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ACTA 2021/07
A la ciutat de Mollerussa, el dia 15 de juliol de dos mil vint-i-un. Essent les vint-i-una hores,
des del servei de videoconferència LOCALRETMEET, en sessió pública i extraordinària, de
primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup JxCATJUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pere Garrofé Cirés
Anna Maria Carné Baiget
Rosalia Carnicé Farré
Dolors Bargalló Vidal
Ramon Teixidó Peraire
Bernat Díaz Faya
Joan Ramon Domingo Coll
Raquel Pueyo Barberà
Engelbert Montalà Pla
Letícia Carné Montañés
Joan Manuel Solé Felip
Rosa Maria Florensa Ges
Narcís Romà Monfà
Joel Bastons Vilaltella
Alonso Soria Cano
Joan Simeón Morera

(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup
(Grup

JxCAT-JUNTS)
JxCAT-JUNTS)
JxCAT-JUNTS)
JxCAT-JUNTS)
JxCAT-JUNTS)
JxCAT-JUNTS)
JxCAT-JUNTS)
JxCAT-JUNTS)
ERC)
ERC)
ERC)
ERC)
ERC)
PSC-CP)
PSC-CP)
PP)

Actua de Secretari acctal., el Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió l’Interventor acctal., Sr. Xavier Estévez Teniente.
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.- PRP 2021/586 CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER
IMPORT DE 1.470.000,00 € AMB L’ENTITAT CAIXABANK
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 12 de juliol de 2021, amb el contingut següent:
Atès que el límit, fixat a l’article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), en el 30% dels recursos corrents liquidats establert per les operacions de
crèdit a curt termini, es xifra en relació a l'últim exercici liquidat (2020) en 3.933.456,64 €.
Atès que en data 21 de juliol de 2021 té venciment una operació de crèdit a curt termini per
import de 1.500.000,00 € formalitzada amb l’entitat bancària CaixaBank i que no serà
possible la seva cancel·lació per manca de tresoreria.
Atès que el total d'operacions de tresoreria vigents en aquesta Corporació importa la
quantitat de 2.900.000,00 € segons el següent detall:
ENTITAT
CaixaBank
Venciment: 21-07-2021
Banc Sabadell

IMPORT
1.500.000,00
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Venciment: 30-01-2022

700.000,00

Banc Santander
Venciment: 30-11-2021
TOTAL:

700.000,00
---------------2.900.000,00

Vistos els articles 51 i 52 del TRLRHL.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 25/2021 i demés documentació obrant en l’expedient.
En base al que s’ha exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per import de
1.470.000,00 €.
Segon. L’esmentada operació es formalitzarà amb l’entitat bancària CAIXABANK en les
condicions següents:
-

Crèdit màxim:
1.500.000,00 €
Venciment:
1 any
Tipus d’interès:
Euribor 3 mesos + 0,76%
Comissió obertura:
0%
Comissió no disponibilitat: 0,10% anual
Intervenció de l’operació:
Secretari de l’Ajuntament

Tercer. Facultar a l’Alcalde, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de
l’Ajuntament 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.
Quart. Autoritzar a l’Alcalde, a la Interventora i a la Tresorera per disposar conjuntament
dels fons de l’Ajuntament.
Cinquè. Notificar la formalització d’aquesta operació financera davant la Direcció General de
Política Financera 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:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017a99bbf7f800ee?star
tAt=15.0&endsAt=481.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
02.- PRP 2021/581 SOL·LICITUD
D’AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFEELL

AMPLIACIÓ

EN

7

ANYS

EL

PERÍODE
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El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 12 de juliol de 2021, amb el contingut següent:
El Ple de la Corporació en sessió de data 25 de juliol de 2019 va aprovar l’agrupació en una
única operació de crèdit a llarg termini dels préstecs formalitzats amb els compartiments
fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors d’entitats locals, amb el
Fons d’Ordenació i Fons d’Impuls Econòmic, del Fons de Finançament d’Entitats Locals
(FFEELL), modificant les condicions financeres.
Les noves condicions financeres del préstec agrupat són les següents:
-

Compartiment: FFPP
Import: 2.624.924,81 €
Data primera liquidació interessos: 30-06-2020
Data primera amortització: 30-06-2022
Data venciment (cancel·lació): 30-06-2023
Tipus d’interès: 1,311
Data concessió ICO: 29-10-2019
Tipus operació: ACDGAE 14-03-2019 Mesura 3 Fons Pagament a Proveïdors

Aquesta mesura implica que el pendent d’amortitzar a 31-12-2020 (2.624.924,81 €) s’hagi
d’amortitzar en 2 anualitats, exercicis 2022 i 2023.
Per Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (ACDGAE) de 25
de juny de 2021, relatiu al finançament amb càrrec al Fons d’Ordenació, del Fons de
Finançament a Entitats Locals (FFEELL), dels deutes dels ajuntaments amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT), amb la Tresoreria General del Seguretat Social (TGSS) i
les derivades de la línia ICO de l’any 2021, en aplicació de la disposició addicional 107ª de la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, s’aproven les condicions financeres dels
préstecs que es subscriguin, i es modifiquen les condicions financeres dels préstecs
formalitzats fins al 31 de desembre de 2020 en recolzament de determinades Entitats Locals.
Amb data 1 de juliol de 2021 es publica en la OVEL del Ministeri d’Hisenda la Resolució de la
Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local, per la que s’aprova el procediment,
el termini i la forma, per a l’aplicació de la mesura de modificació de les condicions
financeres de les operacions formalitzades amb el Fons de Finançament a Entitats Locals fins
el 31 de desembre de 2020 en recolzament de determinades Entitats Locals.
El punt 5è de l’Acord (ACDGAE) recull la mesura modificativa que podrà beneficar a Entitats
Locals que presentin un nivells reduïts d’estalvi net o que tinguin que assumir una elevada
càrrega financera en els pròxims anys o que es trobin en una situació d’elevat risc financer,
segons la última liquidació de pressupostos remesa al Ministeri d’Hisenda.
En relació amb aquestes Entitats Locals que tenen una elevada càrrega financera per aquells
préstecs formalitzats fins el 31 de desembre de 2020 amb el Fons de Finançament a Entitats
Locals pendents d’amortitzar, o que es trobin en una situació d’elevat risc financer o que
presentin uns nivells d’estalvi net que es consideren insuficients, segons la última liquidació
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de pressupostos enviada al Ministeri d’Hisenda, se’ls ampliarà el període d’amortització en 5,
7 o 10 anys.
Aquesta relació d’entitats és tancada i està recollida en l’Acord de la CDGAE.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 014/2021 en el que es posa de manifest que consultada la
elegibilitat del Fons de Finançament d’Entitats Locals (FFEELL), el resultat és el següent:
“L’Ajuntament de Mollerussa es troba en la relació d’EELL que poden sol·licitar la aplicació de
la mesura del ACDGAE de 25 de juny de 2021 d’ampliació del període d’amortització dels
préstecs formalitzats fins el 31 de desembre de 2020. La ampliació serà de 7 anys”.
Atès que les Entitats Locals interessades en l’aplicació de la mesura a la que es refereix
aquesta Resolució, sempre que estiguin incloses en aquella relació (com és el cas de
l’Ajuntament de Mollerussa), hauran de remetre entre els dies 15 i 27 de juliol de 2021 la
sol·licitud corresponent aprovada pel Ple de la Corporació Local, que haurà d’aprovar el
compromís d’adopció de les mesures que siguin necessàries per a donar compliment al pla
d’ajust i, en el seu cas, a aprovar les que requereixi el Ministeri d’Hisenda en l’exercici de la
seva funció de seguiment de l’esmentat pla d’ajust. Ambdós acords hauran d’adoptar-se de
forma separada.
En base a tota això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la sol·licitud de l’aplicació de la mesura del ACDGAE de 25 de juny de 2021
d’ampliació del període d’amortització dels préstecs formalitzats fins el 31 de desembre de
2020. La ampliació sol·licitada és per un període de 7 anys.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord de sol·licitud d’ampliació del període d’amortització a la
Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local, als efectes oportuns.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017a99bbf7f800ee?star
tAt=481.0&endsAt=1559.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
03.- PRP 2021/582 COMPROMÍS D’ADOPCIÓ DE MESURES NECESSÀRIES PER
DONAR COMPLIMENT AL PLA D’AJUST
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda Extraordinària en la sessió celebrada el
dia 12 de juliol de 2021, amb el contingut següent:
El Ple de la Corporació en sessió de data 25 de juliol de 2019 va aprovar l’agrupació en una
única operació de crèdit a llarg termini dels préstecs formalitzats amb els compartiments
fons en liquidació per al finançament dels pagaments als proveïdors d’entitats locals, amb el
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Fons d’Ordenació i Fons d’Impuls Econòmic, del Fons de Finançament d’Entitats Locals
(FFEELL), modificant les condicions financeres.
Per Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (ACDGAE) de 25
de juny de 2021, relatiu al finançament amb càrrec al Fons d’Ordenació, del Fons de
Finançament a Entitats Locals (FFEELL), dels deutes dels ajuntaments amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT), amb la Tresoreria General del Seguretat Social (TGSS) i
les derivades de la línia ICO de l’any 2021, en aplicació de la disposició addicional 107ª de la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, s’aproven les condicions financeres dels
préstecs que es subscriguin, i es modifiquen les condicions financeres dels préstecs
formalitzats fins al 31 de desembre de 2020 en recolzament de determinades Entitats Locals.
Amb data 1 de juliol de 2021 es publica en la OVEL del Ministeri d’Hisenda la Resolució de la
Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local, per la que s’aprova el procediment,
el termini i la forma, per a l’aplicació de la mesura de modificació de les condicions
financeres de les operacions formalitzades amb el Fons de Finançament a Entitats Locals fins
el 31 de desembre de 2020 en recolzament de determinades Entitats Locals.
El punt 5è de l’Acord (ACDGAE) recull la mesura modificativa que podrà beneficar a Entitats
Locals que presentin un nivells reduïts d’estalvi net o que tinguin que assumir una elevada
càrrega financera en els pròxims anys o que es trobin en una situació d’elevat risc financer,
segons la última liquidació de pressupostos remesa al Ministeri d’Hisenda.
En relació amb aquestes Entitats Locals que tenen una elevada càrrega financera per aquells
préstecs formalitzats fins el 31 de desembre de 2020 amb el Fons de Finançament a Entitats
Locals pendents d’amortitzar, o que es trobin en una situació d’elevat risc financer o que
presentin uns nivells d’estalvi net que es consideren insuficients, segons la última liquidació
de pressupostos enviada al Ministeri d’Hisenda, se’ls ampliarà el període d’amortització en 5,
7 o 10 anys.
Aquesta relació d’entitats és tancada i està recollida en l’Acord de la CDGAE.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 014/2021 en el que es posa de manifest que consultada la
elegibilitat del Fons de Finançament d’Entitats Locals (FFEELL), el resultat és el següent:
“L’Ajuntament de Mollerussa es troba en la relació d’EELL que poden sol·licitar la aplicació de
la mesura del ACDGAE de 25 de juny de 2021 d’ampliació del període d’amortització dels
préstecs formalitzats fins el 31 de desembre de 2020. La ampliació serà de 7 anys”.
Atès que les Entitats Locals interessades en l’aplicació de la mesura a la que es refereix
aquesta Resolució, sempre que estiguin incloses en aquella relació (com és el cas de
l’Ajuntament de Mollerussa), hauran de remetre entre els dies 15 i 27 de juliol de 2021 la
sol·licitud corresponent aprovada pel Ple de la Corporació Local, que haurà d’aprovar el
compromís d’adopció de les mesures que siguin necessàries per a donar compliment al pla
d’ajust i, en el seu cas, a aprovar les que requereixi el Ministeri d’Hisenda en l’exercici de la
seva funció de seguiment de l’esmentat pla d’ajust. Ambdós acords hauran d’adoptar-se de
forma separada.
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Atès que els acords de sol·licitud i de compromís s’hauran d’acompanyar de la modificació
del pla d’ajust vigent, adaptant-lo a al nou període d’amortització i recollint l’efecte d’aquest
en la evolució futura de les magnituds financeres rellevants en l’esmentat pla d’ajust.
Atès que aquesta modificació del pla d’ajust té caràcter exclusivament tècnic, pel que no
requereix de mesures addicionals ni aprovació pel Ple ni estarà subjecta a valoració per part
de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, del Ministeri d’Hisenda. El pla
d’ajust modificat substituirà al que tingui vigent l’Ajuntament i es tindrà en compte per a
l’exercici de la funció de seguiment que corresponent a la mencionada Secretaria General.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el compromís d’adopció de les mesures que siguin necessàries per a donar
compliment al pla d’ajust i, en el seu cas, aprovar les que requereixi el Ministeri d’Hisenda en
l’exercici de la seva funció de seguiment de l’esmentat pla d’ajust.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord de compromís d’adaptació del pla d’ajust a la
Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local, als efectes oportuns.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017a99bbf7f800ee?star
tAt=1559.0&endsAt=1882.882
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 21 hores i trenta-dos minuts el Sr. President
dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta Acta que signa juntament amb mi el Secretari
acctal. EN DONO FE.

