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Marc Solsona presenta el cartipàs municipal.
Respecte als càrrecs de confiança, l'Ajuntament de Mollerussa tan sols en té un, el del director de Fira de
Mollerussa, que per aquest mandat ha estat ratificat Poldo Segarra.
L'alcalde de Mollerussa Marc Solsona ha presentat aquest dimarts el cartipàs per al nou mandat, una
proposta d'equip de govern que inclou les noves regidories de Participació, Infància i Pla de Barris.
També tindrà més pes específic les carteres de Contractació i Urbanisme, i l'alcalde es responsabilitzarà de
les àrees de Promoció Econòmica i incorpora a Alcaldia l'àrea de Noves Tecnologies i Comunicació.
Pel que fa a l'Àrea de Participació, la gestionaran les regidores Mònica Segués, Imma Casanella i
Griselda Soteras, i que compaginaran amb unes de pròpies. Una iniciativa es porta a terme amb la voluntat
de donar veu a la ciutadania, des de la promoció d'una comissió de festes o la convocatòria de consultes
sobre fets puntuals de diversos àmbits, que afectin els mollerussencs.

En el cas de la cartera d'Infància, Marc Solsona ha explicat que aquesta regidoria es fa com a resposta al
reconeixement de la importància dels diferents programes que es duen a terme a Mollerussa a favor de
la Infància i que ens ha valgut el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància –UNICEF des del
2012. El responsable serà Josep Lavín, que també exercirà com a segon tinent d'alcaldia i responsable
de les àrees de Serveis Socials i Atenció Externa i Via Pública. Com a primer tinent d'alcaldia repeteix
l'empresari Josep Simó, que mantindrà la seva responsabilitat com a coordinador d'àrees.
Dolors Bargalló, tercera tinent d'alcalde, es farà càrrec de l’àrea d’Urbanisme i Contractació. L’alcalde
ha comentat que en aquest mandat les dues àrees caminaran juntes a diferència de l’anterior mandant
que eren àrees separades donat que aquests pròxims 4 anys hi haurà una forta inversió i per això
s’ha cregut convenient unificar-les.
Règim Intern i Igualtat recaurà en la regidora i quarta tinent d'alcalde, Rosalia Carnicé, que fins ara era
la responsable d’Ensenyament havent fet una molt bona feina en aquesta àrea, en paraules de l’alcalde.
Pel que fa a l’àrea de Finances serà el regidor Xavier Roure, cinquè tinent d'alcalde, qui se’n farà
càrrec, que també serà el responsable de l’àrea d’Atenció Ciutadana i per tant, l’encarregat de
desenvolupar, implantar i desplegar l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
Mònica Segués es farà càrrec d’Ensenyament. Solsona ha comentat que és professora i coneix el sector, i
durant aquests pròxims anys tindrem molts objectius per dur a terme, com el desenvolupament del Pla
Educatiu d’Entorn.
Un altre regidor que tindrà diverses competències serà Joan Ramon Domingo que serà el responsable de
Cultura, Seguretat Ciutadana i Mercats i Fires.
Com Imma Casanella que ho serà de Joventut, Turisme i Pla de Barris. L’àrea de Pla de Barris, s'ha
volgut adscriure a una regidoria concreta, ja que, segons Solsona, si es manté, la bonança econòmica el Pla
de Barris ha de créixer en projectes i inversions a banda, que és un projecte transversal i complex que
afecta des del comerç a la participació ciutadana, la mobilitat o la cohesió social.
L’àrea d’Esport recau en el regidor Bernat Diaz, que ha de gestionar totes les instal·lacions esportives
municipals a banda de coordinar les diferents activitats esportives.I Griselda Soteras serà la responsable de
l’àrea de Festes.
Per altra banda, Solsona ha explicat que per la Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LARSAL) l'alcalde pot tenir fins a sis càrrecs de confiança. En el cas de
Mollerussa, ha dit Solsona, només n'hi ha un, el director de la Fira de Mollerussa, Poldo Segarra, que
ha estat ratificat en el càrrec.
Pel que fa als sous i retribucions econòmiques, Marc Solsona, ha recordat que ell cobra com a diputat del
Congrés espanyol i, per tant, no rep la retribució com alcalde. Però, si fos el cas, ha explicat que seria la
mateixa que l'anterior mandat, 2.500 euros bruts mensuals per 12 pagues. Un altre punt on Solsona ha volgut
fer incidència, les 12 pagues, explicant que en bona part de municipis es fan 14 pagues.
En aquest mandat hi haurà dos regidors (un menys que en l'anterior) amb dedicació exclusiva, Lavín i
Domingo, que 12 pagues de 1.650 euros bruts mensuals (fa quatre anys es va fixar en 1.500).

També dos regidors (un més que fa quatre anys) tindran dedicació parcial, Bargalló i Roure. La seva
retribució mensual és de 1.050 euros, a mig camí entre els 1.650 euros i els 750 que cobren la resta de
regidors amb cartera, tret de Simó que només cobrarà per assistències (com els regidors de l'oposició).
Solsona ha considerat que són unes xifres contingudes que situen les retribucions en 11.600 euros mensuals,
més d'un 20% per sota dels 14.890 euros que es cobrava fa 8 anys quan també hi havia un consistori, com
ara, amb 11 regidors amb cartera.
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