Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018
Data: 27 de desembre de 2018
Hora: 13.10 – 13.45 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Marta Rofes Gibert
Pere Montalvo Llorens
Rosa Ferre Martínez
Marc Barrera Manjón
Secretària interventora la Sra. Laura López Llopis, en exercici de les funcions del secretaria de
l’Ajuntament de Colldejou.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta del 16/11/2018.
2.- Aprovació de la renovació de la pòlissa de crèdit.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de 16 de novembre de 2018
S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents.
2.- Aprovació de la renovació de la pòlissa de crèdit
La situació de crisi actual ha provocat que les administracions hagin retardat els seus pagaments;
incloent també les subvencions que es concedeixen als ens locals. Per tal de fer front a aquesta
situació de liquiditat a la tresoreria cal renovar la pòlissa de crèdit que actualment té contractada
amb l’entitat bancària BBVA per import de 50.000 €.
Analitzada l’oferta presentada les condicions financeres són les següents:
Interès nominal
Comissió d’obertura
Comissió de disponibilitat
Garanties

Fix 0,40 %
0,0 %
0,025 % Trimestral
Les pròpies de l’entitat

D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal
concertar una operació de crèdit a curt termini.
Per tant, per unanimitat dels membres del Ple, s’ACORDA:
PRIMER. Renovar l’operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa de crèdit, amb l’entitat BBVA, per un
import de 50.000 €.
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SEGON. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera BBVA, el qual s’adjunta com a part
integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres anteriorment mencionades.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
QUART. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat
en el tercer punt, amb l’entitat financera BBVA.
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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