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ACTA 2014/11 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-dos de desembre de dos mil catorze. Essent les catorze 
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. 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) 
 
Excusen l’assistència les regidores Sra. Paquita Brau i Codony (Grup CiU) i la Sra. Teresa 
Niubó Cama (Regidora no adscrita). 
 
Actua de Secretària acctal., la Sra. Núria Manyosa Alcaraz. 
 
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. RENOVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI, FIRA DE MOLLERUSSA, AMB 
L’ENTITAT LA CAIXA, PER IMPORT DE 170.000,00 €. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, abans de començar felicita tota la ciutadania que ha estat 
premiada per la loteria i també felicita l’Administració de Loteria Barcala que una vegada 
més ha repartit sort i somriures, cosa que amb el temps que passa no és gens fàcil. L’alcalde 
diu que estan contents i que és una bona notícia per a la ciutat. 
 
Seguidament 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 19 de 
desembre de 2014, amb el contingut següent: 
 
“Als efectes de garantir la disponibilitat dels recursos de tresoreria suficients per a fer front 
als pagaments generats per serveis i subministraments efectuats per al normal funcionament 
del Organisme Autònom Fira de Mollerussa, és necessari la contractació d’una operació de 
crèdit a curt termini. 
 
Examinat l’expedient incoat per a la renovació d’una operació de crèdit a curt termini i trobat 
conforme d’acord amb els articles 51 i 52 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL). 
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Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vista la oferta de condicions financeres presentada per l’entitat La Caixa. 
 
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa la contractació d’una operació 
de crèdit a curt termini per import de 170.000,00 €. 
 
Segon. L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària La Caixa en les  
condicions màximes següents: 
 
- Crèdit màxim autoritzat:  170.000,00 € 
- Venciment:    fins al 31-12-15 
- Tipus d’interès màxim:         màxim Euribor trimestral + 3,0% 
- Comissió obertura i estudi:    màxim 1,0% 
- Comissió no disponibilitat:     màxim 1,0% anual, cobrable trimestralment 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i facultar al seu 
President, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de la Fira de Mollerussa 
formalitzi el corresponent contracte 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.” 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón del grup del PP manifesta que el seu grup donarà suport a la 
renovació. Espera que sigui per sota d’aquest topall perquè avui per avui els interessos són 
baixos. Desitja a tothom bon Nadal, bon Any Nou i que sigui millor que aquest, si pot ser. 
 
El regidor Sr. Francesc Pla, del grup ERC, també hi donarà suport  i també aprofita el que 
deia el Sr. Simeón per felicitar les festes i que la sort vingui a tots nosaltres en la mesura del 
que sigui possible. 
 
L’alcalde afegeix que a Catalunya hi ha una segona volta per Cap d’Any amb la Grossa i que 
això també és motiu de satisfacció. 
 
El regidor Sr. Pere Gatnau del grup del PSC, manifesta que en aquest punt i com ha estat en 
tots els temes de la Fira també hi donaran suport i que és una proposta que no està en 
condicions tancades. Recorda que en el seu moment, quan eren a l’equip de govern, es va 
presentar algun plantejament similar, sense condicions tancades que també els hagués 
agradat que hi haguessin donat suport. Aprofita, també per desitjar Bones Festes a tothom. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, diu que hi ha diferència entre una pòlissa a curt termini d’una 
operació de préstec a llarg termini. En aquest cas les condicions per renovar-la no han de 
superar l’1,75%, topall que posa l’Ajuntament. Si esdevingués més alt, no es podria signar i 
caldria fer una altra sessió. Per tant, l’alcalde agraeix la confiança dels grups i d’acord amb el 
que ja han comentat entén que s’aprova per unanimitat. Finalment, també desitja Bones 
Festes a tothom. 
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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 altres assumpte a tractar, essent les catorze hores i deu 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, la secretària acctal., que en dono fe. 
 


