AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2017/04
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-vuit d’abril de dos mil disset. Essent les tertze hores i
trenta minuts, 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,
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Josep Simó Ribera
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Dolors Bargalló Vidal
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Joan Ramon Domingo Colla
Immaculada Casamella Miró
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Excusa l’assistència la Regidora Sra. Montse Garcia Miralles (Grup ERC).
Actua de Secretari, la Secrearia Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz, per absència del 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 OPERACIÓ DE CRÈDIT PER IMPORT DE 2.000.000,00€ PEL
FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PLA DE BARRIS 2017.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2017, amb el
contingut següent:
“ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia núm. 112 de data 11 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per concertar
una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 2.000.000,00 €.
Les obres incloses en el Pla de Barris 2017, que no estaven previstes en el Pressupost inicial,
son les següents:
CODI
1.01.01

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ
Vianalització Vila Closa Fase 1

TOTAL 2017
158.875,00
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1.03.01
1.04.01
1.07.01
1.08.01
1.09.01
1.11.01
1.13.01
1.14.01

Reforma Carrer Balmes
Reforma Plaça Major
Vianalització C/ Ciutat de Lleida
RU/SM C/ Onze de Setembre
RU C/Estrella i C/Santa Cristina
RU Avinguda Catalunya
Reforma Carrer Acadèmia
Reforma Carrer Ponent

50.757,00
85.000,00
111.375,00
278.437,50
241.312,50
889.243,00
60.000,00
125.000,00
2.000.000,00

Vist l’informe de l’Interventor 06/2017 de valoració ofertes econòmiques, sota les condicions
establertes a la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, la més
favorable per a la corporació és la següent:
Entitat financera:
Data oferta
Import
Termini
Amortització
Liquidació interessos
Liquidació amortització
Tipus d'interès
Comissions:
Fedatari:

BBVA
31-03-17
2.000.000,00
10 anys
8 anys amb 2 de carència
trimestral
mensual
Euríbor 3M+0,85
Exempt [ni d’obertura, ni cancel·lació anticipada].
Secretari Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 49 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 i l’article 36.2 del RD 500/90, de
desenvolupament de la Llei, les despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de
crèdit.
L’Ajuntament de Mollerussa té el pressupost de l’exercici corrent aprovat.
El Pressupost General, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, no s’ajusta al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 19.3 del
TRLGEP, la qual cosa posa de manifest la seva necessitat de finançament.
De conformitat amb l’article 53 del TRLRHL, l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del
Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, aquesta
operació de crèdit requerirà la prèvia autorització de la Direcció General de Política Financera
de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe de l’Interventor núm. 07/2017, favorable a la concertació d’aquesta operació
de crèdit, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS
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Primer. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb
l’entitat BBVA per un import de 2.000.000,00 €, per finançar les despeses d’inversió
següents:
CODI
1.01.01
1.03.01
1.04.01
1.07.01
1.08.01
1.09.01
1.11.01
1.13.01
1.14.01

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ
Vianalització Vila Closa Fase 1
Reforma Carrer Balmes
Reforma Plaça Major
Vianalització C/ Ciutat de Lleida
RU/SM C/ Onze de Setembre
RU C/Estrella i C/Santa Cristina
RU Avinguda Catalunya
Reforma Carrer Acadèmia
Reforma Carrer Ponent

TOTAL 2017
158.875,00
50.757,00
85.000,00
111.375,00
278.437,50
241.312,50
889.243,00
60.000,00
125.000,00
2.000.000,00

Segon. Aprovar la proposta de finançament de l’entitat bancària BBVA, que s’adjunta com a
part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Data oferta
Import
Termini
Amortització
Liquidació interessos
Liquidació amortització
Tipus d'interès
Comissions:
Fedatari:

31-03-17
2.000.000,00
10 anys
8 anys amb 2 de carència
trimestral
mensual
Euríbor 3M+0,85
Exempt [ni d’obertura, ni cancel·lació anticipada].
Secretari Ajuntament.

Tercer. Sol·licitar l’autorització preceptiva de l’operació de crèdit a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Quart. Facultar a l’Alcalde, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa
formalitzi els corresponents contractes 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 Popular, exposa que, tai i com vam manifestar en la
Comissió, estarem a favor d’aquest crèdit. Si més no, també tindrem cura i estarem al costat
de l’Ajuntament amb tot el que faci falta per fer el seguiment d’aquests diners, com més
abans es pugui amortitzar millor, esperem que la Generalitat tingui la ben entesa de
reintegrar una part d’aquests diners com més aviat possible i si és pot amortitzar en quatre
anys, no esperar sis. Gràcies.
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista, manifesta que votaran a favor perquè
estem a favor de tot el Pla de Barris; tot i així, veiem excessiu el termini d’aquest crèdit a
deu anys. Malgrat tot, els hi votarem a favor amb la confiança què quan es rebin els diners
de la Generalitat s’amortitzi part d’aquest crèdit, atès que no hi ha comissió de penalització.
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Per tant, entenem que s’ha negociat ja amb aquestes condicions i per tant, no caldrà que
esperem als deu anys perquè no és necessari ja que el Pla de Barris té una consignació
pressupostària aprovada i entenem que la Generalitat farà front al seu pagament al mateix
exercici.
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que ERC seguirà fil per randa els
acords firmats amb l’Equip de Govern i donarà suport a tot allò que estigui relacionat amb la
millora i la reforma del centre urbà del Pla d’Inversions. Moltes gràcies.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que des de l’equip de governa atendrem les seves
consideracions, però no les assegurem, bàsicament per dos qüestions: en el Pla Econòmic
de l’Ajuntament de Mollerussa ja hi ha previst un quadre d’amortitzacions anual, en el qual ja
contemplen l’amortització de 1.500.000€ cada any; per tant, nosaltres sempre hem dit què
un cop es rebin aquests diners són diners que com que l’obra finalista ja estarà executada i
pagada, pots també reinvertir amb més inversió i ampliar aquests tres milions d’euros amb
1.500.000€ més d’inversió; per tant, la voluntat inicial no és que quan rebem els diners la
Generalitat, amortitzem directament perquè en el quadre econòmic nostre ja està prevista
l’amortització anual d’uns imports, ja que si tinguessin la certesa que cobraríem a l’exercici,
segurament no contractaríem la operació. Quan anem rebent els diners, anirem avaluant les
possibilitats o la conveniència d’avançar l’amortització o no. El que no es enganyar i dir-los
que quan rebem la subvenció ho cancel·lem: no perquè nosaltres ja tenim previst
l’amortització d’aquests diners amb uns import. I també, que en el quadre econòmic del
deute municipal ja hi ha aquesta escala en el qual tot i contraure aquestes operacions,
noves, això no ens afecta que nosaltres puguem complir l’objectiu de deute que ens havíem
fixat a l’iniciar la Legislatura, i que és al tancament del 2019, puguem estar per sota del
75%. El plantejament que tenim es en aquest sentit; però recullo els suggeriments: al
moment què es vagin liquidant i puguem rebre els diners podrem fer aquest plantejament
d’amortització més immediata o no.
La Sra. Ginestà efectua una puntualització; manifesta que si l’Ajuntament no ha d’amortitzar
aquell préstec també allibera uns diners a un cost inferior.
L’alcalde, Sr. Marc Solsona indica que per això diu que en cada moment estudiarem la
possibilitat, jo et dic; el que el vull transmetre és les condicions de crèdit que tenim en
aquesta proposta potser seran difícils de trobar en d’altres situacions. Ara aquestes
condicions són avantatjoses, i abans de liquidar automàticament aquest, potser ens interessa
efectuar amortitzacions d’altres operacions que pugui tenir l’Ajuntament; per tant, no es
tractaria d’una amortització automàtica [causa – efecte]. Ho estudiarem en cada moment i
estem oberts a qualsevol consideració amb aquest sentit.
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
02.- DECLARACIÓ DE PLURIANUALITAT DE LES OBRES INCLOSES EN EL PLA DE
BARRIS 2017-2018.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2017, amb el
contingut següent:
“Vistos els pressupostos de les obres de “INVERSIONS PLA DE BARRIS 2017-2018” per
import total de 3.013.500,00 €.
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Atès que està previst modificar el Pressupost de l’Ajuntament mitjançant la contractació
d’una operació de crèdit per import de 2.000.000,00 € a l’exercici 2017 i consignar a
l’exercici 2018 la quantia de 1.013.500,00 €, dels quals 13.500,00 € provinents de fons
propis i la resta d’una operació de crèdit. D’acord amb el quadre següent:
CODI

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

1.01.01
1.02.01
1.03.01
1.04.01
1.07.01
1.08.01
1.09.01
1.11.01
1.13.01
1.14.01

Vianalització Vila Closa Fase 1
Vianalització Vila Closa Fase 2
Reforma Carrer Balmes
Reforma Plaça Major
Vianalització C/ Ciutat de Lleida
RU/SM C/ Onze de Setembre
RU C/Estrella i C/Santa Cristina
RU Avinguda Catalunya
Reforma Carrer Acadèmia
Reforma Carrer Ponent

TOTAL 2017
158.875,00
0,00
50.757,00
85.000,00
111.375,00
278.437,50
241.312,50
889.243,00
60.000,00
125.000,00
2.000.000,00

TOTAL 2018
632.875,00
185.625,00
0.00
195.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.013.500,00

TOTALS
791.750,00
185.625,00
50.757,00
280.000,00
111.375,00
278.437,50
241.312,50
889.243,00
60.000,00
125.000,00
3.013.500,00

Atès que la realització d’aquestes obres es consideren urgents i no poden ajornar-se, pel
tancament del termini d’execució i justificació de les subvencions provinents del Pla de
Barris.
Vist l’informe 07/2017 de l’Interventor, i atès que l’Ajuntament de Mollerussa no pot assumir
el finançament d’aquesta inversió amb càrrec únic a l’exercici pressupostari 2017, es proposa
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Declarar les obres “INVERSIONS PLA DE BARRIS 2017-2018”de caràcter
plurianual. Amb una dotació de 2.000.000,00 € per a l’anualitat 2017 i 1.013.500,00 € pel
pressupost 2018.
Segon. Adquirir el compromís d’incloure dins de l’annex d’inversions dels exercicis 2018 les
obres de “INVERSIONS PLA DE BARRIS 2017-2018” amb una dotació de 1.013.500,00
€, el qual es finança amb 13.500,00 € amb fons propis i 1.000.000,00 € amb la contractació
d’una operació de crèdit.
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 per unanimitat dels membres presents.
03.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2017. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa General en la sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2017, amb el
contingut següent:
“Examinat l'expedient tramitat per modificar crèdits dins l'actual pressupost econòmic de la
Corporació.
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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. 08/2017, per una quantia total de
123.483,42 € el següent resum:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
PARTIDA
10.1533.6110000
14.4311.6220002

123.483,42

CONCEPTE
___
Inversions Pla de Barris
Portes emergència Pavelló Pla Urgell

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

IMPORT
110.000,00
13.483,42
123.483,42

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDITS
PARTIDA
10.1510.6290000
13.9290.5000000

123.483,42
CONCEPTE
Altres inversions
Fons de contingència

___

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
110.000,00
13.483,42
123.473,42

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 per unanimitat dels membres presents.
I sense altres assumpte a tractar, essent les tretze hores i quaranta-cinc 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 secretaria acctal, que en dono fe.

