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ACTA 2013/13 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia tres de desembre de dos mil tretze. Essent les vint hores, 
es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i extraordinària urgent, 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) 
Sra.  Teresa Niubó Cama   (Regidora no adscrita) 
 
Excusa l’assistència el regidor, Sr. Joan Simeón Morera (Grup Popular). 
 
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 aprovada en sessió extraordinària i 
urgent celebrada el dia 14 de novembre de 2013 la formalització de l’operació 
d’endeutament a llarg termini per import de 537.818,49 €, de conformitat amb el Reial 
Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, i comunicada la seva autorització mitjançant l’entitat 
bancària CAIXABANK SA, ha resultat que l’import assignat és de 544.282,38 €, és a dir, 
amb una diferència superior en 6.463,89 €. Aquest comunicat s’ha efectuat el dia 29 de 
novembre, mitjançant correu electrònic enviat a les 18:17 hores.  
 
Tenint en compte que la quantia de l’operació de crèdit assignada per l’ICO ha de coincidir, 
exactament, amb la quantia aprovada pel Ple, és necessari una nova aprovació plenària, en 
aquest cas per l’import de 544.282,38 €. Tanmateix, el MINHAP ha comunicat que el tipus 
d’interès d’aquesta operació serà fix, al 3,34%, de tal manera que l’ajuntament, ja disposa 
de totes les dades necessàries per concretar l’operació i les condicions de la mateixa.  
 
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 
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aquesta amb l’únic punt proposat com a Ordre del dia i que seguidament es sotmetrà a 
consideració. 
 
02.- OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI. PAGAMENT A PROVEÏDORS 
RDL 8/2013, DE 28 DE JUNY. IMPORT 544.282,38€ 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la següent proposta d’acord. 
 
“El Ple de la Corporació en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 14 de novembre 
de 2013 va acordar per unanimitat la formalització de l’operació d’endeutament a llarg 
termini per import de 537.818,49 €, de conformitat amb el 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 finançament pel 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Amb data 29 de novembre, mitjançant correu electrònic transmès a les 18:17 hores, 
l’entitat bancària “CAIXABANK, SA”, comunica a l’Ajuntament que s’ha rebut l’aprovació del 
préstec a llarg termini, si be per import de 544.282,38 €, és a dir, 6.463,89 € més que els 
aprovats pel Ple del dia 14 de novembre. 
 
Atès que la quantia de l’operació de crèdit assignada per l’ICO ha de coincidir, exactament, 
amb la quantia aprovada pel Ple, es fa necessari una nova aprovació pel Ple de l’operació 
d’endeutament, en concret per import de 544.282,38 €. Així mateix, en data29 de 
novembre el MINHAP ha comunicat que el tipus d’interès d’aquesta operació serà fix, al 
3,34%. 
 
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, de 
conformitat amb el RDL 8/2013 de 28 de juny, amb les condicions següents: 
 
- Import:   544.282,38 € 
- Amortització:  10 anys, amb els 2 primers de carència 
- Tipus d’interès: fix 3,34 % 
- Entitat:  CAIXABANK, SA 
 
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.” 
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Finalitzades la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta 
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint hores i quinze 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. 


