
SI en curs NO

1

Crearem una Regidoria de Participació ciutadana, que 
promogui processos de consulta popular per aquelles 

propostes que  siguin determinants pel futur de 
Mollerussa .  

X

2

Continuarem la nostra aposta per qualitat i la 
transparència en la informació pública a la pàgina web 
municipal. Al 2014 vam obtenir el Segell Infoparticipa, 

que propmou la Universitat Autònoma de Barcelona, per 
haver complert el 92%dels requisits demanats, sent un 

dels cinc municipis de Lleida que té aquesta qualificació. 
El nostre objectiu és obtenir-ne el 100%.

X

3

Potenciarem el Consell Social Municipal com a òrgan de 
 participació perquè segueixi col·laborant com ho ha fet 

fins ara en projectes com la creació del webdel 
voluntariat, la redacció de l'ordenança de tinença 

responsable d'animals de companyia o la de convivència.

X

4

Impulsarem la creació del Consell de Joventut, un òrgan 
de participació dels joves i de les entitats juvenils de la 
ciutat, els quals, a través de l’Oficina Jove articularan 
accions, projectes i propostes. Volem que membres 

d’aquest Consell formin part de la Comissió de Festes, i 
recuperar així el caràcter popular i participatiu en 

l’organització de les festes populars a la ciutat.

X

5 Finalitzarem la creació del Consell Consultiu del Casal 
per a la Gent Gran.

X

6
 Seguirem realitzant la xerrada anual “Mollerussa avui” 
de l'alcalde i n'anirem evolucionant el format pertal de 

fer-lo més participatiu.
X

7

Obrirem l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per centralitzar 
consultes i tràmits amb l'objectiu de millorar el servei i 

les respostes a la ciutadania de manera presencial. X

8

Serem una administració oberta 24 hores del dia a 
través del web municipal on es podran fer tràmits i 

consultes no presencals.
X

9

Continuarem desenvolupant l’Observatori d’Entitats i el 
potenciarem com a eina de servei, d'assessorament en 
temes d'interès comú, d'acompanyament fiscal i com a 

impulsor d'una borsa de voluntariat.

X

10 Estudiarem la creació de la figura del Defensor del 
Ciutadà (Síndic de Greuges Municipal).

X

NOVA APP DE VIA PÚBLICA X

NOVA WEB MUNICIPAL X
AGENDA PÚBLICA ALCALDE X

SI en curs NO
Estat execució: 7 0 3

REALITZAT

Per a tu, que vols informació i participar

SI
70%

en curs
0%

NO
30%



SI en curs NO

11 Publicarem l’auditoria econòmica de l’ajuntament a la 
web de municipal.

X

12

Continuarem complint amb el pla econòmic-financer  
que ens ha permèscomplir amb la llei d’estabilitat 
pressupostària, la reducció del deute municipal, el 

pagament a proveïdors a 30 dies i la regla de despesa.

X

13
Promourem uns pressupostos participatius a través 

d'iniciatives que s'articularan mitjançant la Regidoria de 
Participació Ciutadana

X

14
Promourem una revisió dels impostos, les taxes i els 

preus públics municipals perquè siguin socialment més 
justos

X

15

Ensposem com a objectiu situar el nivell d'endeutament 
per sota del 75%, rebaixant l'actual que estroba al 103%, 
per així tornar a tenir capacitat per afrontar nous reptes 

econòmics i d'inversions

X

SI en curs NO
Estat execució: 3 1 1

REALITZAT

Per a tu, que vols saber que es fa amb els 
diners de tots

SI
60%

en curs
20%

NO
20%



SI en curs NO

16

Destinarem 1.000.000€per renovar carrers i places ens 
els propers 4 anys

X

17

Destinarem 200.000€ per renovar els parcs i jocs 
infantils en els propers 4 anys . Aquesta partida inclou la 

reordenació i millora del parc municipal. X
 

18 Renovarem mobiliari urbà, bancs, papereres, 
senyalització,..

X

19 Continuarem reduint les barreres arquitectòniques per 
millorar la mobilitat.

X

20
Aprovarem, despres d'un procès de paricipació la nova 

ordenança de convivència que ens ha de permetre 
ordenar i regular l'ús ciutadà de l'espai i la via púlica.

X
 

 

21
 Seguirem apostant per millorar i mantenir la qualitat de 
les zones verdes de la ciutat a través de la concessió del 

servei de jardineria
X

22

Millorarem el servei de neteja de la vi pública, dels 
equipaments municipals i dels centres escolars fent una 

nova licitació que doni resposta a les necessitats del 
municipi.

X  

 

Per a tu, que vols uns espais públics i uns 
equipaments de qualitat

REALITZAT



23 Vetllarem pel desplegament dels 370 nous contenidors 
de brossa en superficie en col·laboració amb el Consell 

Comarcal, gestor del servei, amb el qual impulsarem una 
campanya informativa i de sensibilització per millorar la 

ràtió de reciclatge entre la ciutadania.

X

24
Ubicarem dos espais canins a la ciutat i incrementarem 
la vigilància en el compliment de l'ordenança de tinença 

responsable d'animlas de companyia.
X

25 Habilitarem un carril lateral al Camí del Palau pertal de 
garantir i millorar la seguretat de vianants.

X

26

Reactivarem el dinamisme i recuperarem espais 
estratègics per a la ciutat amb propostesde planejament 

possibles i ambicioses centrades en l'avinguda de la 
Generalitat, plaça de l'Estació, el c/Prat de la Riba, 

c/Navarra i c/President Macià.

X

 

 

27 Remodelarem l'enjardinament i reformarem 
l'equipament de la zona del Grup Jaume d'Urgell

X

28
Continuarem desplegant el pla d'estalvi energètic 

municipal per tal d'incrementar l'encesa de punts de 
llums sense augmentar el cost.

X

29 Intensificarem les campanyes de prevenció i control de 
plagues urbanes a la ciutat.

X



30 Promourem noves convocatòries d'ajuts per a la 
rehabilitació de façanes.

X
 

31 Millorarem la senyalització comercial i de patrimoni 
cultural i històric de la ciutat.

X
 

32
Planificarem de forma integral la millora de l'espai 

esportiu de l'àrea del camp de futbol, deles pistes de 
tennis i del frontó.

X
 

Hem creat un butlleti de la VIA PÚBLICA X
 

 

MAQUINA III - pavelló firal X

 

BOXERS BAIXOS AMISTAT X

NOU LOCAL SOCIAL PER L'AGRUPACIÓ SARDANISTA X

NOVA GESPA CAMP DE FUTBUL 7 X



NOU PAVIMENT PAVELLÓ FIRAL 125è Aniversari X

 
Nova linia de Subvencions pels localscomercials afectats 

per obres
X

Nou enllumenat de Nadal - promoció comercial X

 
construcció de 2 fases de ninxols del cementiri 

municipal
X

NOU GIMNAS A LA PISCINA COBERTA X  

LLUM LED AL CAMP DE CRUYFF COURTS X  

SI en curs NO
Estat execució: 13 3 1

SI
76%

en curs
18%

NO
6%



SI en curs NO

33

Construirem dos equipaments esportius per a les 
escoles Mestre Ignasi Peraire i les Arrels finançant-ne el 

50% de l'obra i obrint-los a tota la ciutadania fora 
del'horari escolar.

X

34

Traslladarem l'Escola Municipal de Música a l'edifici de 
Cal Duch dotant-la de millors serveis en un edifici 

singular que volem preservar dins el patrimoni de la 
ciutat.

X

35
Traslladarem l'Escola d'Adults temporalemt a l'edifici on 

s'ubica l'Escolade Música. X

36
Desplegarem el Pla Educatiu d'Entorn de la ciutat coma 

einatransversal i qualitativa del'ensenyament a 
Mollerussa .

X

37

Seguirem amb la nostra aposta ferma pel projecte 
Mollerussa, Municipi Lector perquè volem que els 

nostres infants i joves segueixin tenint millors 
competències en llengües tal i com demostren els 

estudis sobre la implantació del programa.

X

38

Farem de l'Oficina Jove del Pla d'Urgell un lloc de 
referència per als joves per informar-los, formar-los i 

ajudar-los a empendre. Dotarem l'oficina de més espai 
un cop es traslladi l'actual estació d'autobusos.

X

REALITZAT

Per a tu, que vols que els nostres infants i 
joves s'eduquin i es formin a Mollerussa



39

Millorarem el servei de neteja de la vi pública, dels 
equipaments municipals i dels centres escolars fent una 

nova licitació que doni resposta a les necessitats del 
municipi.

X

40 Tornarem a solicitar una seu de l'EscolaOficial 
d'Idiomes.

X

41 Treballarem per aconseguir ser ciutat universitària. X

42

Seguirem apostant per aquelles idees formatives 
singulars i de valor afegit com per exemple el cicle 
formatiu d'hípica, de seguretat alimentaria, d'obra 

pública,..

X

43

Construirem una pista d'atletisme al Parc de la Serra, 
que a banda de donar resposta a una demanada 

històrica, complementarà aquest espai verd amb un nou 
equipament esportiu que se sumarà als que ja hi ha i 

donarà servei als 3 centres educatius ubicats a la zona.

X

44
Traslladarem l'actual zona de parc de patins "Half-

Skate" i n'ampliarem els elements per practicar aquest 
esport urbà en millors condicions.

X

45

Renovarem el guardó de Ciutat Amiga de la Infància 
que ens va otorgar UNICEF i planificarem accions 

adreçades a aquestes franges d'edat comptant amb la 
seva opinió i les seves propostes a través dediferents 
centres d'activitat com l'Espai Jove Intercultural o el 

Centre Obert.

X

ESPAI WORK OUT X

SI en curs NO
Estat execució: 9 1 3

SI
69%

en curs
8%

NO
23%



SI en curs NO

46

Crearem un Viver d'empreses en Trama Urbana perquè 
no volem deslocalitzar els emprenedors en un edifici 
sinó integrar-los en l'entramat urbà ocupant els locls 

comercials buits. Per això , els bonificarem en 6 mesos 
de lloguer i tindremespecial cura dels joves per als quals 

reservarem un mínim del 30% dels locals disponibles.

X

47
Dotarem tot el municipi de fibra òptica i en promourem 

la seva utilització per avançar coma ciutat en el 
concepte smartcity

X

48

Adaptarem el pla urbanistic municipal a les necessitats 
del present i del futur i promourem les modificacions 
que siguin necessaries per facilitar la implantació de 

nous negocis i iniciatives econòmiques a la ciutat.
X

49

Seguim treballant per posar els valors cadastrals en 
consonància amb la situació econòmica actual de 
manera que les finques urbanitzables però sense 
planejament urbanístic tinguin la qualificació de 

rústiques,

X

50 Explotarem al màxim els avantatges urbanístics i 
comercials que ens otorga ser capital de comarca.

X

Per a tu, que vols créixer i empendre

REALITZAT



51
Continuarem executant les fases de la construcció del 
Vial Nord, del qual el primer tram que dóna sortida al 

Parc de ombers ja està executant.
X

52
Seguirem amb els tràmits per tirar endarrera l'Area 
Residencial Estratègica (ARE) i planificar una nova 

ordenació en aquest àmbit.
X

53

Plantejarem una proposta definitiva d'actuació al Grup 
St. Isidori, per tal de garantir-ne la seguretat i 

l'habitabilitat ambel consens dels propietarii de 
l'Agencia Catalana de l'Habitatge,

X

54
Seguirem treballant en el desplegament del Pla de 

Barris de la ciutat per tal de millorar-ne l'àmbit a nivell 
urbanístic, estètic, social i cívic.

X

MOLLERUSSA SMART LAB X

SI en curs NO
Estat execució: 8 1 0

SI
89%

en curs
11%

NO
0%



SI en curs NO

55
Crearem un "forfet Mollerussa" per prmocionar-la a 

través de l'esport, la cultura, la natura i el turisme així 
com les fires.

X

56

Treballarem perquè els Vestits de Paper de Mollerussa 
aconsegueixin el reconeixement com a Patrimoni 

Immaterial de la Humanitat per la UNESCO
X

NOVES CARROSSES DE REIS X
RECORD GUINESS D'EXPOSICÓ MÉS GRAN DE VESTITS 

DE PAPER DEL MÓN
X

SI en curs NO
Estat execució: 2 0 0

Per a tu, que creus en el turisme i la nostra 
promoció 

REALITZAT

SI
100%

en curs
0%
NO
0%



SI en curs NO

57

Plantejarem , quan es donin les condicions per poder fer 
ús de l'espai de Cal Castelló, la seva conversió en una 
Idea Store, un espai on sentiràs com a casa, amb totes 

les facilitats per generar i compartir les teves idees i 
inquietuds culturals en el sentit més ampli: art,lectura, 

oci, formació,... un club cultural per als ciutadans de 
totes les edats.

X

58
Farem de la Biblioteca Comarcal "Jaume Vila" un servei 

de referencia virtual, on es promogui l'atenció als 
usuaris 365 dies l'any 24 hores al dia.

X

59
Seguirem l'aposta per acollir com a seu permanent el 

Salódel Lleibre infantil i Juvenil de Catalunya. X

60
Promourem la formació artística i teatral col·laborant 
amb iniciatives com les Aules d'Interpretació Davant la 

Càmara (AIDC)
X

61 Crearem el Carnet de fidelització dels Amics dels 
Vestitsde Paper.

X

62

Reformularem el Premi Rovelló d'assaigper convertir-
loen un guardó de reconeixements al literatura infantil i 
juvenil uncop Mollerussa ja està referènciada en aquest 

gènere.

X

63
Adequarem les sales de l'antiga discoteca Musicland 
amb finalitats associatives, acomplint la volutat dels 

donants, els germans Feixes-Badia 
X

Per a tu, que creus en la cultura com a 
element transformador de la societat

REALITZAT



64 Seguirem col·laborant ambel Centre de recerques 
Mascançà en la publicació de la revista.

X

65 Donarem suport logistic i econòmic a la Capital de 
Sardana 2016.

X

Aposta de patrocini de porgectes culturals de vangarda 
ambpresencia al SONAR+D - ZERO GRAVITI BAND 

X

HEM RECUPERAT EL CINEMA A MOLLERUSSA X

SI en curs NO
Estat execució: 6 2 1

SI
67%

en curs
22%

NO
11%



SI en curs NO

66

Continuarem habilitant aparcaments a través de 
convenis amb els propietaris de terrenys per dotar la 
ciutat de més aparcament públic i gratuït que ampliï 
l'oferta actual de 506 places, amb el compromís de 

millorar-ne el manteniment

X

67

Plantejerem, mitjançant un concurs d'idees dins el marc 
del Pla de Barris, si el centre comercial de la ciutat ha 

d'esdevenir zona de vianants o bé vol continuar amb el 
model actual. Ho farem a través a  de consulta popular 

amb tota la ciutadania.

X

68

Seguirem actuant coordinadament amb les entitats 
comercials de la ciutat com Mollerussa Comercial i la 

Delegació de la Cambra de Comerç de Mollerussa i 
també ambles noves entitats sorgides per tal de 

promocionar la ciutat.

X

69

Treballarem per promoure un espai gastronòmic ide 
qualitatquesigui referència a les terres de Lleida i ho 
farem de manera coordinada amb professionals del 

sector de la restauració de la ciutat per tal d'impulsar-
ho.

X

SI en curs NO
Estat execució: 3 1 0

Per a tu, que compres a Mollerussa 

REALITZAT

SI
75%

en curs
25%

NO
0%



SI en curs NO

70

Exercirem la capitalitat i el lideratge del món firal, 
apostant per noves fires, com la FIRA EVENTS i 

articulant estratègiesde promoció perquè Fira de 
Mollerussa sigi present en el calendari tot l'any.

X

71

Farem una aposta per les jornades demostratives, per 
acollir congressos i clústers econòmics, segellant 

aliances d'èxit amb l'IRTA i impulsant un model firal 
basat en la professionalització, l'especialització, la 

utilitat i la competitivitat de les nostres fires.

X

LAN PARTY, DRONE PARTY X

EQUIMOLLERUSSA X

MOLLERUSSA MON AMOUR SUMMER FESTIVAL X

FESTA DE CAPD'ANY X

SI en curs NO
Estat execució: 2 0 0

Per a tu, que entens Mollerussa com la 
capital firal

REALITZAT

SI
100%

en curs
0%
NO
0%



SI en curs NO

72

Treballarem per fer una transició pacífica, eficaç i 
democràtica del nostre país cap a la condició d'estat 

sobirà, si en l'exercici del dret a decidir així s'expressa, 
manifestant el compromís de la nostra candidatura amb 

el procés que ha inicial Catalunya cap a la seva 
independència.

X

 

NOVA PLAÇA 1 D'OCTUBRE X

 

 

SI en curs NO
Estat execució: 1 0 0

Per a tu, que estàs compromés amb el 
procés polític de Catalunya

REALITZAT

SI
100%

en curs
0%
NO
0%



SI en curs NO

73

Reivindicarem l'ampliació  del Centre d'Atrenció 
Primaria (CAP)per talde convertir-lo enun CUAP(Centre 

d'Urgència d'Atenció Primària), millorant tota l'àrea 
d'urgències i aconseguint estades hospitalàries sense 

derivacions per ampliar l'actual cartera de serveis.

X

74
Posarem en marxa el Banc d'Aliments a l'antic edifici de 

l'escorxador. X

75

Treballarem per aconseguir la concertació de noves 
places de residència per a la gent gran i promourem , 

amb elsGErmans delaCreu Blanca, la tant esperada 
ampliació de la redidència.

X

76 Signarem un conveni amb ACUDAM per garantir el 
manteniment dels serveis del centre.

X

77 Continuarem apostant pel servei de mediació municipla 
comunitària com a eina de prevenció de conflictes.

X

78

Signarem un conveni amb l'empresa SOREA per 
mesures per lluitar contra la pobresa energètica 

garantint el servei d'aigua a les persones i families que 
estan en situació de vulnerabilitat econòmica.

X

REALITZAT

Per a tu, que vols una ciutat compromesa 
amb qui més ho necessita i que treballa 

per a la cohesió social



79

Seguirem amb la política de drets i deures, que tingui 
en compte la realitat de la immigració i treballi per 

atendre la diversitat com a estratègia de present però 
també de futur per que fa a l'àmbit sociològic i 

demogràfic.

X

80
Plantejarem serveis d'assitència domiciliària pera la 
gent gran a través dels serveis socials municipals i del 

Casal d'Avis.
X

81 Promourem la creació i la implantació d'horts urbans. X

Creació de la taula municipal de pobresa. X

PREIMIS ÀNIMA X

"NO ET QUEDIS A CASA" X

SI en curs NO
Estat execució: 6 2 1

SI
67%

en curs
22%

NO
11%



SI en curs NO

82 Obrirem una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya 
el 2016

X

83 Continuarem apostant per contractar persones que 
estiguin inscrites al SOC.

X

84
Ens adherirem a la borsa de treball virtual de la 

Diputació de Lleida per tal canalitzar totes les sol·licituds 
de feina.

X

85 Promourem la captació de nous negocis i iniciatives 
industrals que permetin activar l'economia i l'ocupació.

X

SI en curs NO
Estat execució: 3 0 1

Per a tu, que estàs a l'atur

REALITZAT

SI
75%

en curs
0%

NO
25%



SI en curs NO

86

Crearem la taula de mediació municipal, amb la 
implicaciódels serveis socials municipals, les entitats 

bencàries i professionals del sector per intentar evitar 
demandes de desnonaments i donar resposta a les 

necessitats d'habitatge de persones que estiguin en risc 
deperdre'l.

X

87 Seguirem treballant des de la borsa de mediació per al 
lloguer social.

X

NOU PROTOCOL D'OKUPACIONS X

SI en curs NO
Estat execució: 2 0 0

Per a tu, que estàs pel dret a l'habitatge

REALITZAT

SI
100%

en curs
0%
NO
0%



SI en curs NO

88

Demanarem que s'inclogi en el proper pressupost de la 
Generalitat la dotació per a la construcció de la nova 

Ârea Bàsica Policial Mollerussa - Les Borges Blanques
X

89 Incrementarem la dotació d'agents del cos de Policia 
Local

X

90 Promourem accions de comunicació policial per tal de 
millorar la percepció de seguretat.

X

91 Posarem càmares de videovigilància en equipaments 
municipal com l?Amistat o la Biblioteca Comarcal

X

Estratègia d'equiparació retributiva amb Mossos 
d'Esquadra

X

Desplegament de sistemes de videovigil'ancia als 
equipaments municipals

X

Adquisisció d'armilles antibales per tots els agents X

Adquisició nou vehicle policial - hibrid X

SI en curs NO
Estat execució: 4 0 0

Per a tu, que creus en la seguretat com un 
pilar del benestar

REALITZAT

SI
100%

en curs
0%
NO
0%



SI en curs NO

92

Demanarem a la Generalitat que ampliï de 6 a 9 viatges 
per sentit i freqüència de trens e la linia Lleida-Cervera, 
i quen'adapti els horaris per enllaçar amb els trens AVE, 
AVANT i RENFE peranar a Barcelona, Madrid o Saragosa, 

en altres punts.

X

93

Potenciarem i consolidaremun model transport públic 
que concentri el servei d'autobusos i de trens en un 

mateix àmbit per tal de facilitarenllaços, millorar 
l'oferta i moure'ns amb puntualitat i seguretat per anar 

al metge, a la universitat, a treballar o a estudiar.

X

94
Seguirem treballam per aconseguir millors serveis 

integrats de transport públic (tren i autobusos) fent 
propostes a l'ATM.

X

SI en curs NO
Estat execució: 2 1 0

Per a tu, que vols utilitzar el transposrt 
públic

REALITZAT

SI
67%

en curs
33%

NO
0%



SI en curs NO

95

Dissenyarem i posarem a la pràctica el Pla Estratègic 
d'Oportunitat 2016-2019 que contempli les situacions 

de dependència, els plans i igualtats iniciatives 
empresarials, els horaris comercials, els informes 

d'impacte de gènere en les ordenances municipals, la 
violència de gènere, les polítiques de publicitat 

responsable ens els MUPIS municipals o la promoció 
d'accions de foment de la igualtat a les escoles, entre 

altres.

X
 

 

SI en curs NO
Estat execució: 1 0 0

Per a tu, que vols una ciutat amb mirada 
de gènere

REALITZAT

SI
100%

en curs
0%
NO
0%



PROPOSTES DE GOVERN 2015-2019

Estat execució: SI en curs NO TOTAL SÍ % en curs % NO%
P1 Per a tu, que vols informació i participar 7 0 3 10 70,00% 0,00% 30,00%
P2 Per a tu, que vols saber que es fa amb els diners de tots 3 1 1 5 60,00% 20,00% 20,00%
P3 Per a tu, que vols uns espais públics i uns equipaments de qualitat 13 3 1 17 76,47% 17,65% 5,88%

P4
Per a tu, que vols que els nostres infants i joves s'eduquin i es formin a Mollerussa

9 1 3 13 69,23% 7,69% 23,08%
P5 Per a tu, que vols créixer i empendre 8 1 0 9 88,89% 11,11% 0,00%
P6 Per a tu, que creus en el turisme i la nostra promoció 2 0 0 2 100,00% 0,00% 0,00%

P7
Per a tu, que creus en la cultura com a element transformador de la societat

6 2 1 9 66,67% 22,22% 11,11%
P8 Per a tu, que compres a Mollerussa 3 1 0 4 75,00% 25,00% 0,00%
P9 Per a tu, que entens Mollerussa com la capital firal 2 0 0 2 100,00% 0,00% 0,00%

P10 Per a tu, que estàs compromés amb el procés polític de Catalunya 1 0 0 1 100,00% 0,00% 0,00%

P11
Per a tu, que vols una ciutat compromesa amb qui més ho necessita i que treballa 

per a la cohesió social 6 2 1 9 66,67% 22,22% 11,11%
P12 Per a tu, que estàs a l'atur 3 0 1 4 75,00% 0,00% 25,00%
P13 Per a tu, que estàs pel dret a l'habitatge 2 0 0 2 100,00% 0,00% 0,00%
P14 Per a tu, que creus en la seguretat com un pilar del benestar 4 0 0 4 100,00% 0,00% 0,00%
P15 Per a tu, que vols utilitzar el transposrt públic 2 1 0 3 66,67% 33,33% 0,00%
P16 Per a tu, que vols una ciutat amb mirada de gènere 1 0 0 1 100,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 72 12 11 95 75,79% 12,63% 11,58%

SI
76%

en curs
13%

NO
11%
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