ACTA DEL PLE
Sessió Extraordinària
Núm. 06/2017
Dia: 11 d’agost de 2017
Hora: 13.35h a 13.50h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
ASSISTENTS:
Alcalde-President accidental: Sr. Jaume Salas Orrit
Regidors:
- Sr. Francesc Boïgues Codina
- Sra. Mercè Vilarmau Martin
- Sr. Sergi Guardiola Planas
- Sr. Ramon Quer Madeo
- Sr. Francesc Xavier Farres Berenguer
Secretaria Interventora: Sra. Sara Jordà Casas
Ordre del dia:
1.- PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL EN LA SEVA MODALITAT DE
SUPLEMENT CRÈDIT (EXP. 01 05 005 96 2017
2.- PROPOSTA D’APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
MITJANÇANT LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT (EXP. 01 05 005
862017)
3.- PROPOSTA PER APROVAR UNA CONCERTACIÓ DE PRESTEC A LLARG
TERMINI.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Al saló de sessions d’aquesta Corporació municipal es reuneix el Ple, en sessió
extraordinària, a les 13.35h del dia 11 d’agost de 2017, passant a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
No assisteixen els regidors Srs. Montserrat Serramitja Puig, Gemma Iglesias Franch,
David Sarsanedas Serrat, Albert Melian Clot, Amadeu Breva Teixidó.
1.- PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL EN LA SEVA MODALITAT DE
SUPLEMENT CRÈDIT (EXP. 01 05 005 96 2017)
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que la Llei de Pressupostos Generals
de l'Estat per a l'any 2017 preveu un increment de l’1% de les retribucions del personal
servei del sector públic, si bé en el moment d’aprovar el pressupost municipal per
l’exercici 2017 es desconeixia si hauria aquest increment, és per això que no es va
incrementar el capítol 1 de personal, però es va preveure aquest increment en el fons
de contingència del capítol V. Per això ara és necessari traspassar l’import que es
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preveure en el capítol V del fons de contingència per incrementar les partides del
capítol 1 corresponent a les retribucions del personal al servei del sector públic.
L’import global és de 3.918€ que es repartiran en les diferents aplicacions
pressupostàries del personal laboral i funcionari.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta:
Per provisió de l’Alcaldia de data 8 d’agost de 2017 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit per de poder
aplicar l’increment retributiu de l’1% previst a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017- amb efectes
retroactius des del gener de 2017, atès que en el pressupost municipal per l’exercici
2017, no es va preveure aquest increment en el capítol I de personal atès que es
desconeixia si hi hauria un increment de les retribucions del personal al servei del
sector públic no obstant es va preveure en el capítol V de fons de contingència
l’increment retributiu de l’1% de les retribucions del personal de l’ajuntament.
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de suplement de crèdit
Fonaments jurídics_
De conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el
segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se
sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169
d’aquesta Llei.
_
L’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies
hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents. Les reclamacions presentades hauran de ser
resoltes per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de
crèdit extraordinari, en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem
per la Secretaria
_
Vistos els informes de secretaria intervenció sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple,
Per tot lo exposat es proposa la Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER.- L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del vigent
Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit segons el següent
detall:
_
Despeses que cal finançar:
1/ Suplement de crèdit:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
Progr.

Econòmica

920

12000

920

12003

132

12005

920

12006

132

12007

920

12100

132

12104

920

12101

132

12105

323

13000

3321

13000

342

13000

1532

13000

163

13000

171

13000

151

13000

920

13000

171

13002

163

13002

1532

13002

DESCRIPCIÓ
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
FUNCIONARIS A1
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
FUNCIONARIS C1
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
FUNCIONARIS E
TRIENNIS funcionaris administració i
secretari
TRIENNIS funcionaris vigilants
COMPLEMENT DE DESTÍ funcionaris
Adm i secretari
COMPLEMENT DE DESTÍ funcionaris
Vigilants
COMPLEMENT ESPECIFIC funcionaris
Adm i secretari
COMPLEMENT ESPECIFIC funcionaris
Vigilants
RETRIBUCIONS BASIQUES ESCOLA
RETRIBUCIONS BASIQUES
BIBLIOTECA
RETRIBUCIONS BASIQUES
CONSERGE
RETRIBUCIONS BASIQUES
BRIGADA- VÍES PÚBLIQUES
RETRIBUCIONS BASIQUES
BRIGADA- NETEJA VIÀRIA
RETRIBUCIONS BASIQUES
BRIGADA- PARCS I JARDINS
RETRIBUCIONS BASIQUES ARQUITECTE
RETRIBUCIONS BASIQUES - NETEJA
RETRIBUCIONS
COMPLEMENTÀRIES (CE I CD)
PARCS I JARDINS
RETRIBUCIONS
COMPLEMENTARIES (CD I
CE)_NETEJA VIÀRIA
RETRIBUCIONS
COMPLEMENTARIES (CD I CE) VIES

Prop
Crèdit augment
inicial
1%
148,24
14.824,22
299,51
29.951,46
155,11
15.510,88
91,37
9.137,16
36,47
3.647,48
272,48
27.247,92
86,26
8.625,96
435,62
43.561,59
220,39
22.038,66
468,91
46.890,86
168,33
16.833,40
93,83
9.383,18
88,21
8.820,66
87,08
8.708,14
85,86
8.585,65
32,15
3.214,98
174,38
17.437,61

Crèdit final
14972,46
30.250,97
15.665,99
9.228,53
3.683,95
27.520,40
8.712,22
43.997,21
22.259,05
47.359,77
17.001,73
9.477,01
8.908,87
8.795,22
8.671,51
3.247,13
17.611,99

80,49

8.129,87

81,53

8.234,15

141,58

14.299,73

8.049,38

8.152,62
14.158,15
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PÚBLIQUES
342

13002

323

13002

3321

13002

151

13002

920

13002

RETRIBUCIONS COMP (CD I
CE)_CONSERGE
RETRIBUCIONS COMPL (CD I
CE)_ESCOLA
RETRIBUCIONS COMPL (CD I
CE)_BIBLIOTECA
RETRIBUCIONS COMPL (CD I
CE)_ARQUITECTE
RETRIBUCIONS COMPL (CD I
CE)_NETEJA

83,95

8.478,91

428,87

43.315,75

5,85

591,31

67,92

6.860,32

83,61

8.444,43

8.394,96
42.886,88
585,46
6.792,40
8.360,82

Altes en aplicacions de despeses

3.918,00€
TOTAL

SEGON.- L’increment de despesa proposada es finança mitjançant anul·lacions o
baixes dels crèdits de partides de despeses, les dotacions del qual s’estimin reduïbles
2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, que no perjudiquen el
servei
Aplicació Pressup

DESCRIPCIÓ

Crèdit inicial

929 50000

FONS DE CONTINGÈNCIA

11.367,83

Prop de baixa

Crèdit final

3.918,00

7.449,83

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la
publicació.
_
QUART.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que
no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb els sis vots a favor
dels regidors Srs. Jaume Salas Orrit, Francesc Boïgues Codina, Mercè Vilarmau
Martin, Sergi Guardiola Planas, Ramon Quer Madeo, Francesc Xavier Farres
Berenguer
2.- PROPOSTA D’APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
MITJANÇANT LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT (exp. 01 05 005 86
2017)
Presenta la proposta el Sr. Alcalde qui explica que per poder executar la inversió de la
Consolidació i Reforma de la Coberta del Pavelló Municipal d’Esports amb un
pressupost d’execució per contracte, segons el projecte d’obres aprovat, de
270.407,13€ (iva inclòs) els quals se li han de sumar les despeses de redacció del
projecte i que ascendeix tot plegat a uns 284.000€, és necessari suplementar la
partida d’inversions prevista per aquest any 2017 per les obres de reforma de la
coberta del pavelló, que ara actualment hi ha crèdit per un import de 165.000€. Per tal
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de suplementar aquesta partida ha sigut necessari recórrer a la concertació d’un
préstec per l’import de 119.300€.
El mes de juny es va iniciar expedient per la concertació del préstec i es va demanar
oferta a 4 entitats: BBVA, Banc Santander, Caixabank i Banc Sabadell, les qual
estaven obligades a complir amb el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d'endeutament. Que només s’han presentat dos ofertes, la del BBVA per
euríbor + 0,80 i CaixaBank per Euribor + 0,9630. Només la oferta de BBVA compleix
amb el principi de prudència financera, per tan només es podrà concertar el préstec
amb aquesta entitat. Cal tenir en compte que actualment l’euribor és negatiu pel que el
tipus aplicable serà al voltant d’un 0,60.
Amb aquesta modificació de crèdit s’incrementarà el capítol 6 d’inversions i en matèria
d’ingressos el capítol 9, per la operació de crèdit.
Seguidament i sense més intervencions es llegeix la proposta.
ANTECEDENTS
Que el novembre de 2016 es va emetre informe de diagnosis de l’estructura del
pavelló municipal d’esports per part l’arquitecte David Codinach, i on es va concloure
el següent:





“L’actual estructura del pavelló resulta insuficient per a suportar l’increment de
càrregues derivades de la solució constructiva prevista en el “projecte d’adequació de
la coberta del pavelló municipal” redactat des dels Serveis Tècnics Municipals.
L’actual estructura del pavelló es troba al límit de la seva resistència fins i tot en la
hipòtesi de càrregues actual essent recomanable el reforç d’aquesta estructura per tal
de poder assolir els marges de seguretat estructural fixats per la normativa vigent
(bàsicament CTE)
Que no es pot utilitzar el pavelló garantint els requeriments de seguretat que fixa la
normativa vigent. Que les activitats que no sigui possible realitzar en un altre espai, es
duguin a terme, únicament, si les condicions meteorològiques no són adverses
(situacions de pluja, vent i neu), i que en cas es permeti l’accés a la coberta mentre es
realitzin aquestes activitats. De manera genèrica, es prohibeix cap intervenció que
suposi un increment de càrrega en l’estructura existent.”

Tenint en compte l’esmentat informe, el mes de desembre l’ajuntament va decidir
clausurar el pavelló i anular les seves activitats, les quals es van reubicar
provisionalment en els pavellons municipals d’Amer i d’Anglès.
Atesa la urgència de solucionar aquest problema per no perjudicar més l’activitat
esportiva del municipi, l’ajuntament en data 7 de febrer de 2017 per acord de la Junta
de Govern Local es va encarregar la redacció del projecte bàsic i executiu per la
reforma i consolidació de la coberta i estructura metàl·lica del pavelló municipal a
l’arquitecte redactor de l’estudi de diagnosi David Codinach.
Que ha tingut entrada en aquest ajuntament el projecte bàsic i executiu de la
“Consolidació i Reforma de la Coberta del Pavelló Municipal d’Esports.” amb un
pressupost d’execució per contracte de 270.407,13€ (iva inclòs)
Que en el pressupost de la corporació per aquest exercici hi havia prevista consignació
pressupostària per la inversió de la coberta del Pavelló per un import de 153.000€, que
és el que es prèvia de cost d’execució, si bé ja s’ha aprovat inicialment una modificació
de crèdit per suplementar aquesta partida de 12.000€ amb càrrec a la baixa d’una
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partida d’inversions que no es preveu executar, atesa la impossibilitat de realitzar
noves anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides sense afectar el servei, vist el
pressupost d’execució per contracte que figura en el projecte i les despeses de
redacció del projecte que ascendeixen a 13.794,00€, és necessari realitzar una nova
modificació de crèdit per suplementar aquesta partida d’inversions i poder executar
l’obra que es finançaria amb la concertació d’una operació de crèdit per import de
119.201,13€
Vist que amb data 19 de juliol de 2017, l’Alcaldia va emetre una memòria en la que s’hi
especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de la operació i la seva
justificació.
Vist que amb data 20 de juliol de 2017, la Secretaria va emetre un informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 20 de juliol de 2017 va ser emès un informe d’avaluació del
compliment d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per part de secretaria
intervenció on es posa de manifest que amb aquesta modificació s’incompliria amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i per tan caldria elaborar un Pla econòmic
financer.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del
Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 01 05 005 86
2017 del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb
càrrec a operacions de crèdit, d’acord amb el resum 1 següent:
1
L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals, indica que les aplicacions pressupostàries es definiran, almenys, per la conjunció de les
classificacions per programes i econòmica. És obligatòria en les dues la presentació, almenys, a nivell de
grup de programa o programa i concepte o subconcepte, respectivament. L’estructura que s’especifica
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Estat de despeses
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
342 63200

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

COBERTA PAVELLÓ

165.000€

284.201,13

Estat d’ingressos
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
93100

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ DEFINITIVA

PRESTEC COBERTA DEL 119.201,13€
PAVELLO

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, durant un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats 2 podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles».
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb els sis vots a favor
dels regidors Srs. Jaume Salas Orrit, Francesc Boïgues Codina, Mercè Vilarmau
Martin, Sergi Guardiola Planas, Ramon Quer Madeo, Francesc Xavier Farres
Berenguer.
3.- PROPOSTA PER APROVAR UNA CONCERTACIÓ DE PRESTEC A LLARG
TERMINI.
EXP. 01 05 003 73 2017
ANTECEDENTS
1.- Que el mes de desembre de 2016 es va haver de clausurar el pavelló municipal
d’esports de la Cellera de Ter per problemes estructurals en la coberta del pavelló, i
en l’annex I de l’Ordre sobre la classificació per programes s’ha de considerar tancada i obligatòria en
aquelles categories ja existents, podent desenvolupar-ne de noves a partir d’elles. A més, la categoria
subprogrames serà oberta.
2
A aquest efecte i de conformitat amb l’article 170.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, tenen la consideració d’interessats:
— Els habitants en el territori de la respectiva entitat local.
— Els que resultin directament afectats tot i que no resideixin en el territori de l’entitat local.
— Els col·legis oficials, càmeres oficials, sindicats, associacions i demés entitats legalment constituïdes
per a vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són
propis.
El mateix article 170, en el seu paràgraf segon, determina que únicament poden interposar-se
reclamacions contra el pressupost per les causes següents:
— Per no haver ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en el Text refós de la Llei
reguladora de les entitats locals.
— Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut
d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
— Per ser d’insuficiència manifesta els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé
d’aquestes respecte a les necessitats.
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anular les seves activitats, les quals es van reubicar provisionalment en els pavellons
municipals d’Amer i d’Anglès.
Atesa la urgència de solucionar aquest problema per no perjudicar més l’activitat
esportiva del municipi, l’ajuntament en data 7 de febrer de 2017 per acord de la Junta
de Govern Local va encarregar la redacció del projecte bàsic i executiu per la reforma i
consolidació de la coberta i estructura metàl·lica del pavelló municipal a l’arquitecte
redactor de l’estudi de diagnosi David Codinach.
Atès el projecte bàsic i executiu de la “Consolidació i Reforma de la Coberta del
Pavelló Municipal d’Esports.” redactat per l’arquitecte David Codinach amb un
pressupost d’execució per contracte de 270.407,13€ (iva inclòs)
Atès que en el pressupost de la corporació no hi ha consignació pressupostària
suficient per poder atendre el cost total d’execució del projecte és necessari tramitar
una modificació de crèdit per suplementar aquesta partida d’inversions a finançar amb
la concertació d’una operació de crèdit
2. Per Decret de l’Alcaldia Nº269 de 22 de juny de 2017 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de crèdit a llarg termini per finançar la inversió descrita en
l’apartat anterior, per import de 129.107,13€ i s’acorda el que transcrit literalment diu:
“PRIMER:- SOL·LICITAR a CaixaBank, Banc Popular i Banc Bilbao Viscaya Argentaria
(BBVA) i Banc Sabadell, que formulin les seves propostes per a la concertació de l’operació de
crèdit.
Les condicions mínimes són:












Comissió d’obertura: 0%
Comissió d’estudi: 0%
Comissió d’amortització anticipada: 0%
Tipus d’amortització: lineal
Termini d’amortització: 8 anys
Període de carència: 2 anys
Tipus d’interés: El tipus d'interès es referirà, necessàriament a l'EURIBOR a tres
mesos
Tipus aplicable: Per a la determinació del tipus aplicable s'atendrà al tipus Euribor a
tres mesos que amb aquesta denominació es publica pel Banc d'Espanya o pel Banc
Central Europeu. L'entitat de crèdit vindrà obligada a comunicar el tipus aplicable en
cada període de liquidació, amb el desglossament del diferencial i l'Euribor, dins del
primer mes del mateix període.
Revisió: anual.
Terminis de pagament: trimestral

El preu que proposi la entitat haurà de complir amb lo establert a l’article 48bis 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 -TRLRHL-, introduït pel Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres
de caràcter econòmic, així com la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General
del Tesoro 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.
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SEGON:- Fixar com a termini màxim per presentar 10 dies hàbils des de la recepció de la
notificació del present acord.”

Vist que transcorregut l’esmentat termini no es va presentar cap oferta.
Vist que la Diputació de Girona ens va confirmar l’atorgament d’una subvenció per
finançar la inversió per un import superior al previst, permeten així reduir l’import del
préstec sol·licitat inicialment a 119.201,13€.
Atesa la urgència de disposar de finançament per tal de poder executar l’obra de
Consolidació i Reforma de la Coberta del Pavelló Municipal d’Esports, per Decret
d’alcaldia nº325/2017 de 20 de juliol de 2017 es acordar tornar a sol·licita oferta a les
entitats bancàries pel nou import de 119.201,13€ ampliant així el termini per presentar
les ofertes.
Vist que l’ajuntament compleix amb les condicions d’elegibilitat al fons d’impuls
econòmic, està inclosa en l’àmbit subjectius definit a l’article 50 del Reial Decret Llei
17/2014, de 26 de desembre, per concórrer els requisits recollits en la mateixa.
3. Que dins del termini de presentació d’ofertes van presentar oferta les següents
entitats: sol·licitades amb les següents condicions:
Caixabank
10
anys
(8
anys
amortització)
Termini de carència
2 anys de carència
inclosos
Tipus
de
referència Euribor 3 mesos
(trimestral)
Tipus d’interès
0,963%
Comissió d’obertura
0%
Comissió d’estudi
0%
Comissió de cancel·lació 0%
anticipada (condició mínima
0%)
Intervenció de l’operació
Fedatari públic municipal
Revisió
Trimestral
Disposició
Immediata
Tipus d’amortització
Constant/lineal
Termini (10 anys)

BBVA
10
anys
(8
anys
amortització)
2 anys de carència
inclosos
Euribor 3 mesos
0,80%
0%
0%
0%

Fedatari públic municipal
Trimestral
Immediata
Constant/lineal

4. Vist l’informe de secretaria intervenció en el que es fa constar només la oferta de
BBVA compleix amb el principi de prudència financera, tenint en compte la Resolució
aprovada (Resolució de 4 de juliol de 2017, de la secretaria general del tresor i política
financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
publicada en el BOE nº160 de 6 de juliol de 2017)
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 48 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, (endavant TRLRHL) que
estableix que en els termes previstos en aquesta Llei, les entitats locals podran
concertar operacions de crèdit en totes les modalitats, tant a curt com a llarg termini.
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Vist que l’article 48.bis del TRLRHL introduït pel Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i
entitats locals i altres de caràcter econòmic “totes les operacions financeres que
subscriguin les corporacions locals estan subjectes al principi de prudència financera.
S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que han de complir les
operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost.”
El principi de prudència financera es regula en la resolució de 4 de juliol de 2017, de la
secretaria general del tresor i política financera, per la que es defineix el principi de
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les
comunitats autònomes i entitats locals.
Vist que l’article 49.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableix que pel finançament
de les seves inversions, així com per a la substitució total o parcial de operacions
preexistents, les entitats locals podran acudir al crèdit públic i privat, a llarg termini, en
qualsevol de les seves formes, com contractació de préstecs o crèdits o qualsevol altre
apel·lació al crèdit públic o privat.
Considerant que de l'Informe emès per la Secretaria es dedueix que l'òrgan competent
per a la concertació de l'operació de crèdit és el Ple de la Corporació, atès que l'import
acumulat dels préstecs concertats, inclosa la present operació creditícia, supera el
10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al pressupost, havent d'adoptar-se
l'acord per majoria absoluta.
Per tot lo exposat es proposa al Ple de la corporació d’adopció dels següents acords:
Primer:- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini,
amb BBVA per un import de 119.201,13€, pel finançament de la inversió “Consolidació
i Reforma de la Coberta del Pavelló Municipal d’Esports.”
Segon:- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat BBVA el qual s’adjunta com a
part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Termini (10 anys)
Termini de carència
Tipus de referència (trimestral)
Tipus d’interès
Comissió d’obertura
Comissió d’estudi
Comissió de cancel·lació anticipada (condició mínima 0%)
Intervenció de l’operació
Revisió
Disposició
Tipus d’amortització

BBVA
120 mesos
24 mesos
Euribor 3 mesos
0,80%
0%
0%
0%
Fedatari públic municipal
Trimestral
Immediata
Constant/lineal

Tercer.- Facultar expressament al Sr. Alcalde, per a la signatura del contracte
corresponent i quants documents siguin necessaris per a l'efectivitat del present acord
Quart.- Comunicar aquest acord 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.
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Cinquè.- Notificar el present acord al BBVA i a CaixaBank.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb els sis vots a favor
dels regidors Srs. Jaume Salas Orrit, Francesc Boïgues Codina, Mercè Vilarmau
Martin, Sergi Guardiola Planas, Ramon Quer Madeo, Francesc Xavier Farres
Berenguer.

L’alcalde acc
Jaume Salas Orrit

En dono fe.
La secretaria
Sara Jordà Casas

Diligència per fer constar que la present acta formada per 11 folis ha estat aprovada per acord
del Ple de la corporació de data 26 de setembre de 2017.
La secretària
Sara Jordà Casas
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