AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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ACTA 2018/09
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-set de setembre 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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Excusa l’assistència la Regidora Sra. Immaculada Casanella Miró (Grup CiU)
Actua de Secretari, el titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia.
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, i
prèviament al debat i votació dels assumptes que configuren l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
manifesta que, a l’empara del que es disposa en els article 91.4 i 97.2 i 3 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es sotmetrà a la consideració plenària la inclusió en
l’ordre del dia, per raons d’urgència, la següent MOCIÓ:
•

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA A FAVOR DEL DIÀLEG POLÍTIC DINS EL MARC LEGAL DE
L’ESTATUT I LA CONSTITUCIÓ

Atès el que al respecte s’estableix en els articles 103.3 del DELEG 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 51
del RDLEG. 781/1986, i 83 del ROF, el Ple per UNANIMITAT dels membres presents i amb el
quòrum de la majoria absoluta prevista a l’article 103.3 del TRLMRLC, citat anteriorment, i
47.2 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, acorda la DECLARACIÓ D’URGÈNCIA i la
modificació de l’ordre del dia de la present sessió ordinària amb la inclusió de l’assumpte
indicat en els antecedents, el qual es debatrà i votarà, en el seu cas, com a punt número 08.
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:
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01.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2018 (08/2018).
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
08/2018 celebrada el dia 26 de juliol 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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=23.0&en
dsAt=34.0

02.- INFORME DE L’ALCALDIA

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=34.0&en
dsAt=570.0

03.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS
DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES TERRENYS D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS
LLIURES. APROVACIÓ PROVISIONAL.
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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Exposició de fets:
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 6 de juliol de 2016, va aprovar
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES TERRENYS
D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS LLIURES.
La proposta de modificació puntual té per objecte la transformació de sòl qualificat com a
d’equipament urbanístic, en sòl susceptible d’aprofitament privat amb les qualificacions
urbanístiques pròpies dels sectors d’activitat del qual prové i que són els terrenys
d’equipament procedents del desenvolupament del Pla parcial del sector industrial B-17 Torre
Pintó. Per tal de compensar la pèrdua d’aquest equipament, l’Ajuntament obtindria la
titularitat d’uns terrenys a la Serra, dins de l’àmbit del Parc territorial definit pel POUM
vigent, amb l’objecte d’augmentar la propietat pública dels terrenys d’aquest àmbit que
actualment, ja és de més del 90% dels 613.969 m2 de la seva superfície, en una part del
terme municipal on es concentren gran nombre d’equipaments públics.
II. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida núm. 154, del dia 11.08.2016, al diari “El Segre”
de Lleida, del dia 12.08.2016, a la pàgina web municipal www.mollerussa.cat des del dia
10.08.2016 fins a la data, i al e-tauler municipal, des del dia 16.08.2016 al 20.09.2016,
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ambdós inclosos. Durant el termini d'informació pública no ha estat presentada cap al·legació
enfront a l’expedient aprovat inicialment.
III. En la data 23.09.2016 va tenir entrada per l’EACAT, l’Informe favorable emès per
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida (exp.: U16/075 –
OTAALL20160087), al considerar que “la proposta no té una incidència significativa en les
característiques i la funcionalitat del sòl urbanitzable afectat, doncs únicament altera la
titularitat del sòl sense canviar-ne la qualificació urbanística ni els usos admesos”.
IV. D’acord amb allò establert l’art. 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit d’informació
pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica relatius a la
modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal que emetessin
el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes, i es va concedir audiència als
ajuntaments que el terme municipal del qual confinen amb l’àmbit de la modificació.
- En la data 10.10.2016 (NRE 2016/7563), va tenir entrada l’informe favorable emès per
part de la Direcció General de Comerç de data 29.09.2016, en el que s’estableixen
determinades prescripcions que s’han de recollir en l’aprovació definitiva de la modificació
puntual.
- En la data 14.10.2016 (NRE 2016/7647), ha tingut entrada l’informe favorable emès per
l’arquitecte i l’arqueòleg dels SSTT de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida
(Exp. 104/16), de data 9 de setembre de 2016.
- En la data 19.10.2016 (NRE 2016/7788), ha tingut entrada l’informe emès en la data 6
d’octubre de 2016 per part del Departament d’Agricultura, Ramadareia, Pesca i
Alimentació(Exp. 1623DARP), en el que es conclou que la modificació proposada no afecta
les competències del Departament.
- Pel que fa als municipis adjacents, no han presentat cap escrit dins del període establert
per aquesta finalitat.
V. En la data 23 de gener de 2017, va tenir entrada el document tècnic relatiu a la
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA.
CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER ALTRES TERRENYS D’EQUIPAMENTS
I D’ESPAIS LLIURES, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de tècnics municipals, en el que es van introduir les consideracions oportunes en
relació a les prescripcions establertes en l’informe emès per la Direcció General de Comerç
de data 29.09.2016 (Ref. Exp.U-79/16 (LI/U-12).
VI. En la data de 26 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar
provisionalment l’expedient urbanístic que té per objecte la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DE
PLA ESPECIAL A LA SERRA. L’abast de la modificació es troba descrita en la documentació
tècnica redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i té per objecte el
desenvolupament del Parc de la Serra amb l’ordenació de les activitats existents i facilitant la
ubicació de nous usos que complementen el caire educatiu i esportiu de l’àmbit, mantenint
l’espai com a un reserva natural del municipi.
VII. En la data 18 d’abril de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va suspendre
l’aprovació definitiva de la modificació esmentada i va supeditar la publicació al DOGC i, per
tant, la conseqüent executivitat fins a la presentació d’un Text refós, verificat per l’òrgan que
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va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:
“...//...”
1.1 Cal justificar la viabilitat econòmica dels sòls objecte de permuta. Altrament,
caldrà justificar també el compliment de la cessió en concepte de reserva
complementària de zones verdes i equipament públics segons l’establert a l’art
104.a) del Text Refòs de la Llei Urbanisme.
1.2 Cal que la proposta garanteixi l’obtenció municipal dels terrenys de l’àmbit de la
Serra mitjançant la figura de gestió urbanística adequada.
1.3 Cal que el deure de cessió de sòl corresponent al 15% de l'increment de
l'aprofitament urbanístic de l’actuació es substitueixi per l'equivalent del seu valor
econòmic. A tal efecte, la proposta haurà d’incloure el càlcul del seu valor,
d’acord amb la disposició addicional segona punt 4 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
- Cal que s’incloguin les prescripcions dels informes de la Direcció General de
Comerç, de l’Agència catalana de l’Aigua, i de la Direcció General d’Infraestructures
de Mobilitat Terrestre; ..... ." "
- Cal esmenar les errades materials següents:
- Cal identificar diferent el nou PA-09, atès Cal Castelló ja identifica al PA-08.
- Cal fer coherent el gàlib edificatori assenyalat en el Polígon d'actuació
urbanística f' amb les distàncies a llindars establertes en la regulació de la zona
d’indústria entre mitgeres, clau 7a.4.
VIII. En data de 26 de juliol de 2018, l’empresa Graus Terratzos i paviments, SLU va remetre
a l’Ajuntament de Mollerussa un oferiment irrevocable de permuta via notarial de les finques
de la seva propietat ubicades al parc de la Serra pels terrenys d’equipament procedents del
desenvolupament del Pla parcial del sector industrial B-17 Torre Pintó, prèvia tramitació de la
modificació del POUM que comporti la modificació de la qualificació d’aquest terrenys en sòl
susceptible d’aprofitament privat amb les qualificacions urbanístiques pròpies dels sectors
d’activitat del qual prové.
Essent les finques registrals de Graus Terratzos i paviments SLU, la 7299, la 6436, la
5360 i la 2381, totes elles amb una superfície total de 26.404 m2 valorades en un
import de 146.278,16 euros i les finques registrals de l’Ajuntament 6652 i 6610
essent la superfície registral total de les mateixes de 3090 m2 valorades en un
import de 132.499,20 euros.
IX. Per part dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ha estat elaborat una
refosa del document tècnic de la modificació que incorpora les esmentades prescripcions.
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Fonaments de dret:
El Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el TR de la LMC en el seu art. 204 diu que “Per a
alterar expressament la qualificació jurídica dels béns dels ens locals s'ha d'incoar expedient
en el qual se n'acrediti l'oportunitat i la legalitat. afegint el seu ap. Segon que, “no obstant
això, s'entén com a efectuada automàticament l'afectació dels béns al domini públic en els
supòsits següents, destacant en el que aquí importa:
a) L'aprovació definitiva dels plans d'ordenació urbana i els projectes d'obres i serveis.
En virtut dels fets i els fonaments de dret exposats, i allò que disposa el DLg 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, es proposa al Ple de
l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data
18 d’abril de 2017 i, en la seva virtut, aprovar la VERIFICACIÓ del Text Refós de l’expedient
urbanístic relatiu a la la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. CANVI D’EQUIPAMENTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER
ALTRES TERRENYS D’EQUIPAMENTS I D’ESPAIS LLIURES. L’executivitat de la modificació del
POUM esmentada queda condicionada a la inscripció al registre de la propietat de la permuta
ofertada per Graus Terratzos i paviments, SLU esmentada en la part expositiva.
Segon. Trametre l’expedient i la documentació tècnica de referència, degudament
diligenciada, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida als efectes legals oportuns.
Tercer. Alterar la qualificació jurídica com a be patrimonial dels terrenys d’equipament
procedents del desenvolupament del Pla parcial del sector industrial B-17 Torre Pintó, i fer
constar aquesta alteració a l’inventari municipal.”
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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=570.0&e
ndsAt=736.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras, Teresa Ginestà, Alonso
Soria i Joan Simeón, tres (3) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà,
Montse Garcia i Narcís Romà.

04.- APROVACIÓ PROVISIONAL. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. SUPRESSIÓ DE BARRERES A
L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS D’HABITATGES EXISTENTS.
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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
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“Exposició de fets:
I. El Ple de l’ajuntament de Mollerussa, en la sessió de data 29 de juny de 2018 va aprovar
inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA. SUPRESSIÓ DE BARRERES A L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS D’HABITATGES
EXISTENTS. La modificació aprovada inicialment té per objecte la seva adaptació a les
determinacions de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, amb la finalitat de
regular la seva aplicació als edificis amb ús d’habitatge, establint les diverses situacions en
les que l’aplicació de la llei és possible, mitjançant la incorporació d’una nova disposició
addicional que regula l’accessibilitat a les Normes urbanístiques. L’abast concret de la
modificació plantejada es troba definida en la documentació tècnica redactada pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals de
l’Ajuntament de Mollerussa.
II. L’expedient ha estat sotmès a la preceptiva informació pública durant el termini legalment
establert, mitjançant Edictes inserits al BOP de Lleida núm. 132 del dia 9.07.2018, al diari “El
Segre” de Lleida del dia 10.07.2018, a la pàgina web, al taulell d’anuncis i l’e-tauler
municipals. Durant el termini d'informació pública, no ha estat presentada cap al·legació
enfront a l’expedient aprovat inicialment.
III. D’acord amb allò establert l’article 85.5 i 7 del TRLU, simultàniament al tràmit
d’informació pública es va trametre l’expedient administratiu i la documentació tècnica
relatius a la modificació puntual a les administracions amb competències sectorials, per tal
que emetessin el corresponent informe preceptiu en el termini d’un mes o el que estableixi la
legislació sectorial, i es va concedir audiència als ajuntaments que el terme municipal del
qual confinen amb l’àmbit de la modificació.
Respecte del tràmit d’audiència davant de les administracions amb competències sectorials,
s’ha rebut el següent informe:
- Informe favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida (R7N:
K0100/0492 U2 CTPCL 76/18).
Respecte el tràmit d’audiència als ajuntaments veïns, transcorregut el termini concedit no
han estat presentades al·legacions enfront al mateix.
V. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, simultàniament al
tràmit d’informació pública es va sol·licitar a l’òrgan ambiental competent per a què realitzés
la decisió prèvia d’avaluació ambiental. En la data 03.08.2018, es va rebre per mitjà de
l’EACAT l’escrit de resposta de la cap de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en
el que es conclou que “la proposta no és un supòsit d’avaluació ambiental estratègica i donat
el seu contingut no comporta efectes significatius en el medi ambient”.
En virtut dels fets i d’allò que disposa el DLg 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, es proposa al Ple
de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. SUPRESSIÓ DE BARRERES A L’ACCESSIBILITAT
EN EDIFICIS D’HABITATGES EXISTENTS, en els termes i abast establerts en la documentació
tècnica redactada pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de
tècnics municipals.
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Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida a fi i efecte de
que aquesta resolgui, en el seu cas, sobre llur aprovació definitiva, de conformitat amb el
previst a l’article 80, 92 i concordants del TRLU.”
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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=736.0&e
ndsAt=1225.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Griselda Soteras, Teresa Ginestà, Alonso
Soria i Joan Simeón, tres (3) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà,
Montse Garcia i Narcís Romà.

05.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL “EL NIU”. EXP. 02/2018. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Exposició de fets:
I. Per acord plenari de data 15 de maig de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació
del SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL NIU”. EXP. 02/2018,
mitjançant el procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària. Així mateix, es van
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que regeixen el procediment.
II. Mitjançant un anunci inserit en al DOUE DO S: 2018/S 96-220463 del dia 23.05.2018 i al
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va anunciar la convocatòria de
l’esmentada licitació i es va establir el termini de 35 dies naturals des de la data d’enviament
de l’anunci de licitació a la Comissió Europea per a la seva publicació, perquè els licitadors
presentessin les seves propostes.
III. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en la data 29 de juny de 2018
s’efectuà l’acte d’obertura del SOBRE NÚM. 1 de la única plica presentada, EL NIU, SCCL, i la
qualificació de la documentació administrativa. La Mesa va declarar admesa la proposta atès
que acreditava el compliment dels requisits previs assenyalats a l’article 140 de la LCSP. En
la mateixa data, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del SOBRE NÚM. 2 que
conté la documentació avaluable mitjançant un judici de valor. En la data 02 de juliol de
2018, es va emetre informe de valoració per part del Tècnic d’Ensenyament, en el que
considerava que el Programa de gestió del servei s’adequa als requeriments tècnics que s’estableixen
en les prescripcions tècniques pel que fa referència al projecte curricular i el projecte educatiu de centre, i assoleix
els objectius exigibles per a la gestió del servei.
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IV. En la data 10 de juliol de 2018, la Mesa de contractació va ratificar l’informe de valoració
dels criteris subjectius en primer lloc i posteriorment va procedir a l’obertura del SOBRE
NÚM. 3 que conté la documentació ponderable de forma automàtica. La Mesa de
contractació, per unanimitat dels membres presents va proposar l’adjudicació del contracte
al favor de EL NIU, SCCL a l’òrgan de contractació.
Fonaments de dret:
La clàusula 12 del Títol II del PCAP que regeixen el contracte, estableixen que un cop
acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis municipals
competents requeriràn a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què,
dins del termini de deu (10) dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requsits previs de
capacitat i solvència establerts.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, dels informes i demés documentació que
consta en l'expedient, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Primer. DECLARAR vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el
procediment obert harmonitzat del contracte que té per objecte el SERVEI DE GESTIÓ DE
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL NIU”. EXP. 02/2018.
Segon. PROPOSAR l’adjudicació del contracte a favor de la única proposta que ha estat
presentada per l’empresa licitadora EL NIU, SCCL, en els termes següents:
1. Preu anual del servei: 306.839,36 € (IVA exempt)
2. Millores del servei: Proposta d’entre 10 a 20 hores de formació a l’any per
professional per a les anualitats 2018 i 2019.
Tercer. REQUERIR a l’empresa licitadora EL NIU, SCCL, per a què presenti en el termini de
deu (10) dies hàbils a comptar des del següent al que rebi el requeriment, la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs de capacitat i solvència per a
contractar amb l’administració assenyalats la clàusula 6 del Títol II del PCAP.
Quart. DELEGAR a la Junta de Govern local, la competència contractual per a procedir a
l’adjudicació del contracte, sempre i quan es doni compliment adequat al requeriment
efectuat per part de l’empresa licitadora.”
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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=1225.0&
endsAt=1328.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

06.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA PER DECLARAR VINCULANT LA VIALITAT CORRESPONENT AL CAMÍ
DEL PALAU DINS DEL SECTOR SUBd-02 “ELS VILARS”
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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“En la data 26.02.2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En la data 29.06.2009
l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van
ser publicades al DOGC núm. 5409 a l’efecte de la seva executivitat immediata.
L’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i oportunitat de la modificació
puntual del POUM vigent, la qual té per objecte definir com a vinculant l’espai corresponent
al Camí del Palau d’Anglesola integrat dins del sector de sol urbanitzable delimitat “ Els
vilars” SUBd-02. Això possibilitarà l’ocupació dels terrenys afectats i la tramitació del
procediment administratiu necessari per a la millora de les condicions d’accessibilitat i
mobilitat en aquest tram del camí del Palau.
L’abast concret de la modificació plantejada es troba definida en la documentació tècnica
redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics
municipals de l’Ajuntament de Mollerussa.
En l’esmentada documentació tècnica, es posa de manifest que “d’acord amb allò que
determina a l’article 7.2 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, entenem que la modificació de la normativa del POUM que aquí es planteja te
poca entitat i no pot produir efectes significatius en el medi ambient, per la qual cosa no
procedeix el tràmit d’avaluació ambiental. Per altre costat els sector afectat SUBd-15 “El
Codís 1” ja varen ser objecte de tramitació ambiental en el procés de redacció i aprovació del
POUM vigent.
En qualsevol cas, si que s’haurà de sol·licitar a l’òrgan pertinent del Departament de TES la
resolució motivada que declari la no subjecció de la modificació puntual a avaluació
ambiental en el termini d’un mes a partir de la seva recepció.”
Per la seva part, per informe de secretaria de data de 20 de setembre de 2018, s’estableix al
respecte que “Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan
subjectes a avaluació ambiental si, per les característiques que tenen i per la poca entitat, es
constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir
efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una
sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per
tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o
programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la resolució és d'un mes
des de la presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució d'exempció
d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.”
En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés
documentació que consta en l’expedient, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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______

Primer. Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA PER DECLARAR VINCULANT LA VIALITAT
CORRESPONENT AL CAMÍ DEL PALAU DINS DEL SECTOR SUBd-02 “ELS VILARS”, en els
termes i abast establerts en la documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, d’acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU
així com els articles 117 i 107 i següents del RLU, condicionant l’eficàcia d’aquest acord als
termes que resultin de la resolució que emeti l’òrgan ambiental competent en relació a la
sol·licitud exposada en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a
un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria,
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web
municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions
i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU.
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article
7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar al òrgan ambiental competent per tal de que
emeti la resolució de declaració de la no subjecció de la modificació del planejament a
avaluació ambiental, si escau, i condicionar l’eficàcia d’aquest acord als termes que resultin
de la resolució que s’emeti
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article
85 apartats 5 i 7 del TRLU sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
Cinquè. Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert 117.3 del
RLU, concedir audiència als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de
la modificació pel termini d’un mes.
Sisè. Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions modifiquin
el regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans especials
urbanístics, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament la
modificació puntual. No obstant, d’acord amb allò establert a l’article 74.1 del TRLU, el
termini de la suspensió no pot tenir una durada superior a dos anys.
Setè: Notificar aquest acord als propietaris afectats per la modificació.”
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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=1328.0&
endsAt=1478.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
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07.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANIA A LA CIUTAT 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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Vista la iniciativa de l’Ajuntament de Mollerussa de redactar i aprovar una ordenança
reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de Mollerussa
De conformitat amb el que estableix l’article 133 de la llei 39/2015, es va sotmetre
l’esmentada iniciativa a consulta prèvia mitjançant un anunci publicat a la web de
l’Ajuntament de Mollerussa mitjançant el mòdul electrònic E-tauler, amb la finalitat de que
els subjectes i les organitzacions mes representatives potencialment afectades per la futura
norma opinessin en un termini de 10 dies hàbils sobre els següents aspectes:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

L’esmentada iniciativa es va sotmetre a consulta prèvia durant els dies 07/09/2018 al
21/09/2018 sense que s’hagués presentat cap consideració pels subjectes i les
organitzacions mes representatives potencialment afectades per la futura norma.
Atès l’exposat, s’ha redactat la proposta d’Ordenança municipal de convivència ciutadania a la
ciutat de Mollerussa.
Vista la legislació aplicable, especialment, els art. 22.2.d, 49, 70.2 i 139 i ss. de la Llei
7/1985 RBRL; 162.2 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 60 a
66 del Reglament d'Obres, Activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 127 i ss de la
llei 39/2015 del Procediment administratiu Comú i la Llei 40/2015 de RJSP, així com
l’informe de Secretaria, es proposa al Ple d'adoptar el següent acord:
Primer. Aprovar l’ordenança reguladora de la convivència ciutadana a l’Ajuntament de
Mollerussa
Segon. Exposar aquest acord al públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis
inserits en el BOP, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions i reclamacions
que considerin convenients.
Tercer. En el cas de que no es presentin al·legacions ni reclamacions esdevindrà
definitivament aprovat el reglament esmentat, procedint-se a la publicació del seu text íntegre
en el BOP.”
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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=1478.0&
endsAt=2866.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
08.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 DEL
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE URBÀ I GRUP SANT ISIDORI 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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“L’any 2010 l’Ajuntament de Mollerussa va presentar sol·licitud de subvenció a la
convocatòria d’ajuts previstos a la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, amb la voluntat de dur a terme tot un
seguit d’actuacions planificades que permetessin el desenvolupament urbanístic, social i
econòmic del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa. En data 22 de juny de 2010, el
conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre aprovar el
projecte i el 29 de juliol del mateix any l’Ajuntament de Mollerussa va acceptar la subvenció
atorgada. Finalment, el 18 d’octubre de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament per al desenvolupament
del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa.
Al llarg d’aquests vuit anys d’execució del pla, les circumstàncies econòmiques han variat
molt significativament com a conseqüència de la crisi econòmica, fet que ha forçat a les
administracions públiques a replantejar l’execució no només dels projectes d’intervenció
integral, sinó del mateix funcionament ordinari de les administracions per tal d’assegurar la
seva solvència i preservar els principals serveis que proporcionen a la ciutadania.
En aquest context, l’Ajuntament de Mollerussa ha hagut de fer un esforç per mantenir viu el
pla de barris. Malgrat tot, actuacions que suposaven una major càrrega econòmica s’han
hagut d’endarrerir a l’espera d’unes millors perspectives econòmiques que permetin dur-les a
terme; és el cas de totes aquelles intervencions que preveien una reforma urbanística.
Per Resolucions del President de la Comissió de Gestió del Fons de foment del programa de
barris i del Secretari d’habitatge i millora urbana de 20 de març de 2014 respectivament, es
va atorgar una pròrroga de dos anys (2015-2016) i la modificació del Projecte d’intervenció
integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa i del seu pla financer.
Per Resolució del President de la Comissió de Gestió del Fons de foment del programa de
barris, de data 11 d’abril de 2017, es va atorgar una pròrroga excepcional, que permetia
l’execució d’actuacions fins el 31 de desembre de 2018 i la modificació del pla financer i
l’estratègia i prioritat d’algunes actuacions del projecte.
Posteriorment, per Resolució del President de la Comissió de Gestió del Fons de foment del
programa de barris, de data 22 de març de 2018 i Informe favorable de la tècnica i el cap de
l’Oficina de Millora d’Àrees Urbanes de 4 de juliol de 2018 s’han admès modificacions del
projecte i, o del pla financer.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Vista la comunicació del Cap de l’Oficina de Millora d’Àrees Urbanes de data 1 d’agost del
2018 per la qual s’informa sobre la possibilitat de demanar una ampliació de termini
d’execució dels projectes d’intervenció integral fins al 31 de desembre de 2020.
En virtut de quant s’ha exposat, i considerant la procedència de la sol·licitud d’ampliació de
termini per a l’execució del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori
de Mollerussa aprovat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la sol·licitud d’ampliació de termini d’execució del Projecte d’intervenció
integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa fins al 31 de desembre de 2020.
Segon. Aprovar l’adequació del Pla financer al nou termini d’execució i d’acord amb el
document Annex.
Tercer. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en dret sigui menester pel desplegament
dels acords adoptats, sense perjudici de les facultats de gestió atribuïdes per Decret de
l’Alcaldia núm. 348/2015 de 22 de juny a l’àrea de Pla de Barris.
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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=2866.0&
endsAt=3167.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.

09.- SOL·LICITUD DEL SR. GALLINAT PIRO, ÒSCAR, DE COMPATIBILITAT PER UNA
SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Atesa la petició formulada pel Sr. GALLINAT PIRÓ, Oscar, integrant de la Plantilla de
Personal Laboral Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de Tècnic A2 en la
l’Àrea de BENESTAR SOCIAL CIUTADANIA I INFÀNCIA, [PREVENCIÓ i MEDIACIÓ
COMUNITÀRIA - PROGRAMES INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA] per a l’exercici d’una segona
activitat al sector privat, consistent en la prestació de serveis a l’entitat/empresa NECTUNT
CENTRE PSICOLOGIA SLU (NIF: B-25821885), com a formador.
Resultant que de la informació facilitada no s’aprecia en l’exercici de l’activitat esmentada
cap indici d’incompatibilitat amb la tasca que desenvolupa el peticionari a l’Ajuntament de
Mollerussa, atesa la NO concurrència de cap de les circumstàncies determinants i previstes a
l’article 12.1, apartats a), b), c) i d) i 2, de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, reguladora
de les incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques i RD
598/1985, de 30 d’abril, que desplega l’anterior.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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En la seva virtut, a la vista de l’informe favorable lliurat per Vicesecretaria; atès el que
s’estableix a l’article 14 de la Llei 53/1984, de 28 de desembre, i a proposta de l’Alcaldia, el
Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. GALLINAT PIRÓ, Oscar, la compatibilitat per a desenvolupar una
segona activitat al sector privat, següent:
-

Entitat:
Tipus relació:
Dedicació:
Activitat:

NECTUNT CENTRE PSICOLOGIA SLU (NIF: B-25821885)
Contracte mercantil [privat] de serveis, a temps parcial.
5 hores mensuals [3,10%] – Divendres tarda
Formador

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

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

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada 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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=3167.0&
endsAt=3168.0

10.- SOL·LICITUD DE LA SRA. VIDAL AYXENDRÍ, ANNA, DE COMPATIBILITAT PER
UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PÚBLIC.
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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Atesa la petició formulada per la Sra. VIDAL AYXENDRÍ, Anna, membre de la Plantilla de
Personal Col·laborador d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de professor de l’Escola
Municipal de Música en l’especialitat professional principal LLENGUATGE MUSICAL, per a
l’exercici d’una segona activitat al sector públic com a professora a temps parcial al
CONSERVATORI DE TARRAGONA.
Resultant que de la informació facilitada i dels informes corresponents, la petició és
subsumible en el supòsit previst a l’article 324.a) del Decret 214/1990, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals (RPEL), tota vegada que la
compatibilitat sol·licitada es per a un segon lloc de treball directament relacionat amb les
tasques docents que són objecte del lloc de treball principal.
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En virtut del que s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula les
incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques (LI) i al Decret
214/1990, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals
(RPEL); a la vista de la documentació aportada i considerant l’informe favorable lliurat per
Secretaria/Vicesecretaria, es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament, atesa la seva
condició d'òrgan competent, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar a la Sra. VIDAL AYXENDRÍ, Anna, membre de la Plantilla de Personal
Col·laborador d’aquest Ajuntament, la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat al
sector públic com a professora a temps parcial al CONSERVATORI DE TARRAGONA.
Segon.- L’autorització de compatibilitat resta sotmesa a les condicions següents:
A) Amb caràcter específic:
•

Limitacions de caràcter retributiu: Considerant el Grup de pertinença del/la
funcionari/a afectat/da (A1) i atenent a allò previst a l’article 7.1 de la LI i a l’article 327
RPEL, i la retribució que en còmput anual té atribuïda el Sr. VIDAL AYXENDRÍ, Anna, a
l’Ajuntament de Mollerussa, el sostre de remuneració que pot percebre en el segon lloc
de treball no pot superar el 30% d’aquest import, considerada en règim de jornada
ordinària, referida a l’exercici 2018 i que suposa un màxim de 7.620,00 € anuals. En
aquest sentit, s’ha d’acreditar el compliment d’aquest requisit limitatiu.

•

Jornada i horaris: No podrà modificar, ni la jornada de treball ni els horaris establerts
per al lloc de treball principal com a Professor de l’Escola de Música de Mollerussa en
l’especialitat professional principal corresponent.

B) Amb caràcter general:
•

L’activitat objecte de compatibilitat només es podrà prestar en règim laboral, a
temps parcial i de durada determinada, en les condicions establertes a la legislació
laboral.

•

La compatibilitat restarà automàticament sense efectes en el supòsit de canvi de lloc
de treball.

•

L’autorització de compatibilitat està condicionada al compliment estricte de la
jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada 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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=3168.0&
endsAt=3210.0
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11.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018. AJUNTAMENT 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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
Vistos els informes emesos per Intervenció
Atès que l'expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, plenament justificades,
D'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 22/2018, per una quantia total de
148.545,00 € el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA

20.100,03

CONCEPTE

IMPORT

08.3110.2100005

PROTECTORA ANIMALS

12.3420.2260200

CONVENI ESPONSORITZACIÓ

2.500,00

12.3420.2030001

Equipament esportiu pista atletisme

4.000,00

02.9200.6230018

Aire condicionat

1.000,03

06.1710.6250008

TANCA SALT DURAN

3.600,00

11.3331.6220007

BOXER TEATRE AMISTAT

3.000,00

SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
PARTIDA
03.1300.1620000
02.9200.2269909
03.1300.2040000
04.3371.2120000

6.000,00

128.444,97

CONCEPTE
___
FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL
Altres indemnitzacions
Renting vehicles
CONSERVACIO EDIFICIS

IMPORT
1.105,02
478,76
2.500,00
246,44

04.3371.2200000

ORDINARI NO INVENTARIABLE-DESPESES D'OFICINES

710,92

04.3371.2200100

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

459,00

04.3371.2210000

ENERGIA ELECTRICA

04.3371.2269901
05.3230.2120000
05.3230.2120004

Activitats Casal d'avis
CONSERVACIO EDIFICIS
NETEJA CENTRES ESCOLARS

2.799,15
12.036,00
1.364,42
96,80
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05.3230.2130000

MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE

3.081,69

05.3230.2279900

PLA EDUCATIU DE L'ENTORN

7.529,80

05.3230.2279904

SERVEIS REALITZATS PER ALTRES

3.738,80

05.3231.2120000

CONSERVACIO EDIFICIS

3.000,21

05.3231.2130000

MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE

254,10

05.3231.2200000

ORDINARI NO INVENTARIABLE-DESPESES D'OFICINES

198,28

06.1710.2100001

MATERIAL I MANTENIMENT JARDINERIA

1.589,17

06.1710.2140000

REPARC.I MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT

1.552,27

06.1710.2210300

COMBUSTIBLES I CARBURANTS

06.1710.2210400

VESTUARI

06.1710.2240000

PRIMES ASSEGURANCES

07.1330.2120000

CONSERVACIO EDIFICIS

2.013,41

07.1532.2100002

CONSERVACIO CAMINS I CARRETERES

9.716,57

07.1533.2140000

REPARC.I MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT

07.1650.2130003

ALTRES MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC

11.3330.2120000

CONSERVACIO EDIFICIS

465,85

11.3331.2120000

CONSERVACIO EDIFICIS

276,49

11.3331.2130000

MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE

508,20

11.3340.2260900

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

11.3380.2260909

FESTES POPULAR

53,49
210,65
52,25

216,74
18.579,37

3.908,48
35.037,64

11.3340.2269914
13.9310.2200000

UNESCO - vestits de paper
ORDINARI NO INVENTARIABLE-DESPESES D'OFICINES

5.000,00
3.665,00

13.9310.8300000

Bestretes personal

6.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . .
FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS:
PARTIDA

80.600,00

CONCEPTE

IMPORT

02.9200.2030000

Leasing climatització

6.500,00

02.9200.2210000

Energia electrica

10.000,00

02.9200.2270602

Pla de barris

10.000,00

04.2310.2210000

Energia elèctrica

08.1621.2270004

Cannon RSU-FORM

11.3321.2260902

Saló del llibre

10.1640.6220000

Cementiri

20.000,00

14.4311.6320004

Pavelló 125è

12.100,00

5.000,00
10.000,00
7.000,00

148.545,00
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MAJORS INGRESSOS:
PARTIDA

67.945,00

CONCEPTE

IMPORT

32600 serveis de grua
33200 llum exercici corrent

2.705,00
39.542,00

34400 entrades museu-Amistat

2.872,00

34403 activitats culturals-festives

2.369,00

38900 reintegraments operacions corrents

12.689,00

39904 ingressos diversos

3.279,00

39999 ingressos tributs exercicis tancats

4.489,00

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT .......

148.545,00

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=3210.0&
endsAt=3810.0
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 Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Griselda Soteras, Bernat Diaz, i Joan Simeón i cinc
(5) abstencions dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà,
Teresa Ginestà i Alonso Soria.

12.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 02/2018. PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES
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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
Vistos els informes emesos per Intervenció
Atès que l'expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, plenament justificades,
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D'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits núm. 02/2018, per una quantia total de
67.763,26 € amb el següent resum:
DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT

9200.2269901

MON AMOUR FESTIVAL

25.834,92

9200.2279900

ESTANDS FIRA

41.928,34

FINANÇAMENT
MAJORS INGRESSOS
PARTIDA

CONCEPTE

IMPORT

34900

Drets inscripció S.Josep

3.609,82

34903

M2 pavelló firal

34906

Drets inscripció Drone

1.763,65

34922

Instal·lacions elèctriques

2.257,29

34923

Publicitat, premsa, radio

1.325,69

34925

Borsa cereals

3.485,48

39904

Altres ingressos

1.639,51

13.681,82

NOUS INGRESSOS
PARTIDA
39904

CONCEPTE
Altres ingressos

IMPORT
40.000,00

Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 169
del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat
definitivament. “
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=3810.0&
endsAt=4988.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per deu (10) 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, Griselda Soteras, Bernat Diaz, cinc (5) vots en contra
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dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert Montalà, Montse Garcia, Narcís Romà, Teresa Ginestà
i Alonso Sòria, i una (1) abstenció del regidor Sr. Joan Simeón.

13.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 157/2018. LIDs 1818000114
1817000114. 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 24 de setembre de 2018,
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 157/2018.
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 1818000114 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per
import de 348,08 € i 1817000114 de taxa per llicència urbanística, per import de 174,04 €.
Vist l’informe obrant en l’expedient.
Atès que la finalitat de les obres és l’adequació de l’edifici Cal Duch a institut.
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 321,97 € d’acord amb el següent
desglòs:
Base imposable (BI):

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

17.403,91
LIDs
348,08

Bonificació
80 % ICIO
278,46

174,04
0,00
174,04

25 % Taxa

43,51
0,00
43,51

Nova LID
69,62
130,53
0,00
130,53
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522,12

321,97

200,15

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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=4988.0&
endsAt=5019.0

14.- CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, PATRONAT DE FIRES,
PER IMPORT DE 200.000,00 €
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 24 de setembre de 2018,
amb el contingut següent:
“Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front
als pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal funcionament
del Patronat de Fires de Mollerussa, és necessari la formalització d’una operació de crèdit a
curt termini.
Atès que en data 18-10-18 té venciment una operació de crèdit a curt termini per import de
200.000,00 € i que no serà possible la seva cancel·lació per manca de tresoreria.
Atès que les circumstàncies exposades aconsellen la contractació d’una operació de crèdit a
curt termini per import total de 200.000,00 €.
Examinat l’expedient incoat per a la contractació d’una operació de crèdit a curt termini i
trobat conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL).
Vist l’informe d’Intervenció.
Vista la oferta de condicions financeres presentada per l’entitat CaixaBank.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar al Patronat de Fires de Mollerussa la contractació d’una operació de
crèdit a curt termini per import de 200.000,00 €
Segon.- L’esmentada operació es formalitzarà en les següents condicions:
- Entitat:
- Crèdit màxim autoritzat:
- Venciment:

CaixaBank
200.000,00 €
12 mesos
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-

Tipus d’interès:
Euríbor trimestral + 1%
Comissió obertura:
0,10 %
Comissió no disponibilitat: 0,50 % anual
Intervenció:
davant Secretari de l’Ens

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu
President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació del Patronat de Fires de
Mollerussa formalitzi el corresponent contracte de préstec, així com la signatura de tots els
documents necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com en dret fos
menester.”
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/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5019.0&
endsAt=5071.0

15.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. SEGON TRIMESTRE DE 2018.
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
2018, 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 juny de
2018.
Es transcriu literalment un resum de l’ esmentat estat d’execució i moviment i situació de la
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a
tots els efectes legals.
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:
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1.1. Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau execució compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau execució drets
Recaptació neta
Grau execució recaptació

15.793.332,00€
3.666.743,68€
19.460.075,68€
9.512.761,93€
48,88%
7.297.784,70€
76,72%
6.402.135,18€
87,73%

15.793.332,00€
3.666.743,68€
19.460.075,68€
12.823.765,29€
65,90%
7.233.016,97€
37,17%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
Saldo inicial 01/01/18
3.126.214,84€
Ingressos
20.818.158,41€
Moviments interns de tresoreria 9.053.708,16€
Pagaments
19.551.376,21€
Moviments interns de tresoreria 9.053.708,16€
Saldo a 30/06/18
4.392.997,04€

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

713.910,00€
160.000,00€
873.910,00€
386.944,49€
44,28%
386.944.49€
5,44%
269.563,11€
69.66%

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

713.910,00€
160.000,00€
873.910,00€
535.847.50€
61,32%
451.004,72€
51,61%

1.3. Moviments i situació de la tresoreria
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Saldo inicial 01/01/18
Ingressos
649.547,15€
Moviments interns de tresoreria 50.234,51€
Pagaments
573.441,26€
Moviments interns de tresoreria 50.234,51€
Saldo a 30/06/2018

10.229,20€

86.335,09€

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

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 se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5071.0&
endsAt=5141.0

16.- 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. SEGON TRIMESTRE DE 2018.
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 juny de 2018, l’import de les
obligacions pendents de pagament que incompleixen l’article 198.4 de la Llei 09/2017, de 08
de novembre de Contractes del sector públic és :
•
•

Ajuntament de Mollerussa: 393.614,24 €, que corresponen a 275 factures.
OAM Fira de Mollerussa:
81.468,56 €, que corresponen a 118factures.

Es fa constar que amb data 25-07-2018 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 se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5141.0&
endsAt=5165.0
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17.- DONAR COMPTE AL PLE TRAMESA INFORMACIÓ ART. 16 ORDRE
MINHAP/2105/2012. EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST. SEGON TRIMESTRE
2018
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 segon trimestre de 2018.
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: 27 de juliol de 2018.
Formularis:
F.1.1.1
Resum classificació econòmica
F.1.1.2
Desglossament Ingressos corrents
F.1.1.3
Desglossament Ingressos de capital i financers
F.1.1.4
Desglossament Despeses corrents
F.1.1.5
Desglossament Despeses de capital i financeres
F.1.1.9
Calendari i pressupost de tresoreria
F.1.1.8
Romanent de Tresoreria
F.1.1.13
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
F.1.1.14
Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
F.1.1.12
Dotació de plantilles i retribucions
F.1.1.B1
Ajustos SEC
I.A1
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses)
I.A4
Avals de l’entitat
I.A5
Fluxos interns
I.B1
Vendes d’accions i participacions
I.B3
Adquisició d’accions i participacions
I.B4
Operacions atípiques
I.B5
Moviments compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar a
pressupost”
F.2.1
Ajustos per operacions internes entre entitats
F.3.0
Dades generals de l’informe d’avaluació
F.3.2
Resum anàlisi estabilitat pressupostària i valoració del compliment de
la regla del gasto.
F.3.4
Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat
F.4.0
Tancament de l’informe d’avaluació i signatura.
Per part d’Intervenció de Fons es fa costar que s’ha fet l’observació a l’informe lliurat a la
plataforma del MINHAP:
“Com a conseqüència de les inversions a realitzar en l’exercici 2018, per a les quals s’ha
contractat dos operacions de crèdit, al 2017 de 2.000.000,00 i al 2018 de 2.000.000,00 se
prevé que a la liquidació de l’exercici 2018 s’incompleixi amb l’estabilitat pressupostària i
amb la regla de la despesa.
Afegir que dels quatre milions contractats, dos seran reintegrats per la Generalitat de
Catalunya, per tractar-se d’obres finançades en el marc de la Llei de Barris. El Ple va aprovar
que els reintegraments provinents de la Generalitat es destinen íntegrament a l’amortització
dels citats crèdits.”
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5165.0&
endsAt=5187.0

18.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRAMESA INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT DEL
PLA D’AJUST. ART. 10 ORDRE MINHAP/2105/2012. SEGON TRIMESTRE 2018.
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 segon trimestre de l’exercici 2018.
Segon Trimestre 2018.
•
•
•
•
•
•

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: s’ha contractat un crèdit a llarg termini per import de 2
milions 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: existeix un passiu
contingent del contenciós amb la CHE.
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 d’ingressos, però que no
s’ajusta a la previsió de despeses. Sense cap altra observació a afegir als informes de
seguiment 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 se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5187.0&
endsAt=5216.0

19.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
SEGON TRIMESTRE 2018
En compliment del previst al Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
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Administracions Públiques, es dóna compte al Ple de la tramesa d’informació corresponent al
segon trimestre de 2018.
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 juliol de 2018.
Ràtio operacions pagades: 26,77
Import pagaments realitzats: 1.254.514,85 €
Ràtio operacions pendents: 56,10
Import pagaments pendents: 731.315,78 €
PMP: 37,57
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 se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5216.0&
endsAt=5230.0

20.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 400/2018. LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST 2019
LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST EXERICI 2019.
Fets
1. La Intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de l’exercici
següent abans del dia 15 de setembre de l’exercici en curs.
2. Per Decret d’Alcaldia núm. 120/2018 de 14 de març es va aprovar el pla pressupostari a
mig termini per al període 2019-2021 el qual és la base per a la confecció de les línies
fonamentals del pressupost.
3. La intervenció ha emès: INFORME FAVORABLE amb les consideracions següents
No obstant, es vol deixar constància de que aquest indicadors fan referència al pressupost
inicial de l’exercici 2019.
S’ha de tenir en compte que l’Ajuntament es troba en un Pla econòmic-financer que fineix a
l’any 2019, el qual es va aprovar per incompliment de la regla de la despesa. De tal manera
que si fem la projecció per la liquidació de l’exercici 2019 el límit de despesa computable es

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

situaria en 10.461.473,62 €, es a dir, per sota dels 10.746.285,30 de despesa màxima
prevista a les línies fonamentals del Pressupost
2. Fonaments de dret
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions
locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans
del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici
següent, que han de contenir almenys la següent informació:
•
•

•
•
•

Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de
les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant
dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte
i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les
seves funcions.
RESOLC
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
PREVISIÓ
INGRESSOS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4

Capítol 5
Ingressos corrents

2019
5.750.000
50.000
2.890.000
4.310.000
420.000
13.420.000
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Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de
capital
Capítol 8
Capítol 9

270.000
270.000
7.000
0

Ingressos financers

7.000

INGRESSOS TOTALS

13.697.000

DESPESES

2019

Capítol 1

5.470.000

Capítol 2

5.890.000

Capítol 3

120.000

Capítol 4

230.000

Despeses corrents

11.710.000

Capítol 5
Fons de
contingència

70.000
70.000

Capítol 6

275.000

Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses
financeres
DESPESES TOTALS
2. Les
a)
b)
c)
d)
e)

275.000
7.000
1.635.000
1.642.000
13.697.000

línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
Compleixen l’estabilitat pressupostària
Compleixen la regla de la despesa
Compleixen l’equilibri pressupostari
Compleixen l’anivellament pressupostari
Compleixen l’objectiu del deute

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici
actual són les següents:

PREVISIÓ
LIQUIDACIÓ
INGRESSOS
Capítol 1

2018
5.480.000,00

LÍNIES
VARIACIÓ FONAMENTALS
20182019
2019
4,93%

5.750.000
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Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4

45.000,00
3.160.000,00
4.600.000,00

Capítol 5

420.000,00

Ingressos corrents

13.705.000,00

Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital

11,11%
-8,54%
-6,30%

50.000
2.890.000
4.310.000

0,00%

420.000

-2,08%

13.420.000

0,00
1.280.000,00
1.280.000,00

0
-78,91%

270.000

-78,91%

270.000

Capítol 8

2.104.000,00

-99,67%

7.000

Capítol 9

2.000.000,00

-100,00%

0

Ingressos financers

4.104.000,00

-99,83%

7.000

INGRESSOS TOTALS

19.089.000,00

-28,25%

13.697.000

2018

20182019

DESPESES
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4

9,40%
-1,83%
-21,57%

5.470.000
5.890.000
120.000
230.000

11.553.000,00

1,36%

11.710.000

Capítol 5
Despeses corrents

2019

5.000.000
6.000.000
153.000
400.000

70.000

Capítol 6

5.500.000

-95,00%

275.000

Capítol 7

500

-100,00%

0

5.500.500,00

-95,00%

275.000

Capítol 8

6.000,00

16,67%

7.000

Capítol 9

1.530.000,00

6,86%

1.635.000

1.536.000,00

6,90%

1.642.000

18.589.500,00

-26,32%

13.697.000

Despeses de capital

Despeses financeres
DESPESES TOTALS
Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de
finançament
Deute viu a 31/12

3.495.273,91
1.426.773,91
11.501.251,00

A curt termini

1.400.000,00

A llarg termini

10.101.251,00

Ràtio de deute viu
/Ingressos corrents

-145.942

83,92%

1.559.058
-14,21%

9.866.826

0,00%

1.400.000

-16,18%

8.466.826

-12,39%

73,52%

4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament
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d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió.
El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5230.0&
endsAt=5264.0

21.- MOCIONS
El Sr. Alcalde, dóna compte al Ple que han estat presentades un total de tres Mocions, que
són les següents:
21.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA SOBRE LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS
ESMENA, presentada del Grup Municipal CiU (PDeCAT-Demòcrates).
21.2.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
21.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA A FAVOR DEL DIÀLEG POLÍTIC DINS EL MARC LEGAL DE L’ESTATUT I LA
CONSTITUCIÓ
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5264.0&
endsAt=5282.0
Seguidament es dóna lectura a les Mocions, procedint-se al seu debat i votació:

21.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA SOBRE LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT
MOLLERUSSA SOBRE LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS

DE

Atès que l’educació és un dels pilars bàsics de les polítiques públiques, i aprofitant que el
curs escolar 2018-2019 es va iniciar tot just el passat 12 de setembre, considerem oportú el
moment per a fer una valoració de la situació en la que es troba l’educació a Catalunya i
concretament la que comprèn dels 0 a 3 anys.
Atès que Catalunya se situa literalment a la cua d’Europa i dels països desenvolupats en
inversió d’educació pel que fa al PIB en educació. La inversió a Catalunya l’any 2016 va ser
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del 3,6% (dades IDESCAT) i a Espanya un 4,1% del PIB tot i que la llei d’educació de
Catalunya (LEC) estableix que s’hauria d’arribar fins al 6%. Està, per tant, molt per sota de
la mitja del 4,9% de la Unió Europea i del 5,6% de la OCDE, Dinamarca, Suècia, Bèlgica,
Finlàndia, Estònia, Letònia i Portugal superen el 6% (dades EUROSTAT ).
Atès que, si bé l’educació, en tota la seva dimensió i etapes, és un dret imprescindible per
aconseguir equitat, cohesió social i empoderament de la ciutadania, la que cobreix dels 0 a 3
anys és bàsica i essencial per a promoure la igualtat d’oportunitats, la convivència i la
diversitat. L’educació dels infants de 0 a 3 anys afavoreix la reconducció de les situacions
socialment desafavorides. Les escoles bressol són espais educatius on les relacions personals
són un element clau per donar valor a la convivència i a la diversitat. Els seus projectes
educatius tenen com a objectiu fonamental potenciar i afavorir el desenvolupament de les
capacitats dels infants, respectant les seves singularitats. A més, l’oferta de les escoles
bressol municipals afavoreix les polítiques d’incorporació de la dona al món del treball perquè
possibilitat la conciliació laboral i familiar.
Atès que, tot i essent inqüestionable aquesta advertència, els darrers governs de la
Generalitat lluny de contemplar-la i compartir-la, s’han limitat a ignorar-la, malmetent així
un dels pilars fonamentals i una de les mesures bàsiques de l’Estat de Benestar, en no
comprometre ni un sol euro per a l’etapa educativa de 0 a 3 anys.
Atès que, cal posar en valor que els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies i la col·laboració
i suport de la Diputació, han hagut de suportar el sosteniment de les escoles bressol
municipals.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els següents
ACORDS:
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reconèixer la universalització de la
gratuïtat de l’escolarització al tram de 0 a 3 anys, com ha anunciat que farà el
Govern d’Espanya.
2. Instar a la Generalitat a habilitar els recursos necessaris perquè sigui una realitat la
universalització de l’educació de 0 a 3 anys, donada la seva coresponsabilitat en
matèria educativa amb els ajuntaments i les famílies en el finançament de les
escoles bressol, així com en el desplegament i execució de l’educació de 0 a 3 anys.
3. Ratificar el compromís de la Diputació de Lleida a continuar aportant els recursos
necessaris als Ajuntaments com ha fet fins ara, davant el desistiment de funcions de
la Generalitat fins que aquesta torni a assumir les seves responsabilitats
4. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, a l’ACM i la FMC.
Mollerussa, a 25 de setembre de 2018”
El Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) dóna lectura a l’esmena presentada:
“Marc Solsona i Aixalà en representació del Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) a
l'Ajuntament de Mollerussa presentem al ple de la corporació la següent ESMENA a Sa moció
presentada pel GM Socialista: moció sobre la universalització de l’educació de 0 a 3 anys
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ESMENA 1: DE MODIFICACIÓ, es proposa la següent transacció en tots els punts de la
moció:
1. Instem al Govern de la Generalitat, en el marc de col·laboració i coordinació
institucional de la Comissió Mixta Departament d'Ensenyament-FMC-ACM a garantir
una oferta adequada de l'etapa de zero a tres anys.
2. Instem al Govern a analitzar les desigualtats d'oferta en el territori, que actualitzi el
mapa de l'oferta d'escoles bressol i que impulsi una correcta planificació basada en
criteris educatius.
3. Instem al Govern de la Generalitat a recuperar la participació de forma
corresponsable en el finançament de 0 a 3 anys, en col·laboració amb els
ajuntaments i les famílies.
L’esmena a la moció no és acceptada pel promotor de la mateixa (Grup PSC).
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció i Esmena la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=5282.0&
endsAt=6371.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
moció presentada juntament amb l’esmena i no és aprovada per tretze (13) vots en contra
dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló,
Rosalia Carnicé, Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Griselda Soteras,
Bernat Diaz, Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, i tres (3) vots a favor dels
Srs./Sres. Regidors/es Teresa Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón.

21.2.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
En Marc Solsona Aixalà en representació del Grup Municipal de CiU (Pdecat-Demòcrates) i
Engelbert Montalà i Pla en representació del Grup Municipal d’ERC, presenten la següent
moció:
“MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici
democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els
ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat
els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus
braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els
col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes
davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat
espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i
desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a votar.
L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb ei govern català
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per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la
Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una
demanda de més i millor democràcia;
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la
guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari
recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i
ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant
la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda
democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a
acte de rebuig a la violència policia! i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el
nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que
mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en ei si de la nostra societat a favor del dret
a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de
repressió empresonant als líders de TANC i Òmnium, Jordi Sánchez ï Jordi Cuixart, aplicant
l'article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i
posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó; el
Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull,
Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles
Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta
Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de
l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general ¡ del país a qualsevol altre. Van corre un risc
alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre
pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos
polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Mollerussa proposa l’adopció dels següents acords;
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible ei referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la
violència í la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del
plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn
dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris de) Parlament de Catalunya,
al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats , als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per ais Drets
Humans (ACNUDH).
Mollerussa a 26 de setembre de 2018”
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Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=6371.0&
endsAt=7075.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
moció presentada i és aprovada per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Griselda Soteras, Bernat Diaz, Engelbert Montalà,
Montse Garcia i Narcís Romà, i tres (3) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es Teresa
Ginestà, Alonso Soria i Joan Simeón.

21.3 .- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA
A FAVOR DEL DIÀLEG POLÍTIC DINS EL MARC LEGAL DE
L’ESTATUT I LA CONSTITUCIÓ
La Regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup municipal Socialista dóna lectura de la Moció
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA A FAVOR DEL DIÀLEG POLÍTIC DINS EL MARC LEGAL DE L’ESTATUT I LA
CONSTITUCIÓ
En el marc de la proposta de moció que fou treballada i proposada al Congrés de Diputats (el
passat dia 11 de setembre) per la qual “s’insta al Govern de l’Estat a obrir un procés de
diàleg polític amb el Govern de la Generalitat en què tothom pugui defensar les seves idees,
anhels i projectes lliurament, sense imposicions ni impediments. Aquest nou procés haurà
d’assolir l’entesa de quins seran els procediments legals i democràtics que permetin a la
societat catalana determinar el seu futur en el marc del ordenament jurídic vigent” (proposta
de PDECAT amb l’esmena acceptada del PSOE)
Aquest ha estat un primer pas important d’apropament de posicions i arguments, que
malgrat la mateixa proposta no prosperés finalment, ha deixat una primera petja que ens
obliga a totes i a tots els demòcrates compromesos amb el diàleg i les solucions dins la
política en un Estat de Dret, a seguir treballant i explorant noves vies de consens per poder
endegar el camí de la negociació i entesa.
Correspon, per tant, a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, en
primer lloc, provar de superar aquesta divisió i reconstruir el consens democràtic al voltant
de les institucions de tota la ciutadania catalana, per provar de construir projectes de futur
pel país que comptin amb consensos tan amplis com siguin possibles, amb més raó com més
profunda sigui la transformació institucional que pretenen.
Ens cal cercar una sortida pactada assolint un compromís ferm amb el diàleg i la negociació
com a elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens polític que sempre ens ha
definit a Catalunya, i la seva unitat civil.
El nostre objectiu i dedicació principals d’aquest consistori ha estat i és el de vetllar pel
nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans que hi conviuen, per
la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris.
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Els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes transversals entre
formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el seu pluralisme polític ha
possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la nostra conciutadania.
Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de
l’Ajuntament de Mollerussa l’adopció dels següents ACORDS :
1. Defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a
la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix la nostra llibertat
enfront de l’arbitrarietat del poder.
2. Respectar les decisions judicials en el marc del nostre Estat de Dret, tot i manifestar
que considerem desproporcionades les mesures cautelars que impliquen la presó
provisional dels actuals polítics en privació de llibertat.
3. Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat obrir un procés de diàleg polític entre
ambdós en què tothom pugui defensar les seves idees, anhels i projectes lliurament,
sense imposicions ni impediments. Aquest nou procés haurà d’assolir l’entesa de
quins seran els procediments legals i democràtics que permetin a la societat catalana
determinar el seu futur en el marc del ordenament jurídic vigent.
4. Impulsar els treballs entre totes les forces polítiques representades al Congrés de
Diputats per desenvolupar i acordar dins la recent Comissió Parlamentària de
Reforma Institucional una proposta de reforma de la Constitució.
5. Crida a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i moviments- per
poder assolir un esforç de consens i de suma, pel qual han de sentir-se cridades
totes les forces polítiques democràtiques representades al Parlament de Catalunya i
a les Corts espanyoles.
6. Traslladar aquests acords al Parlament, al Congrés i Senat, als Governs de la
Generalitat i de l’Estat, a les entitats municipalistes catalanes, a les principals
entitats cívic-polítiques catalanes, i a les entitats veïnals del nostre municipi.
Mollerussa a, 27 de setembre de 2018”
Finalitzada la lectura de l’anterior Moció la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=7075.0&
endsAt=7817.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
moció presentada i no és aprovada per tretze (13) vots en contra dels Srs./Sres.
Regidors/es, Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé,
Xavier Roure, Mònica Segues, Joan Ramon Domingo, Griselda Soteras, Bernat Diaz,
Engelbert Montalà, Montse Garcia i Narcís Romà, i dos (2) vots a favor dels Srs./Sres.
Regidors/es Teresa Ginestà, Alonso Soria, i una (1) abstenció del Regidor Sr. Joan Simeón.
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22.- DONAR COMPTE DELS DECETS 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 19 de juliol i 11 de setembre de 2018, i que es corresponent als
números 322/2018 a 417/2018, següents:
Decret Núm. 322/2018, 19 de juliol.
Assumpte: Borsa de treball de personal laboral adscrit a l’Àrea de Cultura –Teatre L’Amistat i
Centre Cultural- de l’Ajuntament de Mollerussa
Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses.
Decret Núm. 323/2018, 19 de juliol.
Assumpte: Acceptació de la proposta provisional de concessió de la subvenció en l'àmbit de
les lletres per a l'any 2018 relatius a l'acord del consell d'administració de l’OSIC. (Activitats
literàries - Activitats de promoció)
Decret Núm. 324/2018, 20 de juliol.
Assumpte: Subvenció Albada
Decret Núm. 325/2018, 20 de juliol.
Assumpte: Creació d’una borsa de treball per a la selecció de personal auxiliar administratiu
per a cobrir possibles vacants i substitucions.
Decret Núm. 326/2018, 23 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 327/2018, 23 de juliol.
Assumpte: Nomenament Tresorera Accidental, durant la baixa de la titular.
Decret Núm. 328/2018, 23 de juliol.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social, Ciutadania i
Infància. EDUCADOR SOCIAL Servei de Prevenció i Mediació comunitària i programes
d'infància i adolescència
Decret Núm. 329/2018, 23 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud Circuit Urgellenc SA, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural els dies 23 i 30 de juliol i els dies 6 i 13 d’agost de 2018
Decret Núm. 330/2018, 23 de juliol.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social, Ciutadania i
Infància. EDUCADOR SOCIAL CENTRE OBERT.
Decret Núm. 331/2018, 24 de juliol.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 17/2018 – Transferències de crèdit

Decret Núm. 332/2018, 24 de juliol.
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Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social, Ciutadania i
Infància. INTEGRADOR/A SOCIAL CENTRE OBERT.
Decret Núm. 333/2018, 16 de juliol.
Assumpte: Sol·licitud de subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la
reutilització de residus municipals.
Decret Núm. 334/2018, 26 de juliol.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea de Benestar Social, Ciutadania i
Infància. INTEGRADOR/A SOCIAL SERVEI HABITATGE - BORSA DE MEDIACIO PER AL
LLOGUER SOCIAL.
Decret Núm. 335/2018, 26 de juliol.
Assumpte: Contractació de personal col·laborador Àrea d’Atenció Externa i Serveis
Municipals: Activitats diverses. Projecte Treball als Barris 2017. Programa D. Programes
d’experimentació laboral. Acció projecte: DX-02. “Accions complementàries a les reformes de
l’espai públic” Número d’expedient: LBT-058/17. Contractació Sr. Abadias Torres, Francisco
[Peó]
Decret Núm. 336/2018, 27 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 337/2018, 30 de juliol.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 339/2018, 31 de juliol.
Assumpte: Provisió places, en règim d’interinitat, a Policia Local.
Decret Núm. 341/2018, 1 d’agost.
Assumpte: Modificació dedicació Socorrista Aquàtic. Personal laboral indefinit NO FIX.
Piscines Estiu 2018.
Decret Núm. 342/2018, 2 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 343/2018, 16 de juliol.
Assumpte: Nomenament funcionari per cobrir cinc places d'agent de la policia local, en règim
d'interinitat.
Decret Núm. 344/2018, 6 d’agost.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponent al mes de juliol de
2018.
Decret Núm. 345/2018, 6 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 346/2018, 6 d’agost.
Assumpte: Modificació dedicació Monitors/Socorristes de Natació. Personal laboral indefinit
NO FIX. Piscina Coberta Temporada 2018-2019.
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Decret Núm. 347/2018, 7 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 348/2018, 7 d’agost.
Assumpte: Autorització de jubilació parcial Sr. Jordi Setó Farré
Decret Núm. 349/2018, 8 d’agost.
Assumpte: Llicències d’obres
Decret Núm. 350/2018, 8 d’agost.
Assumpte: Borsa de treball per a serveis diversos a l’Ajuntament de Mollerussa.
Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses, constitució del tribunal i convocatòria de
proves.
Decret Núm. 351/2018, 8 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Colla dels 50 Anys de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la sala del Centre Cultural el dia 8 d’agost de 2018.
Decret Núm. 352/2018, 8 d’agost.
Assumpte: aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: projecte bàsic i d’execució per
l’Ampliació del Cementiri de Mollerussa. Fase 6-B. Exp. 01/2018.
Decret Núm. 353/2018, 8 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Associació Mali, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes
del Centre Cultural el dia 11 d’agost de 2018.
Decret Núm. 354/2018, 9 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 355/2018, 10 d’agost.
Assumpte: Reconeixement d’obligacions i ordenació dels pagaments
relatius als
endarreriments corresponents a l'increment de l'1,5 per cent i l'increment addicional del 0,25
per cent autoritzat per l’article 18.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2018.
Decret Núm. 356/2018, 13 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 357/2018, 14 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Associació Musulmana, en què demana autorització per utilitzar el
Pavelló 125è Aniversari del dia 19 al 25 d’agost de 2018
Decret Núm. 358/2018, 16 d’agost.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball per a la
selecció d’un tècnic/a d’administració general a
l’Ajuntament de Mollerussa. Relació
provisional de sol·licituds admeses i excloses
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Decret Núm. 359/2018, 17 d’agost.
Assumpte: Llicències d’obres.
Decret Núm. 360/2018, 17 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Circuit Urgellenc SA, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 20 d’agost de 2018
Decret Núm. 361/2018, 17 d’agost.
Assumpte: EMC-014/2018
Decret Núm. 362/2018, 20 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 363/2018, 21 d’agost.
Assumpte: reconeixement del 7è. trienni al Sr. Boleda Farré, Eduard.
Decret Núm. 364/2018, 21 d’agost.
Assumpte: reconeixement del 5è. trienni al Sr. Perarnau Capdevila, Carles
Decret Núm. 365/2018, 21 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 366/2018, 21 d’agost.
Assumpte: Aprovació certificació obra i ordenació de pagament.
Decret Núm. 367/2018, 21 d’agost.
Assumpte: situació de ruïna imminent de l'edifici situat al carrer Acadèmia, 6 de Mollerussa.
Mesures de protecció urgents relatives al l’enderrocament de l’edifici.
Decret Núm. 368/2018, 21 d’agost.
Assumpte: expedient de contractació menor d’obres: enderroc de l’edifici ubicat al carrer
Acadèmia de Mollerussa.
Decret Núm. 369/2018, 21 d’agost.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr.
SOLSONA RIBERA, Jaume, Exp. RRP 2017/007.
Decret Núm. 370/2018, 21 d’agost.
Assumpte: Reducció de jornada interès particular curs 2018/2019, Sr. Ferré Casajust, Mateu
Decret Núm. 371/2018, 22 d’agost.
Assumpte: reconeixement del 7è. trienni al Sr. Gracia Torrebadella, Enric
Decret Núm. 372/2018, 22 d’agost.
Assumpte: Reconeixement del 7è. trienni al Sr. Caba Solsona, Ramon
Decret Núm. 373/2018, 22 d’agost.
Assumpte: Estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr.
GRAUS BRUFAU, Francesc, Exp. RRP 2018/01.
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Decret Núm. 374/2018, 22 d’agost.
Assumpte: Aprovació de serveis extraordinaris personal (01.07.2018 a 31.07.2018)
Decret Núm. 375/2018, 22 d’agost.
Assumpte: Aprovació de complements i serveis extraordinaris policia local (01.07.2018 a
31.07.2018)
Decret Núm. 376/2018, 23 d’agost.
Assumpte: Aprovació relació de factures 26/2018
Decret Núm. 377/2018, 23 d’agost.
Assumpte: Aprovació certificació obra i ordenació de pagament.
Decret Núm. 378/2018, 23 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 380/2018, 24 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud Associació Maliens, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural el dia 26 d’agost de 2018
Decret Núm. 381/2018, 24 d’agost.
Assumpte: Renúncia/Desistiment del Sr. ABADIAS TORRES, Francisco, a la proposta de
Contracte Laboral autoritzat per Decret de l’Alcaldia Núm. 335/2018, de 27 de juliol.
Decret Núm. 382/2018, 27 d’agost.
Assumpte: expedient de contractació del projecte de col·locació de nou paviment al Pavelló
125è Aniversari. Exp.08/2018. Proposta d’adjudicació del contracte i requeriment de
documentació.
Decret Núm. 383/2018, 27 d’agost.
Assumpte: Autorització jubilació parcial Sr. Jovells Argelich, Jaume. Autorització contracte
relleu Sr. PARRA FARRÉ, Eduard.
Decret Núm. 384/2018, 28 d’agost.
Assumpte: Sol·licitud La Colla dels 50 i més, en què demanen autorització per utilitzar la sala
de Ball Teatre l’Amistat els dies 29 i 30 d’agost de 2018
Decret Núm. 385/2018, 28 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 386/2018, 29 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 387/2018, 30 d’agost.
Assumpte: Ordenació de pagaments
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Decret Núm. 388/2018, 30 d’agost.
Assumpte: Professors Escola Municipal de Música, Curs 2018/2019. Contractacions Laborals
temporals
Decret Núm. 389/2018, 31 d’agost.
Assumpte: Bestreta Patronat de Fires de Mollerussa, exercici 2019
Decret Núm. 390/2018, 4 de setembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 18/2018 – Transferències de crèdit
Decret Núm. 391/2018, 4 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 392/2018, 4 de setembre.
Assumpte: Relació d’ALTES de residents en aquest municipi corresponent al mes d’agost de
2018.
Decret Núm. 393/2018, 6 de setembre.
Assumpte: Sol·licitud nomenament accidental d’Isabel Maria Anaya Quirós com a tresorera
de l’Ajuntament de Mollerussa.
Decret Núm. 394/2018, 6 de setembre.
Assumpte: Convocatòria i procés de selecció per formar part de la borsa de treball per a la
selecció d’un tècnic/a d’administració general a l’Ajuntament de Mollerussa. Relació definitiva
de sol·licituds admeses i excloses.
Decret Núm. 395/2018, 6 de setembre.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. JULIÀ TRAVERIA, Marc, al Contracte Laboral autoritzat
per Decret de l’Alcaldia Núm. 330/2018, de 23 de juliol.
Decret Núm. 396/2018, 7 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 397/2018, 12 de setembre.
Assumpte: aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d’urbanització de la travessera
del carrer Domènec Cardenal. Àmbit Pla de Barris fase 2. Exp. 06/2018.
Decret Núm. 398/2018, 13 de setembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 19/2018 – transferències de crèdit
Decret Núm. 399/2018, 13 de setembre.
Assumpte: EMC-015/2018
Decret Núm. 400/2018, 14 de setembre.
Assumpte: línies fonamentals Pressupost exercici 2019.
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Decret Núm. 401/2018, 14 de setembre.
Assumpte: Expedient de contractació menor de serveis: coordinació de la seguretat i salut
obres d’urbanització del carrer Jacint Verdaguer. Àmbit Pla de Barris de Mollerussa (fase 2).
Exp. 48/2018.
Decret Núm. 402/2018, 14 de setembre.
Assumpte: Renúncia voluntària del Sr. TUDELA PALLEROLA, Enric, al Contracte Laboral
autoritzat per Decret de l’Alcaldia núm. 388/2018, de 31 d’agost
Decret Núm. 403/2018, 14 de setembre.
Assumpte: Professors Escola Municipal de Música, Curs 2018/2019. Contractacions Laborals
temporals [2]: Noves contractacions i substitució Sr. TUDELA PALLEROLA, Enric.
Decret Núm. 406/2018, 14 de setembre.
Assumpte: Creació d’una borsa de treball per a la selecció de personal auxiliar administratiu
per a cobrir possibles vacants i substitucions.
Decret Núm. 407/2018, 17 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments.
Decret Núm. 408/2018, 17 de setembre.
Assumpte: Aprovació modificació de crèdits núm. 20/2018 - transferències de crèdit
Decret Núm. 409/2018, 18 de setembre.
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. 410/2018, 18 de setembre.
Assumpte: Modificació contracte LABORAL Sra. VILALTA TUTUSAUS, Antonieta.
Decret Núm. 411/2018, 19 de setembre.
Assumpte: Ordenació de pagaments
Decret Núm. 412/2018, 19 de setembre.
Assumpte: aprovació de serveis extraordinaris personal (01.08.2018 a 31.08.2018)
Decret Núm. 413/2018, 19 de setembre.
Assumpte: aprovació de complements i serveis extraordinaris Policia Local (01.08.2018 a
31.08.2018)
Decret Núm. 414/2018, 20 de setembre.
Assumpte: deures d’ús, conservació i rehabilitació. execució subsidiària de les mesures de
protecció urgents en l’edifici situat al carrer Sant Antoni xamfrà amb el carrer Josep Irla de
25230 Mollerussa.
Decret Núm. 415/2018, 20 de setembre.
Assumpte: Expedient de Modificació de Crèdits, Pressupost 2018 (Núm. 21/2018)

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Decret Núm. 416/2018, 21 de setembre.
Assumpte: Constitució de l’Oficina d’Atenció ciutadana i adscripció temporal de personal
Decret Núm. 417/2018, 21 de setembre.
Assumpte: expedient de modificació de crèdits 22/2018
---------------------

Així mateix, es fa constar que per una errada involuntària s’han omès els números
correlatius dels Decrets de l’Alcaldia, següents: 338/2018, 340/2018, 379/2018, 404/2018 i
405/2018.

El Ple se’n dóna per assabentat.
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=7817.0&
endsAt=7870.0

23.- PRECS I PREGUNTES
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=7870.0&
endsAt=8955

Sr. Alcalde
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=7900.0
Sr. Simeon
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=7920.0

Sra. Ginesta
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=8221.0

Sra. Garcia
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=8364.0

Respostes Sr. Alcalde
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff808081656072640165fc35c7750006?startAt=8494.0
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-tres hores i trenta 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.

