AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2014/05
A la ciutat de Mollerussa, el dia nou de juny de dos mil catorze. 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.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Paquita Brau i Codony
Teresa Grañó i Costa,
Jordi Pérez Ruiz
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Immaculada Casamella Miró
Pere Gatnau i Roca,
Concepció Garnica Rovira
Teresa Ginestà Riera
Josep Antoni Ajates Atero
Francesc Xavier Pla Falip
Joan Simeón Morera
Teresa Niubó Cama

(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup CiU)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup Socialista)
(Grup ERC)
(Grup Popular)
(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.- SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES DELS
PRÉSTECS SUBSCRITS EN LA PRIMERA FASE DEL MECANISME DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS (R.D-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER).
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 4 de juny de 2014, amb
el contingut següent:
“Per resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local, per la qual es dona compliment a l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per
Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per la modificació de determinades condicions
financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de
finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals, s’acordà establir tres
paquets de mesures als que podran acollir-se els Ajuntament que es van adherir a la primera
fase del mecanisme de pagament a proveïdors (RD Llei 4/2012, de 24 de febrer).
En concret l’Ajuntament de Mollerussa pot acollir-se a “ampliació del període de carència en
1 any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en els
termes que fixa aquell Acord”.
La sol·licitud de modificació de les condicions citades anteriorment implica l’aprovació pel Ple
de la Corporació per majoria simple dels següents compromisos:
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•

Primer. L’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el previst a la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures
en el Sector Públic.

•

Segon. L’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3”, prevista en l’Acord del
Consell de Ministres per impulsar i agilitzar els tràmits per l’inici de l’activitat empresarial
de 24 de maig de 2013.

•

Tercer. Procedir a la substitució automàtica de, al menys, un 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables,
d’acord amb el previst en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat, i elaborar un informe d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de
modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord
amb les directius fixades pel Consell, per a la unitat de mercat.

Pel que fa al vigent Pla d’Ajust aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de 30 de març de
2012, vist l’informe de l’Interventor, una vegada introduïdes les modificacions exigides per
l’Acord, es confirma l’existent, es a dir, no implica l’adopció de cap altra mesura ni
d’increment d’ingressos ni de reducció de despeses.
Per tot l’anterior, vist l’informe favorable de la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar la sol·licitud d’ampliació del període de carència en un any, però no la del
període d’amortització, amb una reducció intermèdia del diferencial aplicable sobre
l’EURIBOR a 3 mesos.
Segon. Acordar el compromís d’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), d’acord amb el previst en la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació mitjançant la sol·licitud del
servei e.FACT de factura electrònica de les administracions catalanes, una vegada estiguin
resoltes les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la seva integració i
interoperabilitat amb la plataforma FACE de l’IGAE.
Tercer. Acordar l’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per impulsar i
agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial, previst a l’Acord del Consell de
Ministres de 24 de maig de 2013.
Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació, mitjançant la sol·licitud del
servei de “Tramitació d’activitats empresarials al mon local (Finestra Única Empresarial)”,
impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes,
quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui
els serveis “Emprende en 3”.
Quart. Acordar el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o
comunicacions prèvies, d’acord amb el previst en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de
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garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe d’avaluació de les normes de
l’Ajuntament que han de modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9
de desembre, d’acord amb les directius fixades pel Consell per a la unitat de mercat.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP), mitjançant la plataforma habilitada a l’Oficina Virtual de Coordinació Financera
amb les Entitats Locals.”
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 Popular, manifesta que el vot del seu Grup serà
favorable pensant que això no suposarà un relaxament per a l’Ajuntament i que ajudarà a
què els proveïdors cobrin a 60 dies (si més no a atansar-s’hi), que és el que ens importa.
Aprofita per felicitar al Govern de l’Estat per fer aquest Decret i que amb aquests diners es
beneficiarà a la gent de Mollerussa.
El regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, manifesta que pensa que qualsevol tipus de
modificació que no ens condicioni, no ens ajusti, ni es faci canviar el tipus de crèdit en
qüestió és important; és una oportunitat i no tant una necessitat, sobretot és important si
ens serveix per a pagar proveïdors i ajustar-nos als 60 dies, perquè és important que ens hi
anem ajustant, que cada cop ens hi acostem més. Per això es important fer-ho. Com també
ho és el fet que ens haguem d’adherir a dues condicions que, de fet, a 1 de gener ens hi
hauríem d’adherir igualment. Per tant ja ens va bé, penso jo, en el sentit que ja t’incorpores
abans en una qüestió que hauries de fer igualment i tot això que tindràs fet, i que també
penso que és important. Per altra banda, si be es cert que alliberem diners, són diners que
s’hauran de finançar; i és important que a nivell d’Ajuntament i a nivell de Consistori es faci
el possible, no només per pagar a proveïdors, sinó també per intentar acostar-nos al màxim
possible en totes aquells tasques socials que també requereixen d’una qüestió important com
és la del seu finançament. Es importantíssim el fet de què amb aquesta operació puguem
alliberar gairebé 290.000€ per pagar a proveïdors; però no hem de descuidar, en la mesura
del que ens sigui possible, el treball amb les qüestions més de caire social, respecte les quals
el seu finançament sí que és un problema greu. Només constatar-ho. Evidentment, el nostre
vot serà favorable.
El regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, expressa que, lògicament, nosaltres aquí no
ens hi oposarem,. ja que es tracta d`’aprovar un benefici per facilita el cobrament per part
dels proveïdors. Són més de 540.000€ que es dotaran durant l’anualitat per poder fer front
al pagament de factures als proveïdors i alliberem aquest import, el qual anirà a dotar
l’amortització del propi préstec que es va fer; això també suposarà per l’Ajuntament un cost
addicional, de l’ordre de 12.000€ ó 13.000€ d’interessos addicionals que no es
contemplaven. Tot i això, el nostre vot serà favorable perquè entenem que és un benefici
pels propis proveïdors.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta que, com ja ho han dit tots, això no suposa un
relaxament, això simplement és aprofitar les oportunitats que ens dóna el mercat i avui en
dia el mercat financer per l’Ajuntament malauradament no és el mercat lliure [no ho són les
entitats bancàries] sinó que la única manera que tenim de poder finançar-nos, és a través de
l’Estat, en aquest cas, el mercat de proveïdors. Una altra cosa, és aquest Decret. La finalitat
només és per destinar els diners per pagar a proveïdors. En cap cas, podríem fer amb
aquests diners cap inversió en qualsevol programa amb caràcter finalista: s’alliberen diners
només per pagar a proveïdors.
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L’altre dia, ens van preguntar en Comissió Informativa a quant estàvem actualment en el
termini de pagament a proveïdors, ja que la norma indica els 60 dies. A dia d’avui, estem a
una mica més dels 90 dies. Amb aquesta operació, agilitzarem més els terminis i si també
tenim pagaments que ens venen d’altres Administracions doncs podríem fer un esforç encara
més important al cas. Tal i com vam dir l’altre dia, nosaltres teníem previst pagar prop de
2.000.000€, d’amortitzacions i el fet de què deixem de fer-ho amb 271.000€ això no implica
que l’Ajuntament desatengui les seves obligacions. En el camp de les accions socials, hi
estem fent un esforç molt important i que també ens condiciona alhora de fer els
pressupostos per poder alliberar diners per invertir-los o per mirar de fer qualsevol altre
tipus de programa social. Aquest alliberament ens suposarà un increment derivat de la
carència que s’ha de repercutir en els altres anys que et queden i que suposa, com es diu en
les condicions, un increment de l’ordre de 19.000€ en les 28 quotes trimestrals restants.
També es va preguntar en el seu moment, si podíem adherir-nos o no, pel tema millorar
[abaixar] només els avantatges respecte del tipus d’interès; això no pot ser, ja que tot va
seguit. una cosa es relaciona amb l’altra. Per tant, sí que ens hem de felicitar del fet què
l’Estat posi les eines perquè els Ajuntaments puguem tenir dia a dia les condicions més
fàcils. La única pega es que no tenim cap més altra opció que la d’estar pendents del BOE;
tant de bo tinguéssim opcions per poder competir i buscar ofertes al mercat lliure per poder
fer front en qualsevol tipus de situació. Però en qualsevol cas, la realitat és la que és, i el fet
que no modifiqui el Pla d’Ajust considero que es una molt bona noticia. Ja vam dir en el seu
moment, que acollir-nos a qualsevol avantatge financer i que suposi modificar el Pla d’Ajust
no ho farem. Aquesta opció, com que no implica modificar el Pla d’Ajust ho fem. Es una
oportunitat de mercat, però el mercat en aquest cas és l’Estat; això no suposa que estiguem
re finançant el deute municipal, no; estem modificant aquesta operació amb unes condicions
que han sortit ara, a última hora.
El Sr. Alcalde, finalment, agraeix molt sincerament als Grups municipals el seu suport en
aquesta modificació de les condicions financeres i que puguem fer la comunicació abans del
dia 14 i així, quan es faci efectiva l’autorització, també es pugui procedir a incrementar
aquest pagament a proveïdors de 271.000€, ja aquest any 2014, i en també en 271.000€ el
2015; alhora, possibilitarà articular els mecanismes perquè les condicions que s’han d’aplicar
a partir del proper mes de gener, es puguin fer el més aviat i donar compliment al que se’ns
demana en aquest cas per part de l’Estat.

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 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.
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