
 

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
(LLEIDA) 
______ 

 

 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

ACTA 2012/04 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia nou de maig de dos mil dotze. Essent les vint-i-una hores, 
es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública 
i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà 
(Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr. Josep Àngel Lavín Llano  (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU). 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr.  Jordi Pérez i Ruiz   (Grup CiU) 
Sr. Carles Fernández Millàn  (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.    Pere Gatnau i Roca,    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira  (Grup Socialista) 
Sra.  Teresa Ginestà Riera    (Grup Socialista) 
Sr.  Josep Antoni Ajates Atero  (Grup Socialista) 
Sr.  Miquel Martin  i Martin    (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra. M. del Carme Sabater Brunet  (Grup Plataforma per Catalunya) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per 
Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
 
La presidència manifesta que la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària 
resta justificada en el fet que en el calendari pel desenvolupament del RD Llei 4/2012, de 24 
de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a 
establir un mecanisme de finançament per a pagar als proveïdores de las entitats locals, es 
fixa la obligació dels ajuntaments d’adoptar, amb anterioritat al dia 15 de maig de 2012, els 
acords relatius a les operacions d’endeutament proposades en el marc del Pla d’Ajust que 
fou aprovat pel Ple en la sessió del proppassat 30 de març i aprovat pel Ministeri d¡Hisenda i 
Administracions Públiques el dia 30 d’abril. 
Justificada la urgència en la convocatòria, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del President i 
conforme s’estableix en els articles 46.2.b) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril Reguladora de 
Bases de Règim Local  i 97 i 98.b) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per unanimitat dels 
membres presents acorda ratificar la convocatòria de sessió extraordinària i urgent, 
prosseguint aquesta amb el punt proposat com a Ordre del Dia i que seguidament es sotmet 
a consideració. 
 
02.- OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT LLARG TERMINI. PAGAMENT A PROVEÏDORS RDL 
4/2012, DE 24 DE FEBRER. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
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per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 8 de maig de 2012, 
amb el contingut següent: 
 
“L’Ajuntament de Mollerussa es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament par el pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 
 
El Ple de la Corporació en data 30 de març va aprovar el Pla d’ajust previst al RDL 4/2012 i 
ho va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en la mateixa data; en  
data 30 d’abril el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques comunica que ha valorat 
FAVORABLEMENT el Pla d’ajuts presentat. Aquesta valoració permet a l’Ajuntament 
concertar una operació d’endeutament a llarg termini, en els termes previstos en l’Ordre 
PRE/773/2012, de 16 d’abril i que estableixen: 
 
• Durada de l’operació: 10 anys, amb 2 de carència. 
• Tipus d’interès: equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis 

assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge 
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 

• Amortització de les operacions:  es concertaran amb la flexibilitat necessària per facilitar 
les cancel·lacions anticipades. 

 
Finalitzat el termini d’incorporació voluntària al procediment de pagament a proveïdors, 
resulta una quantia de 4.350.098’89 € en factures, que reuneixen els requisits establerts a 
l’article 4 de RDL 4/2012. 
 
Vist l’informe  FAVORABLE de l’Interventor, i en base al que s’ha exposat, es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar la formalització de l’operació d’endeutament a llarg termini per import de 
4.350.098,89 € de conformitat amb el RDL 4/2012, de 24 de febrer.  
 
Segon. Facultar el Sr. Alcalde, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa 
formalitzi els corresponents contractes 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. 
 
Tercer. Autoritzar el Sr. Alcalde, l’Interventor i la Tresorera per disposar conjuntament dels 
fons de l’Ajuntament. 
 
Quart. Incorporar l’operació d’endeutament a la Central d’Informació de Riscos, així com 
donar compte a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant la tramesa de la documentació establerta en la normativa vigent.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
La Sra. M. del Carme Sabater Brunet del Grup Plataforma per Catalunya només vol 
espressar que està d’acord amb tot, perquè permetrà que els proveïdors se’n beneficiïn. 
 
El Sr. Joan Simeón Morera del Grup Popular expressa que hi votarà a favor perquè creu que 
és una bona mesura adoptada pel Partit Popular des del Govern de Madrid. Això permetrà 
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posar fi a l’agonia a la qual estaven sotmesos els proveïdors d’aquest Ajuntament i de 
d’altres, i afegeix que és una mesura sense precedents. 
 
El Sr. Miquel Martin del grup ERC expressa la seva satisfacció de cara als proveïdors ja que 
molts són ciutadans de Mollerussa i això permetrà que puguin cobrar després de mesos o 
anys d’espera. Deixa constància d’una doble preocupació, una és en contra de l’opinió del 
Sr. Simeón i és la intervenció “de facto” que s’ha produït per part de l’Estat a través del PP. 
És cert que tots els ajuntaments estan en més o menys fallida però a partir d’ara l’Estat està 
intervenint i pot fer el que vulgui amb nosaltres.La segona és que el deute és el que és. 
Abans de formalitzar l’operació, eren els nostres mateixos proveïdors els que feien de 
banquers; ara ho farà l’Estat i a més pagarem uns interessos. Amb això diu que no han 
caigut diners del cel sinó que s’ha reconegut un deute, comunicant-lo a la Central de Riscos 
davant d’Espanya i donant-ne compte a la Direcció General de Política financera de la 
Generalitat. Per tant, això vol dir que ens trobem en un endeutament molt superior: abans 
era del 112%, quan el màxim hauria de ser del 75%, i a finals de desembre serà del 166%. 
Proposa als membres de la corporació que es mirin el Pla de Sanejament i comprovin que la 
suma dels quatre anys i escaig suposa anar per sobre dels ingressos ordinaris (162%). 
Afirma que no està satisfet d’aquesta ajuda sense precedents i que és preocupant l’actuació 
per part del Govern. I per acabar diu hem de reconèixer que hem estat enganyats en les 
dades que donades els últims anys. Es deia que el problema no era tan greu, perquè estava 
amagat i ara hem de reconèixer-lo a través de l’endeutament. 
 
El Sr. Pere Gatnau, portaveu del Grup Socialista, manifesta que avui hauria de ser un gran 
dia per als proveïdors, però el grup del PSC creu que és un dia bastant nefast. El seu vot és 
favorable perquè entenen que es desencalla aquesta situació i perquè els proveïdors cobrin 
després de tan de temps d’espera. Parla d’un dia nefast en el sentit que el grup del PSC ja 
va fer aquest plantejament a finals del 2010. Va proposar que l’Ajuntament fes un crèdit que 
finalment no es va poder dur a terme. Llavors només es va poder aconseguir un milió i mig 
d’euros amb proveïdors que ens finançaven ells mateixos i el més greu és que si s’hagués 
fet tot en aquell moment els proveïdors haguessin cobrat i l’Ajuntament deixaria de pagar 
un increment d’interessos de l’ordre de 1.100.000€. Es podria haver continuat fent activitats 
que ara s’han deixat de fer per poder quadrar els números. Comenta que el fet que no 
s’hagués aprovat el crèdit al seu moment va ser una errada molt important, a causa d’uns 
interessos polítics, que finalment han acabat pagant els proveïdors i els ciutadans de 
Mollerussa. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde en primer lloc per agrair el suport de tots els grups a aquesta 
operació, suport que ja era previsible tenint en compte el Pla d’Ajust aprovat pel Ple del dia 
30 de març, sense cap vot en contra i només amb l’abstenció del Grup Socialista. Concreta 
el Sr. Alcalde, que l’obligació que s’ha de contraure amb el Pla d’Ajust és de 4.350.000€ 
incloent-hi prop de 300.000€ de la Fira. A partir d’ara, l’Ajuntament entra en el paquet de 
ciutats que tenen declarats menys de 5.000.000€ de pendent de pagament a proveïdors i 
que a partir de finals de mes, els proveïdors que hagin validat les factures, cobraran 
directament de l’entitat. Tot això no és res més que aplicar els paràmetres que marca el 
Real Decret Llei; no és fruit de cap negociació bilateral amb cap entitat financera.  
 
Efectuant un recordatori de la situació econòmica en la qual ara ens trobem, fa esment en 
primer lloc al Pla de Sanejament que ens portava a contraure unes obligacions de 
5.175.000€ i comportava un endeutament del 145,02%. Vam aprovar-lo al mes de juliol 
però no es va poder formalitzar l’operació, cosa que va comportar haver de reduir el deute a 
curt termini. Afirma el Sr. Alcalde que s’ha amortitzat més del que en principi hi havia 
previst i que s’ha aconseguit baixar la ràtio d’endeutament al 105%, a dia d’avui. Ara bé, 



 

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
(LLEIDA) 
______ 

 

 

Pl. de l’Ajuntament, 2  -  25230 Mollerussa  -  Tel.: 973 60 07 13  -  Fax: 973 71 01 78  -  ajuntament@mollerussa.cat 

com que també a data d’avui hem contret noves obligacions encara que n’hem fet front a 
d’altres, podem dir que a dia 7 de maig si calculem la ràtio d’endeutament tal com ens 
marca la norma, sense el Pla de Sanejament (el Sr. Alcalde fa esment al concepte de ràtio 
d’endeutament, com el coeficient del total del passiu, llarg i curt, dividit pels drets 
reconeguts corrents, capítol 1 al 5, de l’exercici anterior) tindríem un endeutament del 95%;  
amb el nou Pla el tindrem del 131% i no del 166%. Continua afirmant que és un dia 
important per a la ciutat perquè l’Ajuntament es posa, d’una vegada per totes, al dia en les 
seves obligacions davant dels proveïdors i aquest era l’objectiu compartit per tots el grups, i 
concretament per CiU, a l’hora de representar aquesta legislatura. Això ha estat possible 
gràcies a una política d’austeritat i al fet de realitzar una bona feina també en el primer 
trimestre de 2011.  
S’adreça al Sr. Martín, del grup d’ERC, i li comenta que és una cursa que van iniciar 
conjuntament i que s’han de reconèixer els mèrits en aquest sentit; no hi ha hagut 
possibilitat d’endeutament amb els bancs, i ens hem trobat amb una proposta 
intervencionista de l’Estat que facilita l’objectiu de pagar els proveïdors, però no de sanejar 
ajuntaments; per tant, vist això, agafem la part positiva. Podem dir tranquil·lament en veu 
alta que estem al dia de les obligacions amb els proveïdors.  
 
Afirma que estar al dia de les obligacions amb els proveïdors vol dir que ens obliguem a una 
nova càrrega financera en què cal donar comptes. Això obliga a executar el Pla d’Ajust i el 
Pla de Sanejament amb molt de rigor i fent el que calgui per complir-los. 
En referència a la intervenció del Sr. Gatnau, el Sr. Alcalde recorda a la Corporació que al 
novembre de 2010 es va proposar pagar les factures pendents fins a l’abril de 2010, cosa 
que no va poder-se complir totalment. Seguir així hagués comportat només posar un pedaç, 
no s’hagués pogut fer front a la càrrega amb aquestes condicions. Ara, en canvi, vista la 
situació econòmica general, i mirant la part positiva estarem al corrent de les nostres 
obligacions, tot i que tirar endavant un pla d’ajust comporta les conseqüents mesures. El 
temps ho dirà, però avui les coses són molt diferents d’un any i mig enrere. 
 
El Sr.Martin qüestiona les dades que ha donat el Sr. Gatnau, fent constar que no entén d’on 
surt el milió i escaig d’euros als quals s’ha referit. Afegeix que, independentment d’això, 
entén que finalment se soluciona un embolic ocasionat al llarg dels anys que permet que els 
proveïdors puguin cobrar i els seus treballadors també; per això sol, manifesta, que votarà a 
favor, però insisteix que no ens han regalat res, ans al contrari, estem pagant uns interessos 
amb un diferencial relativament elevat.  
Per tant, expressa, que la seva preocupació és la intervenció en tots els àmbits de les 
administracions públiques, comunitats autònomes i corporacions locals per part del PP. Per 
una part creu que es positiu per l’aportació de diners que de nou entraran al mercat i per 
tant aquests milions d’euros reactivaran d’alguna manera l’economia, perquè els empresaris 
disposaran de diners, però la preocupació continua sent la intervenció. 
 
Pren la paraula del Sr. Juan Simeón, del Grup PP, i manifesta que tots estem d’acord que el 
els proveïdors puguin cobrar, però no veu que hi hagi cap tipus d’intervenció, ja que si fem 
el que hem de fer en cap moment estarem intervinguts, senzillament tenim accés a crèdit, 
cosa que fins ara no era possible. Per tant descarta la paraula intervenció. 
 
El Sr. Pere Gatnau comenta que quan es refereix a la paraula nefast vol dir al 1.100.000€ de 
diferència bancaris. El grup Socialista al novembre del 2010, demanava un crèdit de 
4.200.000€ per pagar les factures que hi havia pendents fins al mes de maig d’aquell 
moment; és a dir, haurien quedat, aproximada ment, 6-7 mesos de factures per pagar. 
Avui la realitat és que estem demanant un préstec al Govern Central de 4.300.000€, dels 
quals, si descomptem el de la Fira, són 4.100.000€. En tenim un d’1.500.000 que hem 
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contret amb els proveïdors que es financen ells amb els seus propis interessos i a més tenim 
totes les factures des de l’1 de gener fins a avui, amb la qual cosa l’endeutament està 
creixent, i en aquest sentit compartim l’exposició que ha fet vostè inicialment. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, s’adreça al Sr. Simeón, per comentar el significat de la 
paraula intervenció en referència al R D Llei. L’aplicació d’aquest RD Llei obliga a contraure 
unes obligacions, que no deixa de ser una intervenció, perquè l’Estat fixa els paràmetres en 
els quals ens hem de moure. Cal mirar, però, la part positiva; si no hi ha accés al crèdit 
d’una manera, hi serà d’una altra i per tant es compleix l’objectiu: que els proveïdors cobrin. 
En referència al crèdit proposat en el seu mommes per l’equip de govern socialista, exposa 
el Sr. Alcalde, que no es podem fer uns números ni una comparativa sobre allò que no 
existeix. Estar al dia de les obligacions vol dir que a partir de l’1 de gener s’ha de pagar a 
trenta dies, això també permet estalviar i treure millors negociacions, millors preus; podem 
tenir millor capacitat negociadora, cosa que ara no tenim. Per tant, treballem sobre els 
números que ens hem trobat i no sobre suposicions i el 2010, eren 7,8 milions. Afegeix el 
Sr. Alcalde, que si es fan les coses correctes li sembla que ens en podem sortir, sempre que 
es faci en una línea d’absolut rigor. Per tant debatem sobre el que hi ha i no sobre el que hi 
podria haver. Intentarem aplicar i gestionar sobre allò que realment podem donar compte 
que són la comptabilitat que ens hem trobat, els números que tenim i els compromisos que 
adquirim des que som a l’Equip de Govern. 
Torno a agrair a tothom, amb els matisos que cadascú tingui i amb els interrogants que hi 
pugui haver, que es pugui donar seguiment un acord de Ple del 30 de març (Pla d’Ajust), 
sense cap vot en contra i que ara, un mes i deu dies després, es pugui aprovar aquest 
crèdit, per unanimitat de la corporació, cosa que és un indicador fidel i de confiança per a la 
societat i per tant per la nostra gent. 
 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
I sense altre assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i trenta minuts, per Ordre del 
Sr. Alcalde es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada 
pel Sr. President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe. 
 
 
 
 


