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ACTA 2015/07
A la ciutat de Mollerussa, el dia nou de setembre de dos mil quinze. 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 ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Excusa l’assistència les Regidores, Sra. Immaculada Casamella Miró (Grup CiU) i Sra.
Griselda Soteras Bergadà (Grup CiU).
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. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIOL DE 2015 (06/2015).
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número
06/2015 celebrada el dia 29de juliol de 2015. L’acta, donada per llegida i trobada conforme,
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi
cap esmena.
02. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2014
Per Ordre del Sr. Alcalde, el Regidor Sr. Xavier Roure dona compte al Ple de la proposta de
Presidència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa Especial de Comptes, en
la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2015, amb el contingut següent:
“Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local i
del seu organisme autònom Patronat de Fires de Mollerussa. El compte general ha de posar
de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
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Ha de ser elaborat per la Intervenció i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 28 de
maig de 2015. Exposat el Compte General al públic mitjançant Edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida número 103 del dia 1 de juny de 2015, pel període reglamentari, no es va
formular cap reclamació, al·legacions ni observacions.
Vist l’informe de l’Interventor; d’acord amb el contingut dels articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local i altres
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de
Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, integrats
pels següents documents comptables:
-

Balanç de situació
Compte de resultat econòmic patrimonial
Liquidació del pressupost
La memòria

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o
raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva”.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna
intervenció al respecte, produint-se les següents:
La regidora Sra. Teresa Ginestà del grup Socialista, diu que la seva intervenció serà breu
perquè en aquestes alçades -tancament de legislatura i tancament de comptes- hi ha poca
cosa a dir. Afirma que es podrien argumentar moltes coses; els comptes es poden explicar
de moltes maneres i tenen moltes interpretacions. Una realitat que cal tenir present –diu- és
l’elevat endeutament que l’Ajuntament continua tenint, que es demostra amb
l’arrossegament de refinançaments que es van paint a poc a poc. En aquesta legislatura hi
ha un Pla d’Ajust que ha obligat a una manca d’inversió importantíssima. Per aquest motiu i
per estar sotmesos a un Pla d’Ajust la posició del PSC serà la mateixa que en l’aprovació
inicial, és a dir, l’abstenció.
El regidor Sr. Engelbert Montalà del grup ERC-AM remarca que avui s’aproven els comptes
del 2014. Entén que aquests comptes s’emmarquen dins un Pla d’Ajust Estatal i d’un Pla de
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Sanejament de la Generalitat però per entendre aquests comptes, cal entendre d’on es ve i
cap on es va. Diu que es ve d'un context de crisi profunda, d’un context de deute desbordat i
uns pagaments a proveïdors allargats en el temps de manera greu. Afegeix que CiU governa
aquest consistori des de l'establiment de la democràcia a excepció dels tres anys de govern
del PSC. D'acord amb aquesta premissa i entenent que l’actual alcalde fa 16 anys que està
en aquest consistori, acceptarà que part d'aquest despropòsit [no sé sap amb quina mesura i
-en això no s’hi vol posar], també és responsabilitat seva, no sense desmerèixer-ne la seva
labor ajustant-se a llei dels últims 4 anys. Accepten i creuen que és bo que es faci aquest pla
de sanejament, i que el seguissin adequadament fil per randa. No tothom ho pot dir,
Mollerussa si. Expressa que l’Ajuntament es va adaptar a la normativa i a la Llei espanyola,
executant el Pla d'Ajust o agafant-lo, i aquí és on creuen que certes medalles són
emmetzinades, i no tan sols vers l’alcalde de Mollerussa, sinó que molts alcaldes de diferents
colors també se les han penjat. Atribuir-se tota la baixada, obviant que són diners prestats
per l'Estat que s'hauran de tornar amb interessos és explicar, en cert sentit, mitges veritats.
I per tant, és recomanable a l’hora de fer certes presentacions, explicar-ho tot. No han
deixat els diners a fons perdut, els han deixat i els s’hauran de tornar amb interessos. En
aquest moment –afirma el Sr. Montalà- s’està tancant aquesta porta, i es tanca amb balda i
es mira endavant, per això avui no hi votaran en contra. Cal mirar endavant i un cop
retirades certes cadenes de l'Estat, caldrà treure’ns la careta i destinar inversions al
municipi. I aquí és on es podrà veure el perfil dels polítics en fer aquestes inversions perquè
hi haurà cert marge ja que no s’estarà dins del Pla de Sanejament. No sap fins a quin punt
es podrà gastar o no, però –diu- que es podrà fer política des dels partits i cadascú a la seva
manera. Inversions per fer política a curt i inversions per fer política a llarg, més arriscades i
que no donen tants vots. Polítiques de tapar forats i polítiques que posin les eines per tirar
endavant la millora, no la nostra, que també, si no la nostra la dels nostres fills. Exposa que
restem a l'espera d'aquest 27 de setembre que ens obrirà les portes a nous horitzons i la
possibilitat de canviar la realitat política i econòmica dels nostres veïns, dels nostres
ajuntaments i del nostre país.
L’alcalde Sr. Marc Solsona explica que, tal com s’ha dit a la proposta d’acord, avui som aquí
per aprovar el Compte General del 2014, igual que al setembre del 2016 caldrà ser-hi per
aprovar els Comptes Generals del 2015. És una freqüència anual i, com sempre s’ha dit, fa
estrany debatre els comptes de l’any anterior al mes de setembre quan ja s’està a les portes
d’aprovar un pressupost nou i no de revisar els anteriors. Però els comptes del 2014 van
tenir el seu primer estadi en la liquidació que es va fer en el mes de febrer i en el període
d’exposició pública. Cal dir que és un document tècnic, que s’ha d’elevar al Ministeri, però
també és un moment per mirar si es van complint els compromisos adquirits, ja que no
tothom que aprova un Pla de Sanejament acaba complint-lo. Aquest Pla de Sanejament, que
acaba el dia 31 d’octubre de 2014, és el tercer. L’alcalde diu que no calia arribar a un tercer
sinó que ja s’hagués pogut tancar en el primer. També comenta que és molt bona notícia
perquè l’indicador econòmic marca que és correcte el que s’està fent i que l’Ajuntament a dia
d’avui està complint amb tots els paràmetres que requereix una economia reconduïda. S’està
complint amb els paràmetres que marca la norma i que són els següents: compliment de la
llei pressupostària, compliment de la regla de la despesa, endeutament per sota del límit
legal del 110% -ara és al 103-, i compliment del període mitjà de pagament a proveïdors [el
2013 estava al pitjor nivell]. Entén que si en aquell moment es van aprovar els comptes per
unanimitat perquè es tenien com bons, ara també podria fer-se perquè aquests fineixen
realment tota una etapa fruit de la crisi i d’unes finances en males condicions que van
ocasionar la presa d’una sèries de mesures. Per tant, recalca, per tercer any consecutiu
l’Ajuntament no té cap despesa sense consignació pressupostària i tampoc cap nota de
reparament per part d’Intervenció i acaba l’any amb 382.000€ de factures pendents a 31 de
desembre que es fruit de la roda que toca. Tot això no vol dir que l’any 2016 hi pugui haver
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més inversió perquè hi ha el Pla d’Ajust que condiciona la despesa a un percentatge del
pressupost marcat. Això porta que l’any 2015 es tanqui amb un 98% d’endeutament i, amb
aquesta tendència, el 2016 en un 85% i que no hi hagi variacions pel que fa a
l’endeutament, perquè tampoc no hi ha capacitat per poder-ho fer. L’alcalde manifesta que
cal ser rigorós amb el compliment de les amortitzacions, concentrar en aquesta dinàmica els
diners que quedin, intentar invertir la gràfica i a mesura que baixi l’endeutament alliberar
diners d’amortització per poder fer inversió. Però tot això –diu l’alcalde- no és automàtic. Per
molt que s’alliberi un milió d’euros d’endeutament no vol dir que es disposi d’un milió més
d’euros per poder invertir. També diu que és bona notícia tenir un Pla d’Ajust fins a l’any
2022. Com que s’estan complint els paràmetres i el Pla d’Ajust no va condicionat a
l’amortització dels préstecs que es van fer en el seu moment, es pot plantejar de cara al
tancament del 2015 finir o no el Pla d’Ajust de l’Estat. Un cop alliberats d’aquestes etiquetes,
es rebaixarà una mica la pressió del que s’indicava fer, tant en el Pla de Sanejament com en
el Pla d’Ajust. L’alcalde opina que el problema de l’endeutament no és tant el que es veu sinó
el que l’Ajuntament pot suportar i aquí, fruit de diferents decisions de distints consistoris,
s’arriba en una situació crítica que obliga a prendre mesures correctives. Aquestes s’apliquen
i al final comporta que es pugui estar en aquesta situació i es pugui aprovar aquests
Comptes Generals igual que els anteriors, amb la tranquil·litat que s’aproven uns números
que quadren i que permeten encarar el futur econòmic de manera molt més positiva.
Perquè els pressupostos surtin el que cal fer –assegura l’alcalde- és girar la tendència
històrica i fer els pressupostos en base a la liquidació real dels ingressos de l’Ajuntament i no
dels ingressos teòrics pendents de cobrar. Aquest descens del pressupost inicial fa que es
tanqui l’any amb un compliment del 95% del ingressos entrats. Per tant la despesa que es
contreu en base a unes entrades previstes es pot pagar. De vegades havia passat que no
s’ingressava el que s’havia pressupostat i es gastava tot el que s’havia previst o més. Es
creava un diferencial que generava tensions de tresoreria i si es suma la baixada de
tresoreria en últims anys, de 2.290.000€ a 1.400.000€, l’esforç per poder fer front al
pagament a proveïdors i mantenir el balanç de tresoreria és encara més feixuc. L’alcalde
explica que les mesures del Pla d’Ajust i del Pla de Sanejament, en aquest context de crisi,
ha obligat a re formular, també, les finances i a gestionar millor els pressupostos municipals.
Creu que si es manté aquests rigor, quan vinguin temps millors es podrà fer un salt
exponencial a l’hora de planificar projectes de present i de futur per a la ciutat. Per tant, es
tancaria aquest 2014 amb la sensació que el 2015, que ara s’executa, pugui tancar-se també
força bé i que per quart any consecutiu es compleixi tot el que s’havia fixat, com per
exemple que les despeses sense consignació pressupostària quedin a zero. en aquest sentit,
l’alcalde diu que de vegades s’havien carregat despeses sense consignació pressupostària de
més de 2,8 milions d’euros a càrrec de l’exercici posterior; per tant, ja es començava amb un
diferencial negatiu en algunes partides perquè no s’aprovava un pressupost real al cent per
cent. El que es pretén en els propers pressupostos dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019,
és aprovar un pressupost real i que es pugui complir. Això dóna una certa tranquil·litat al
gestor, a l’equip de govern, però també als grups de l’oposició per poder plantejar uns
números cent per cent reals. Aquest últims quatre anys –afirma- més enllà de lamentar-se
de la situació econòmica, es va aconseguir entre tots els grups un acord per sortir d’aquest
atzucac i ara es reflecteix en els comptes generals. És clar que de vegades no es veu perquè
s’ha de fer front a despeses no previstes, com ha estat el cas del milió d’euros de la
pedregada, mesures correctives de gran envergadura com la del sostre de la piscina
coberta... etc. S’ha pogut fer front als imprevistos que anaven sorgint i a la vegada estar al
corrent de les obligacions. Amb això es pot veure que l’economia de l’Ajuntament té bona
solidesa per afrontar els reptes del present i del futur.
L’alcalde recalca que li agradaria que aquest compte general es pogués aprovar per
unanimitat tal com es va aprovar l’anterior. Afegeix que ara són una nova corporació, que
s’ha tancat l’anterior mandat i que cadascú és responsable o corresponsable del números
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que surtin tot i que –fa la metàfora- la música que ara sona, sona millor que l’anterior i això
és una realitat. Pel que fa als objectius econòmics s’intentarà arribar al 75% d’endeutament,
per alliberar-nos i poder prendre decisions 100% pròpies i poder decidir les inversions i si cal
tornar a endeutar-se si sorgeix un repte de futur més potent. La intenció de l’equip de
govern no és la de no tenir deutes, sinó de tenir-los controlats, que permeti actuar i que la
ciutat estigui viva; que es pugui passar de tapar forats a fer obra nova. Tot i això se n’ha fet,
malgrat no tenir la capacitat directa de poder fer-ho i la gent, la ciutadania, ha entès que
s’ha actuat en allò que calia. Ara, a poc a poc, entre tots plegats caldrà articular mecanismes
perquè el tema econòmic de Mollerussa no sigui un assumpte de portada, sinó secundari i
que quan es parli de Mollerussa es parli d’un municipi amb molts projectes de present i de
futur.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per tretze (13) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es,
Marc Solsona, Josep Simó, Josep Àngel Lavín, Dolors Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavier Roure,
Mónica Segués, Joan Ramon Domingo, Bernat Diaz, Engelbert Montalà, Montse Garcia,
Narcís Romà i Joan Simeón i dues (2) abstencions, dels Srs./Sres. Regidors/es, Teresa
Ginesta i Alonso Soria.
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i trenta 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.

