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ACTA 2013/04 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia dos de maig de dos mil tretze. 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 extraordinària, 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: 
 
1.- DONAR COMPTE DE LA INCORPORACIÓ DE LA SRA. TERESA NIUBÓ CAMA, COM 
A REGIDORA NO ADSCRITA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’escrit presentat per la Sra. Teresa Niubó Cama, 
regidora de l’Ajuntament per la Llista Electoral Plataforma de Catalunya (PxC), en el qual 
exposa el següent: 
 
“Teresa Niubó Cama, amb DNI 78070708Z, regidora del Grup Municipal de Plataforma per 
Catalunya, (PXC) de Mollerussa,  
 
EXPOSO: 
 
... que no puc continuar pertanyent a la formació política de Plataforma per Catalunya 
(PXC), per dues raons. 
 
D’una banda les divergències existents juntament amb l’ambigüitat identitària per part de 
la cúpula de (PXC), ja que no representa els ideals de quan vaig entrar. 
 
D’altra banda, seguir amb aquesta formació equivaldria trair la ciutadania que al seu dia 
em va votar, i per tot això se’m fa impossible la continuïtat dins del partit. 
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SOL·LICITO: 
 
... que un cop formulada l’exclusió de pertinença al grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (PXC), i quedant com a regidora no adscrita dintre del consistori de 
l’ajuntament, sigui acceptada pel Ple de la Corporació. 
 
Mollerussa, 4 de març de 2013” 
 
El Sr. Alcalde informa a la Sra. Niubó que, a partir d’aquest moment restarà com a regidora 
NO ADSCRITA, amb els drets i limitacions que això comporta; en aquest sentit, deixarà de 
ser portaveu de Grup Municipal i per tant, cada cop que desitgi intervenir ho haurà de 
sol·licitar-hi puntualment.  
A la petició de la Sra. Niubó d’intervenir per explicar aquesta decisió, el Sr. Alcalde 
l’emplaça a que ho faci en el proper Ple Ordinari. 
 
El Ple en queda assabentat i conforme 
 
2.- MODIFICACIÓ PLURIANUALITAT 2012-2014. OBRES CEMENTIRI I 
MARQUESINA CEMENTIRI. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“El Ple de la Corporació en data 19-04-2012 va aprovar la plurianualitat de les obres 
citades a l’encapçalament amb la previsió següent: 
 
“AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 6ª FASE” I “ MARQUESINA DEL CEMENTERI 
MUNICIPAL, 2ª I 3ª FASE”,  amb un pressupost d’execució per import de 483.441,51 € i 
180.997,76 € respectivament. 
 
OBRA  2012   2013   2014        . 
 Fons propis  Subvenció    Fons propis  Subvenció       Fons propis   
Cementiri       65.000,00             171.142,68  147.298,83       100.000,00 
Marquesina                     45.488,18  100.000,00        35.509,58 
 
En data 12-03-2013 el Decret 136/2013 del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals modifica el termini d’adjudicació d’obres incloses en el PUOSC 2008-2012, 
prorrogant fins al 31 desembre de 2015 les obres incloses en l’anualitat 2012, com és el 
cas de les dos obres citades.Per altra banda l’adjudicació de les obres, en els terminis 
previstos inicialment, implicaria el pagament, en el termini de 30 dies previst a la Llei 
15/2010 de lluita contra la morositat, de la totalitat dels cost de les obres que estaria al 
voltant dels 664.439,27 €. 
 
La situació econòmica i la tresoreria municipal fan impossible l’assumpció de la totalitat del 
pagament, sense l’aportació dels 292.787,01 € corresponents a la subvenció del PUOSC. 
 
En conseqüència, vist l’informe de l’Interventor i en base al que s’ha exposat, es proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
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Primer. Modificar l’acord del de la Corporació de data 19-04-2012 relatiu a la declaració de 
les obres “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 6ª FASE” I “ MARQUESINA DEL 
CEMENTERI MUNICIPAL, 2ª I 3ª FASE”,  de caràcter plurianual. 
 
Segon. Adquirir el compromís d’incloure dins de l’annex d’inversions dels exercicis 2014 i 
2015 les obres “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 6ª FASE” i “MARQUESINA 
DEL CEMENTERI MUNICIPAL, 2ª i 3ª FASES” amb el resum següent, sobre pressupost 
per contracta o d’execució.  
 
OBRA    2014                            2015    . 
   Fons propis   subvenció        Fons propis   
Cementiri         171.142,68  147.298,83     100.000,00 
Marquesina                                   100.000,00       35.509,58 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al servei d’Intervenció als efectes oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada perunanimitat dels membres presents. 
 
3.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚM. 04/2013. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la 
Corporació. Vistos els informes emesos per Intervenció; atès que l'expedient es tramita per 
raons de necessitat i urgència, plenament justificades, i d'acord amb els preceptes legals 
vigents, es proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de crèdits núm. 04/2013, per una quantia total de 
34.655,00 € amb el següent resum: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 26.655,00 
 
PARTIDA CONCEPTE                     ___ IMPORT . 
02.920.6250000 MOBILIARI - CADIRES                                                            1.600,00 
03.130.6230003 EQUIPS TRANSMISSIÓ                                                            3.355,00 
06.171.6240001 ADQUISICIÓ FURGONETES BRIGADA                                                              18.000,00 
10.150.2090005 CONVENI URBANÍSTIC SUB-10 3.700,00 
 TOTAL . . . . 26.655,00 
SUPLEMENT DE CRÈDITS: 8.000,00 
PARTIDA CONCEPTE                      ___ IMPORT . 
11.337.2279900 TALLERS D’ESTIU 2.000,00 
13.920.8300000 PRÉSTEC A CURT TERMINI - BESTRETES                                                              6.000,00 
 TOTAL . . . . 8.000,00 
 
TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES . . . . . . . . . . . . . . . . 34.655,00 
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FINANÇAMENT 
 
BAIXES DE CRÈDITS  34.655,00 
 
PARTIDA CONCEPTE                      ___ IMPORT . 
02.920.1600000 SEGURETAT SOCIAL                                            6.000,00 
03.130.2040000 RENTING VEHICLES POLICIA                                                           3.355,00 
06.164.6220000 CEMENTIRI                                                              21.180,00 
06.171.2040000 RENTING VEHICLES BRIGADA    2.120,00 
11.334.2260904 PREMI LITERARI    2.000,00 
 TOTAL . . . . 34.655,00 
  
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT     34.655,00 
 
Segon.- Exposar al públic el present expedient, d’acord amb allò que assenyala l’article 
169 del TRLRHL, per tal que els interessats puguin examinar-lo i si és el cas presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal, durant el termini de quinze dies. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament.” 
 
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada perunanimitat dels membres presents. 
 
4.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 50/13 (LIDS 1317000030-1318000022). 
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL. 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell de bonificació de la 
llicència d’obres 50/13. 
 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL). 
 
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm.3 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa 
per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% respectivament, 
de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 
Vista la liquidació 1317000030 de taxa per llicència urbanística, per import de 2.428,13 € i 
la liquidació 1318000022 d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per import de 
4.833,25 €. 
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Vist l’informe obrant en l’expedient; atès que la finalitat de les obres és l’adequació en 
planta tercera per a un centre d’impuls empresarial. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar l’obra d’especial interès per concorre circumstàncies socials i culturals. 
 
Segon. Atorgar una bonificació total per import de 4.470,76 € d’acord amb el següent 
desglòs: 
 
Base imposable (BI): 241.662,72 
 
 LIDs Bonificació Nova LID 
ICIO (2,00 %) s/ BI 4,833,25 80 % ICIO 3.866,60 966,65 
 
Taxa (1,00 %) s/ BI 2.416,63 25 % Taxa 604,15 1.812,47 
Placa 11,50 0,00 11,50 
 2.428,13 604,16 1.823,97 
 
 7.261,38 4.470,76 2.790,62 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als 
efectes oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada perunanimitat dels membres presents. 
 
5.- BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES 247/12 (LID 1219000112). HERMANOS 
FRANCISCANOS CRUZ BLANCA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel Germans Franciscans de Creu Blanca de bonificació de la 
llicència d’obres 247/12. 
 
Atès el que disposa l’article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL). 
 
Atès que els articles 4.2 de l’ordenança fiscal núm.3 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa 
per llicències urbanístiques estableixen unes bonificacions del 80% i 25% respectivament, 
de la quota del tribut a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en elles circumstàncies 
socials, culturals o històric artístiques. 
 
Atès que d’acord amb l’article 103.2 TRLRHL la declaració anterior correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’obligat tributari i per majoria simple. 
 
Vista la liquidació 1219000112 de llicència d’obres, per import total de 1.202,22 €. 
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Vist l’informe obrant en l’expedient; atès que la finalitat de les obres és l’adequació en 
planta tercera per a un centre de naturalesa social. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer. Declarar l’obra d’especial interès per concorre circumstàncies socials. 
 
Segon. Atorgar una bonificació total per import de 736,86 € d’acord amb el següent 
desglòs: 
 
Base imposable (BI): 39.830,51 
 
 LIDs Bonificació Nova LID 
ICIO (2,00 %) s/ BI 796,61 80 % ICIO 637,29 159,32 
 
Taxa (1,00 %) s/ BI 398,31 25 % Taxa 99,58 298,73 
Placa 7,30 0,00 7,30 
 405,61 99,58 306,03 
 
 1.202,22 736,86 465,35 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients. 
 
Quart. Donar trasllat als serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als 
efectes oportuns.” 
 
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada perunanimitat dels membres presents. 
 
Es fa constar que, a instància del Sr. Gatnau, portaveu del grup Socialista, s’ha modificat 
d’ofici la referència “centre d’impuls empresarial” com a finalitat de les obres i justificació 
de la bonificació que figura en l’expositiu  de la proposta, pel terme “centre de naturalesa 
social”. Igualment, en l’apartat primer de la part dispositiva de l’acord, la declaració de 
l’obra d’especial interès, es fa exclusivament per la concurrència de “circumstàncies 
socials” excloent la referència “cultural”. 
 
6.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS O DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES CULTURALS. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement 
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2013, 
amb el contingut següent: 
 
“Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per 
prestació de serveis o de realització d’activitats administratives culturals. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova 
redacció de les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva 
aplicació. 
 
En base al que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Donar una nova redacció a l’epígraf primer (biblioteca municipal) de l’article 5 
(quota tributària): 
 
• Epígraf primer: BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
1.1 Consumibles: 
 Impressions làser i tinta b/n (€ / full):       0,05 
 Impressions tinta color (€ / full):        0,15 
 Fotocòpia:           0,05 
 Carnets perduts o malmesos:        1,60 
 Llibres perduts o malmesos:            preu ISBN 
 DVD o CDR perduts o malmesos:     18,80 
 CD perduts o malmesos:      15,70 
 Jocs perduts o malmesos:     41,80 
 Revistes perdudes o malmeses:   preu actual de la revista 
 Tapes de CD trencades:        1,05 
 Tapes de DVD trencades:        1,05 
 Lector de llibres electrònic perdut o malmès: preu de mercat d’un lector de  
        característiques similars 
 Ordinador portàtil perdut o malmès:  preu de mercat d’un ordinador de  
        característiques similars 
 
1.2   Utilització espais públics centre cultural: 
 Sala d’actes, per ½ dia:        94,80 
 Sala d’actes, per dia:      189,60 
 Sala 1a planta, per ½ dia:       50,15  
 Sala 1a planta, per dia:      100,30 
 Sala biblioteca infantil, per ½ dia:     50,15  
 Sala biblioteca infantil, per dia:    100,30 
 Sala biblioteca adults, per ½ dia:      50,15  
 Sala biblioteca adults, per dia:    100,30 
 
Segon. De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord 
provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província.Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del 
TRLRHL, el present acord provisional es publicarà en un diari dels de major difusió de la 
província.Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès 
directe, en els terminis previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimi oportunes. 
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se 
presentat cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació 
definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós 
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administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.” 
 
Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada 
i és aprovada perunanimitat dels membres presents. 
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I 
DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE LA TRESORERIA. PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 
 
El Sr. Alcalde exposa que d’acord amb el que es disposa en l’article 207 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, la Intervenció de l’ Entitat local ha de trametre al Ple la informació de 
l’execució dels pressupostos i sobre el moviment i la situació de la tresoreria. 
 
Segons el que es disposa a la regla 105.2 de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/2004, la Intervenció o òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels 
estats que s’han d’informar, d’acord amb l’ establert pel Ple de la Corporació. 
 
Mitjançant la base 3a d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per l’exercici 
2013, la informació que s’elevarà al Ple a través del President de la Corporació serà la 
següent: 
 

a) Execució del pressupost de despeses corrent 
b) Execució del pressupost d’ingressos corrent 
c) Moviments i situació de la tresoreria. 

 
Atesos els antecedents i vist l’ informe de la Intervenció es proposa elevar al Ple de la 
Corporació la informació següent: 

ÚNIC.- Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el moviment 
i la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i el seu organisme autònom a 31 de març de 
2013. 
 
Es transcriu literalment un resum de l’esmentat estat d’execució, moviment i situació de la 
tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord 
a tots els efectes legals. 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ: 

 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials         11.360.313,83€ 
Modificacions de crèdit              528.982,13€ 
Crèdits definitius         11.889.295,96€ 
Despeses compromeses           3.019.738,15€ 
Grau execució compromisos                      25,39% 
Obligacions reconegudes netes           3.019.738,15€ 
Grau execució d’obligacions             25,39% 
Pagaments realitzats           2.443.067,72€ 
Grau d’execució dels pagaments    80,90% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
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Previsions inicials          11.360.313,83€ 
Modificacions de crèdit      528.982,13€ 
Previsions definitives          11.889.295,96€ 
Drets reconeguts nets            3.480.227,74€ 
Grau execució drets     29,27% 
Recaptació neta            2.618.312,24€ 
Grau execució recaptació              75,23% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 1/01/13     682.489,95€ 
Ingressos           7.644.558,13€ 

- Moviments interns de 
tresoreria         3.847.353,67€ 

Pagaments           7.640.742,24€ 
- Moviments interns de 

tresoreria         3.847.353,67€ 
Saldo a 31/12/13     686.305,84€ 
 
2. PRESSUPOST DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM 
 
1.1. Execució del pressupost de despeses corrent 
Crèdits inicials              600.900,00€ 
Modificacions de crèdit                         0,00€ 
Crèdits definitius    600.900,00€ 
Despeses compromeses    179.474,96€ 
Grau execució compromisos            29,86% 
Obligacions reconegudes netes     179.474,96€ 
Grau execució d’obligacions            29,86% 
Pagaments realitzats       79.825,48€ 
Grau d’execució dels pagaments   44,47% 
 
1.2. Execució del pressupost d’ingressos corrent 
Previsions inicials    600.900,00€ 
Modificacions de crèdit                0,00€ 
Previsions definitives     600.900,00€ 
Drets reconeguts nets     359.596,74€ 
Grau execució drets    59,84% 
Recaptació neta    248.196,16€ 
Grau execució recaptació    69,02% 
 
1.3. Moviments i situació de la tresoreria 
Saldo inicial 1/01/13      19.922,67€ 
Ingressos    351.704,25€ 

- Moviments interns de 
tresoreria             31.998,91€ 

Pagaments    169.942,84€ 
- Moviments interns de 

tresoreria             31.998,91€ 
Saldo a 31/12/13     85.475,31€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Es fa constar que del contingut de l’estat d’execució del pressupost i sobre el moviment i la 
situació de la tresoreria corresponent al primer trimestre de 2013, se’n ha lliurat còpia als 
Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
8.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 
 
L’Alcaldia dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció de Fons relatiu a l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de l’article 216 del DLEG 
3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, 
corresponent al tercer trimestre de 2011, en els termes següents: 
 
“En compliment del que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, a data 31 de març de 2013, l’import de les 
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis del RDLEG. 3/2011, de 
14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP) és: 
 
• Ajuntament de Mollerussa: 1.281.237,15€, que corresponen a 1.470 factures. 
• OAM Fira de Mollerussa: 9.109,89 €, que corresponen a 24 factures. 
 
Es fa constar que amb data 9/04/2013 es va fer tramesa de l’informe d’Intervenció de 
l’Ajuntament a la Direcció General de Política Financera Assegurances. D’aquest mateix 
informe s’ha fet tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda de la informació corresponent a 
l’Ajuntament amb data 8/04/2013 i la corresponent al Patronat de Fires el 19/04/2013. 
 
Del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat còpia als Srs./Sres. Regidors/es, 
juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
9.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ. EXECUCIÓ DEL PLA 
D’AJUST. 
 
En compliment del previst article 10.3 de l’orde HAP/2105/202, de l’1 d’octubre per la qual 
es desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es dóna compte 
al Ple de l’informe d’intervenció relatiu a l’execució del PLA D’AJUST vigent. Aquest informe  
té com a finalitat posar de manifest el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
regla de la despesa i deute públic incorporat a l’expedient de liquidació del pressupost de 
l’exercici 2012.  L’informe s’ha elaborat en desplegament de l’article 15.3 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, del dia 1d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
lliurament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
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El contingut de l’informe (referenciat jlg/004/2013) és el següent: 
 
ANTECEDENTS: 
 

1.- La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament ascendeix a: 
 

• Estat d’ingressos      17.052.326,03 € 
• Estat de despeses    13.948.831,99 € 

 
2.- El Resultat Pressupostari és de 2.803.115,89 € 
 
3.- El Romanent de Tresoreria per a despeses generals és de 2.1338,83 € 
 
4.- Anàlisi de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
 
(+) Ingressos no financers, drets reconeguts nets (cap. 1 a 7 d’ingressos) 
(-) Despeses no financeres, obligacions reconegudes netes (cap. 1 a 7 de despeses) 
+ / - Ajustos (SEC’95) 
CAPACITAT de FINANÇAMENT (si el resultat és +) / NECESSITAT (si el resultat és -) de 
FINANÇAMENT. 
 
De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012 es deriven les següents dades: 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS 
1. IMP. DIRECTES 5.552.778,71 
2. IMP. INDIRECTES 9.777,74 
3. TAXES I ALTRES 2.624.068,03 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.370.503,92 
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 153.169,82 
I. Corrents 11.710.298,22 
6. ALIENACIÓ PATRIMONI  0,00 
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
I. Capital no financer 0,00 
INGRESSOS NO FINANCERS C I-VII 11.710.298,22 
8. ACTIUS FINANCERS 2.549,93 
9.  PASSIUS FINANCERS 5.339.477,88 
INGRESSOS FINANCERS 5.342.027,81 
 
TOTAL INGRESSOS 17.052.326,03 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS 
1. DESPESES PERSONAL 4.325.657,54 
2. D. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.690.628,28 
3. DESPESES FINANCERES 1.113.512,08 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 446.973,79 
D. Corrent 11.576.771,69 
6. INVERSIONS REALS 261.965,21 
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 8.973,44 
D. Capital no financeres 270.938,65 
DESPESES NO FINANCERES C I-VII 11.847.710,34 
8. ACTIUS FINANCERS 200,00 
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9.  PASSIUS FINANCERS 2.100.921,65 
DESPESES FINANCERES 2.101.121,65 
 
TOTAL DESPESES 13.948.831,99 
 
Per tant, la despesa no financera (1 a 7 de despeses) és superior als ingressos no financers 
(1 a 7 d’ingressos), provocant un dèficit o necessitat de finançament per import de 
137.412,12 €.Cal introduir ajustos d’acord amb Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat 
nacional adaptat a les Corporacions Locals, elaborat per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat.  
 
S’ha procedit a ajustar els capítols I, II i III de l’estat d’ingressos.  
  
RECAPTACIÓ NETAAJUSTOS 
 
DRETS RECONEGUTS2012 TANCATS TOTAL (+) (-)  
 

 5.552.778,71 4.776.621,21 516.663,86 5.293.285,07 -259.493,64 
 9.777,74 7.284,16 23.013,71 30.297,87 20.520,13   
 2.624.068,03 2.239.132,91 292.022,18 2.531.155,09  -92.912,94
  

Com queda acreditat al quadre, s’ha de procedir a ajustar amb signe negatiu 331.886,45 €, 
que reduiran el saldo pressupostari, incrementant el dèficit de l’Ajuntament. 
 
Per tant, el pressupost liquidat NOS’AJUSTA AL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAd’acord amb els articles 3 i 11 de LOEPSF, i es determina 
una necessitat de finançament per import de 469.298,57 €.Malgrat aquesta situació, que 
provocaria l’aprovació d’un pla econòmic-financer, i atès que l’Ajuntament de Mollerussa va 
aprovar en data 07-07-2011 un pla de sanejament que fineix a 31-12-2014, NO HA DE 
REALITZAR CAP ACTUACIÓ, tota vegada que el Pla de Sanejament és vigent.Per altra 
banda, com està previst a l’article 11 l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, per tal de fer el seguiment de 
les previsions d’ingressos i despeses, continguts en el pla de sanejament cal trametre, 
mitjançant els models establerts, durant el primer semestre de cada any, les dades 
corresponents al tancament comptable de l’exercici anterior. 
 
5. Regla de la despesa:  
 
Malgrat que per a la liquidació de l’exercici 2012 NO es obligatori determinar el compliment 
d’aquesta regla, s’ha considerat oportú el seu càlcul per tal de dotar a la Corporació d’una 
major informació vers l’acompliment del principis establerts en la LOEPSF.  
 
CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE Pressupost Liquidat Exercici 2011 
 
+ CAP. 1 4.932.750 € 
+ CAP .2 4.326.595 € 
+ CAP. 3 785.404 € 
+ CAP. 4 219.271 € 
+ CAP. 6 2.082.131 € 
+ CAP. 7 0 € 
Suma de despeses no financeres (cap. 1 a 7)  12.346.151 € 
- interessos del deute computats al cap. 3  -385.235 € 
- Despeses finançades amb fons finalistes procedents d’altres AAPP -1.359.864 € 
+/- AJUSTOS (Guia per la determinació de la Regla de la despesa de la IGAE) -268.761 € 
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TOTAL DESPESA COMPUTABLE 10.332.291 € 
 
Taxa de referència de creixement del PIB per a l’any 2013 1,70% 
Despesa computable incrementada per la taxa de referència: 10.507.939,95 € 
( Total despesa computable x (1 + 0,017))  
+ Canvis normatius que suposin un increment de la recaptació 167.000 € 
- Canvis normatius que suposin un decrement permanent de la recaptació -31.200 € 
 
 
A) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA 2012 10.706.140 € 
 
  Pressupost Liquidat Exercici 2012 
 
+ CAP. 1 4.325.658 € 
+ CAP. 2 5.690.628 € 
+ CAP. 3 1.113.512 € 
+ CAP. 4 446.974 € 
+ CAP. 6 261.965 € 
+ CAP. 7 8.973 € 
Suma de despeses no financeres (cap. 1 a 7) 11.847.710 € 
- interessos del deute computats al cap. 3 -572.725 € 
- Despeses finançades amb fons finalistes procedents d’altres AAPP -590.458 € 
 
B) TOTAL DESPESA COMPUTABLE: 10.684.527 € 
  
Si B és inferior a A, es compleix amb la regla de la despesa 21.613 € 
 
Per tant, la liquidació de l’exercici 2012 COMPLEIX amb la regla de la despesa. 
 
6.- Respecte del deute públic:  
 
La LOEPSF (art. 13) estableix l’obligació de no superar el límit de deute públic fitxat per a 
les administracions públiques en el 3,8% del PIB pels exercicis 2013, 2014 y 2015. 
Per a l’administració local no s’ha aprovat el límit en termes d’ingressos no financers, motiu 
pel qual resulta impossible determinar el límit de deute com preveu el citat article. Per 
tant, cal aplicar com a límit de deute el previst a l’article 53 del TRLRHL, fixat en el 110% 
del recursos liquidats en l’exercici anterior. 
 
Deute viu a llarg termini a 31-12-2012 14.315.746,93 € 
Deute viu a curt termini a 31-12-2012   1.550.000,00 € 
 

A. Tot
al deute viu: 15.865.746,93 € 

B. Dr
ets reconeguts exercici 2011 (n-1): 12.275.142,64 € 

 
RATIO LEGAL DE DEUTE VIU (A/B) x 100:           129,25% 
 
Per tant, NO COMPLEIX amb la ràtio de deute. Com s’ha indicat anteriorment, aquesta 
situació no comporta l’adopció de cap mecanisme corrector, tota vegada que el Pla de 
Sanejament fineix a 31-12-2014, moment en el qual s’haurà de complir amb els objectius 
fitxats per la LOEPSF.  
 
CONCLUSIONS 
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• A la liquidació de l’exercici NO existeixen despeses pendents d’aplicació al pressupost, 
compte 413. 

• La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament presenta un romanent líquid de tresoreria 
positiu. 

• La liquidació incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
• La liquidació compleix amb la regla de la despesa. 
• La liquidació incompleix amb el límit de deute. 
 
Malgrat l’incompliment d’aquests objectius fitxats per la LOEPSF, l’Ajuntament de 
Mollerussa, no ha d’adoptar cap mesura correctiva, com ara un pla econòmic-financer, 
tota vegada que és vigent el pla de sanejament aprovat el 07-07-2011 i que fineix a 31-
12-2014.Si bé s’haurà de comunicar a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances de la Generalitat, òrgan competent per a la tutela financera de les entitats 
locals a Catalunya, mitjançant el models establerts en l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, 
el seguiment del pla de sanejament en els termes previstos a l’article 11 de la citada 
Ordre. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que del contingut de l’informe esmentat, se’n ha lliurat 
còpia als Srs./Sres. Regidors/es, juntament amb la convocatòria de la sessió. 
 
El Ple en resta assabentat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una 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. 
 

 

 

 

 


