al recurs abreujat nº 41/2017 del jutjat contenciós administratiu de
Lleida.
--------------------Així mateix, es fa constar que per una errada involuntària s’han omès els números
correlatius dels Decrets de l’Alcaldia, següents: 232/2018 i 273/2018.
El Ple se’n dóna per assabentat.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=3871.0&endsAt=3879.0
12.- PRECS I PREGUNTES
De conformitat amb la petició formulada pel Grup Municipal del PSC i acceptada per la
Comissió Informativa del passat dia 23 de juliol de 2018.
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PRECS
Sr. Alcalde

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=3883.0
Sr. Simeon
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tAt=3885.0
Sra. Ginesta
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tAt=4096.0
Sr. Montalà
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PREGUNTES
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tAt=4409.0
Sra. Ginesta

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=4417.0
Sr. Montala

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=4773.0
Respostes Sr. Alcalde

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808164215a250164b7c1da3700a4?star
tAt=4880.0

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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.

