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ACTA 2013/11 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia catorze de novembre de dos mil tretze. Essent les dinou 
hores i trenta minuts, 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 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.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Regidora no adscrita) 
 
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 l’Ajuntament, una vegada s’ha assabentat de la valoració del 
Pla d’Ajust o de la seva revisió, només disposa de 15 dies, que finalitzen el 15 de 
novembre per aprovar la concertació d’operacions de préstec.  
 
D’aquesta valoració l’Ajuntament n’ha tingut coneixement el 4 de novembre però no ha 
estat fins el dia 13 de novembre que s’ha conegut unes instruccions mínimes. Per aquesta 
raó, s’ha tramés a tots els regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, la 
comunicació  e-mail rebuda del MINHAP, el dia esmentat, per a constància dels termes en 
els quals s’ha redactat la proposta. 
 
Justificada la urgència en la convocatòria, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del President i 
conforme s’estableix en l’article 98.b 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, per unanimitat dels membres 
presents acorda ratificar la convocatòria de sessió extraordinària i urgent, prosseguint 
aquesta amb l’únic punt proposat com a Ordre del dia i que seguidament es sotmetrà a 
consideració. 
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02.- OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI. PAGAMENT A PROVEÏDORS 
RDL 8/2013, DE 28 DE JUNY. IMPORT 537.818,49 € 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la següent proposta d’acord. 
 
“L’Ajuntament de Mollerussa es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Llei 
8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de financiació per el pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
El Ple de la Corporació en data 26 de setembre de 2013 va aprovar la revisió del Pla d’ajust 
previst al RDL 8/2013 i ho va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en 
data 27 de setembre de 2013. 
 
Amb data 31 d’octubre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques comunica que s’ha 
valorat FAVORABLEMENT la revisió del Pla d’ajust 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: per determinar 
- Entitat bancària: per determinar 
- Import: 537.818,49 € 
- Amortització de les operacions: “es concertaran amb la flexibilitat necessària 

per facilitar les cancel·lacions anticipades”. 
 
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 
537.818,49 € de conformitat amb el RDL 8/2013, de 28 de juny.  
 
Segon.-Facultar a l’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 al Sr. Alcalde, a l’Interventor i a 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. Maite Niubó, Regidora no adscrit, lamenta la ambigüitat en els terminis i en la 
concertació del banc; expressa, que no obstant, el seu vot serà positiu. 
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El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, exposa dues qüestions; en primer lloc, fora bo, si 
es pogués fer, que en la mesura del que sigui possible, queixar-se precisament per aquesta 
manera de fer; és a dir, pel fet d’haver-ho enviat amb tant poc temps i obligar no només a 
Mollerussa, sinó també a tots els Ajuntaments que correspongui, obligar-los a fer això. 
Simplement en la mesura del que sigui possible, si és pot o no fer aquesta queixa. I 
després recalcar que estem aquí proposant un crèdit en el qual no hi ha les condicions, ni 
sabem a què ni com ens obliguen. Exposa que vol recalcar el fet perquè és aprovar una 
cosa sense cap mena de condició, sense res de res, i això genera el que genera; considera 
que en principi no hi ha d’haver cap problema, i espera que sigui així, però no es maneres. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, exposa que en un principi la nostra intenció 
era votar-ho en contra ja que el que es proposa aquí és aprovar un crèdit sense cap tipus 
de condicions: ni sabem a quin interès, ni coneixem l’entitat financera amb la que s’ha de 
dur a terme però, el que si es cert és que aquests diners finalment han de servir per a que 
cobrin els proveïdors i lògicament, això ens fa replantejar el nostre vot, i en aquest sentit 
el nostre vot serà afirmatiu. El que si que volem, és aprofitar aquest fet pe manifestar la 
nostra més forta repulsa en la manera que des de Madrid s’estan fent les coses; entenem 
que no és manera aquesta de proposar o obligar els Ajuntaments a aprovar una sèrie 
d’autoritzacions o crèdits sense tenir cap tipus de condicionaments, però lògicament els 
proveïdors han de cobrar i se’ls hi ha de donar sortida. I per últim, poder pot semblar 
reiteratiu  però, ens sobta molt a nosaltres que en uns anys endarrere, quan nosaltres 
estàvem a l’equip de govern, proposàvem uns crèdits amb una sèrie de condicions i es 
votés en contra i actualment s’estiguin demanant una sèrie de crèdits sense cap tipus de 
condicions i si estigui donant recolzament, jo crec que hi ha d’haver un sentit més de 
responsabilitat en aquest aspecte. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta estar totalment d’acord amb la primera part de les 
intervencions que s’ha fet respecte la poca definició i la premura; no obstant, si alguna 
cosa no es ambigua és el termini: són deu anys amb dos de carència; aquest termini és la 
mateixa condició que va regir en els altres plans d’ajustos i a les altres operacions de 
pagament a proveïdors. Nosaltres ja ho tenim previst i hem fet totes les simulacions de tot 
el que podria suposar, basant-nos amb condicions similars a les anteriors que regeixen en 
l’ICO; suposem que en cap cas seran superiors a les ultimes concertades, més aviat al 
contrari; pel que es diu en els indicadors, seran millors. Insisteix el Sr. Alcalde que no fem 
aquest Ple perquè volem aprovar un crèdit sense condicions; fem aquest Ple perquè tenim 
una nota del Ministeri que ens diu que “ho heu de fer amb aquestes condicions” i sí que ens 
queixarem. Nosaltres el que vam fer és estar molt al damunt i fins a l’últim segon per si 
ens aprovàvem o no ens aprovàvem abans del 31 d’octubre; el Ministeri, pel que sigui, en 
aquesta fase ha anat molt lent, i al final al dia 31 no va sortir res, sinó que vam saber-ho 
del cert amb una comunicació via plataforma digital el dia 4 de novembre, per tant tot ha 
anat una miqueta a tres cantó en aquesta fase de compliment de terminis i de condicions. 
El que no ens pensàvem es que quan nosaltres truquem als bancs per a veure si tenen les 
condicions per poder formalitzar-ho a finals de mes, les entitats encara no sabent res i no 
es fins el dia 13 que surt una nota que ens diu com ho hem de fer, i no ens queda altre 
remei que fer-ho d’aquesta manera, i ho hem de fer per responsabilitat i perquè vam 
comprometre’ns i perquè tenim previst  la solució a aquestes obligacions en el pressupost 
d’aquest any i en les nostres provisions. En relació a la referència del Sr. Gatnau al tema 
dels crèdits proposats quan ells governàvem, manifesta que, tal i com ells ha dit és una 
qüestió de fa, ja, una sèrie d’anys. 
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
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proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les dinou hores i quaranta-cinc 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


