Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Ple 23 d'abril de 2021
Ens: Ajuntament de Colldejou
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Jordi Sierra Salsench
Secretari/ària: Laura López Llopis
Dia: 23 d'abril de 2021
Hora d'inici: 13:00
Hora de finalització: 14:11
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sr. Lluis Maria Vidal Salvat (ERC)
Sr. Joan Altimira Vila (ERC)
Sr. Ricard Maldonado Fort (ERC)
Sra. Marta Rofes Gibert (PDCAT)

ACORDS
Secretaria
1. PLE 8 DE MARÇ DE 2021
Unanimitat

2. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CCBC QUE HA DE REGULAR L'ACTUACIÓ
D'EXPERIÈNCIA LABORAL DELS JOVES DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020
Unanimitat

Fets
Es dona compte al Ple de l'aprovació de part del Consell Comarcal del Baix Camp del conveni
de col·laboració per la regulació de l'actuació de l'experiència laboral dels joves del programa
Treball i Formació 2020. AConcretament regula la realització de tasques relacionades amb la
neteja i l’aprofitament de les masses boscoses de diversos municipis de la comarca.
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Fonaments de dret
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni amb el CCBC que ha re regular l'actuació d'experiència laboral dels
joves del programa Treball i Formació 2020.
Segon.- Facultar el Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 6 AL NÚM. 14 DE
2021
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 6 al núm. 14 de 2021, amb
un total de 9.
Resum per unitats
5 Alcaldia
1 Àrea intervenció
3 Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20210000006

26 de febrer de
Alcaldia
2021

Aprovació de la liquidació 2020

20210000007

4 de març de À r e a
2021
Secretaria

Proposta d'aprovació

20210000008

5 de març de À r e a
2021
Secretaria

Proposta de resolució

20210000009

5 de març de À r e a
2021
Secretaria

Proposta de pagament

20210000010

5 de març de
Alcaldia
2021

Convocatòria de 'Ple 8 de març de 2021'

Unitat

Assumpte
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20210000011

17 de març de Alcaldia
2021

Aprovació xifra oficial padró 1 de gener de 2021

20210000012

19 de març de
Alcaldia
2021

Requeriment entitat bancària ordre d'execució C/ Baix, 36

20210000013

19 de març de
Alcaldia
2021

Requeriment entitat bancària ordre d'execució C/ Masies, 13

20210000014

26 de març de À r e a
2021
intervenció

Adjudicació contracte treballs forestals prevenció incendis
PLIF 2020

4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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És un de dació de compte

Fets
1. En data 16/04/2021 l’Àrea d’Intervenció va informar sobre al necessitat de confeccionar l’
informe resum anual del control intern de l’exercici 2020
2. El Ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern
3. En data 16/04/2021 s’ha emès per part de l’Àrea d’Intervenció l’informe anual de control
intern de l’exercici 2020 d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’
abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
local i atenent a la Resolució de 2 d’abril de 2020, de l’Intervenció General de l’
Administració de l’Estat per la qual s'estableixen
les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de
l'informe resum.

Fonaments de dret
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial Decret
2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable es:
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del sector públic local.
Bases d’execució del pressupost
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format
de l’informe resum.
L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de remetre a la Intervenció
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General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual on es reflecteixin els resultats del
control intern, tant del control exercit en la modalitat de funció interventora com en la modalitat
de control financer
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, l’informe resum dels resultats
del control intern
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció General de l’
Administració de l’estat durant el primer quatrimestre de l’any i contindrà els resultats més
significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció interventora realitzades
durant l’exercici anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de l’
informe resum.

En conseqüència, S'ACORDA:
Donant compliment a l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
Règim jurídic del control intern i remetre al Ple l’Informe resum anual de control intern de l’
exercici 2020
Per la qual cosa, es proposa a l’òrgan competent:
Primer.- Donar compte de l’Informe resum anual de control intern de l’exercici 2020 que s’
adjunta a la present proposta.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

5. INFORME PROPOSTA
És punt de dació de compte

Fets
1. La intervenció va informar sobre al necessitat d’aprovar el pla anual de control financer.
2. El Ple va aprovar l'aplicació del règim simplificat de control intern

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
LAURA LOPEZ LLOPIS - DNI ** (SIG) el dia 07/05/2021 a les 11:57:10 i Jordi Sierra Salsench - DNI ** (SIG) el dia 07/05/2021 a les 12:01:05

3. La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici 2021 d’acord
amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local
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Fonaments de dret
1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’
activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
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).
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza la
funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’
activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis
generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en el seu aspecte
econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que
es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions
de control permanent previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació.
Aquestes actuacions consisteixen en:
a. L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu 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 (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en particular,
que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases
del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.
b. L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’
article 12.2 de la LRCF.
c. La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només
sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
4. L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment
l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats públiques
empresarials locals, de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva
normativa específica i dels consorcis adscrits.
5. L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
estableix que es durà a terme un control financer de subvencions respecte dels beneficiaris i, si
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s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat
local i els seus ens dependents.
6. L’article 12.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran els plans
i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així com les activitats,
mitjans i temps previst per a la seva consecució.

En conseqüència, S'ACORDA:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Colldejou. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 26300FBF06094348A1A22B21A36D7680 i data d'emissió 17/05/2021 a les 09:45:01

Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla anual de control de financer elaborat per
la intervenció, per a l’exercici 2021.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

6. PROPOSTA D'INICI
És punt de dació de compte

Fets
1. La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient per informar de la morositat anual
de l’exercici 2020

Fonaments de dret
L’article 12.2 de 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 disposa que anualment, l’òrgan de control
intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat. Afegeix que pel cas de les entitats locals, aquest informe s’elevarà al Ple.
L'article 5.1 apartat c) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'administració local amb habilització de caràcter nacional preveu entre les
funcions de tresoreria l'elaboració dels informes que determinin la normativa sobre morositat
relativa al compliment dels terminis previstos legalment pel pagament de les obligacions de
cada entitat local

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Iniciar l’expedient per informar de la morositat anual de l’exercici 2020 donant
compliment 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.- Encarregar a la l’Àrea de Tresoreria l’elaboració dels documents necessaris per a
informar la morositat anual de l’exercici 2020 així com emetre els informes corresponents a fi
de donar compte al Ple.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

7. ADJUDICACIÓ DE L'OBRA “PAVIMENTACIÓ I RENOVACIÓ DE SERVEIS AL CARRER DE
BAIX I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CASAL”
Unanimitat

Fets
1. Per Acord del Ple de data 8 de març de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació de
“Pavimentació i renovació de serveis al carrer de Baix i impermeabilització del Casal”
mitjançant procediment obert simplificat.
2. En data 10 de març de 2021 es publica en el perfil de contracta de l'Ajuntament l’anunci de
licitació.
3. La Mesa de contractació acordar admetre totes les sol·licituds presentades.
4. Valorades les ofertes per la mesa de contractació es presumeix que l'oferta que ha obtingut
la millor puntuació és anormalment baixa, per la qual cosa es comunica al licitador que justifiqui
l'oferta.
L'empresa Obras, Servicios y mantenimiento Egara, SL no ha presentat la documentació
requerida dins del termini.
Per part del Tècnic municipal s'ha procedit a la valoració de la justificació de les ofertes
anormalment baixes.
Reunida la mesa de contractació per la valoració de les ofertes presentades realitza la proposta
d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació de conformitat amb la classificació
obtinguda:
LICITADOR

Puntuació 1

Puntuació 2

Puntuació total

1

S. G. Aguas de Barcelona, SAU

20

4

24

2

Obres Febial, SL

12,70

4

16,70

3

Nixin Cons, SL

8,76

4

12,76
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4

Edifisa Enter, SLU

8,12

4

12,12

5

Construcinca, SL

7,61

2

9,61

6

Romà Infraestructures i serveis,
2,39
SAU

4

6,39

5. El candidat seleccionat per la mesa de contractació ha presentat la documentació establerta
en l'art. 159.4 LCSP correctament.

Fonaments de dret
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La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Excloure del procediment de contractació de “Pavimentació i renovació de serveis al
carrer de Baix i impermeabilització del Casal” l'oferta presentada per Obras, Servicios y
mantenimiento Egara, SL per no haver justificat la baixa.
Segon. Adjudicar el contracte de “Pavimentació i renovació de serveis al carrer de Baix i
impermeabilització del Casal” a Sociedad Genral de Aguas de Barcelona, SAU, amb NIF
A08000234 per un preu 124.971,80 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 103.282,48
€, pressupost net, i 21.689,32 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del
21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant
seguidament les característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que n’han
determinat la selecció: millor oferta econòmica i ampliació termini garantia.
Tercer.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’
endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Quart. Nomenar responsables del contracte als serveis tècnics de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i als serveis tècnics de la Diputació de
Tarragona.
Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

8. APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DE CESSIÓ D'ÚS DE TERRENY PER A LA GESTIÓ D'UNA
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
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Unanimitat

Fets
Es dona compte al Ple de l'aprovació de part de la Generalitat de Catalunya de la renovació del
conveni amb la Generalitat de Catalunya de cessió d'ús de terreny per a la gestió d'una
infraestructura de telecomunicacions.

Fonaments de dret
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la renovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya de cessió d'ús de
terreny per a la gestió d'una infraestructura de telecomunicacions.
Segon.- Facultar el Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Propostes, precs i preguntes
Assumptes sobrevinguts
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’
INTERIOR PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’
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EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
Unanimitat
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Fets
Es dona compte al Ple de l'aprovació de part de la Generalitat de catalunya del conveni de
col·laboració entre el Departament d’Interior i l'Ajuntament de Colldejou per a la seva adhesió a
la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la
coordinació en matèria de protecció civil, amb la finalitat de cobrir les necessitats de
comunicació entre el CECAT i les administracions locals que s’hi adhereixin per a una
adequada coordinació en matèria de protecció civil.

Fonaments de dret
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i
l'Ajuntament de Colldejou per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’
Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció
civil.
Segon.- Facultar el Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

10. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG
TERMINI PEL FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL CARRER DE BAIX
I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CASAL
Unanimitat
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Fets
1. La Unitat de Secretaria ha informat de la necessitat de concertar una operació de préstec a
llarg termini per import de 120.000 euros, per al finançament de la despesa de les obres del
carrer de Baix.
2. S’ha acordat l’inici de l’expedient de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per
finançar inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2021.
3. D’acord amb el certificat emès per l’Àrea de Secretaria les ofertes rebudes dins del termini
establert, han estat les següents:
Entitat 1: BBVA.
4. La Intervenció ha informat que la proposta més avantatjosa per la concertació de l’operació
de préstec a llarg termini és la presentada per BBVA. Per la qual cosa es proposa analitzar el
compliment dels ratis de deute viu i estalvi net tenint en compte l’oferta més avantatjosa, així
com la capacitat per fer front a les obligacions que se’n deriven.
5. Consta en l’expedient l’informe de l’Àrea d’intervenció de conformitat amb l’art. 52. 2 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en el que s’analitza, especialment, la capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps,
a les obligacions de l’operació de crèdit.
6. Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha redactat la memòria sobre la conveniència financera de l’
operació manifestant que aquesta no posa en risc la solvència financera de l’entitat local.

Fonaments de dret
L’article 48 del TRLRHL, estableix que les entitats locals, els seus organismes autònoms
i els ens i societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en
totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini.
L’article 50 de l’esmentada norma disposa que en relació a les operacions de crèdit a
llarg termini previstes al TRLRHL, requerirà que la corporació disposi del pressupost
aprovat de l’exercici en curs, extrem que haurà de ser justificat en el moment de
subscriure el corresponent contracte, pòlissa o document mercantil en el qual se suporti
l'operació, davant l'entitat financera corresponent i davant el fedatari públic que
intervingui o formalitzi el document.
Excepcionalment, quan es produeixi la situació de pròrroga del pressupost, es podran
concertar les següents modalitats d'operacions de crèdit:
a) Operacions de tresoreria, dins dels límits fixats per la llei, sempre que les
concertades siguin reemborsades i es justifiqui aquest extrem en la forma assenyalada
en el paràgraf primer d'aquest article.
b) Operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions vinculades
directament a modificacions de crèdit tramitades en la forma prevista en els apartats 1,
2, 3 i 6 de l'article 177.
La disposició final 31 de la llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals
de l'estat per l'exercici 2013, estableix que les entitats locals i els seus OOAA
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dependents, que liquidin l'exercici immediatament anterior amb estalvi net positiu podran
concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions, quan el
volum total del capital viu no excedeixi el 75% dels ingressos corrents liquidats.
Les entitats que tinguin un deute viu superior al 75% però inferior al 110% podran concertar
operacions d'endeutament prèvia autorització de l'òrgan de tutela financera de la Generalitat de
Catalunya.
Les entitats que presentin un estalvi net negatiu o el volum del deute viu sigui superior
al 110%, no podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per a finançar
inversions.
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L’article 48 bis de la mateixa norma estableix que totes les operacions financeres que
subscriguin les corporacions locals estan subjectes al principi de prudència financera.
La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’
endeutament i derivats de les entitats locals.
Correspon a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 218.5 de l'Estatut
d'autonomia, l’exercici de la tutela financera sobre els governs locals, respectant l’
autonomia que els reconeix la Constitució.
En virtut d'aquesta competència, correspon al Departament de la Vicepresidència i d’
Economia i Hisenda, entre d’altres:
Autoritzar l'endeutament, en els supòsits previstos per la normativa.
Obtenir i processar la informació relativa a les operacions financeres que, d'acord
amb les previsions de la normativa, no han de ser objecte d'autorització.
L'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals, regula el format i el contingut de la documentació que cal trametre en
cadascun dels supòsits i preveu la tramitació per mitjà telemàtic a l'extranet de les
administracions catalanes (www.eacat.cat).
L’article 52.2 de la mateixa norma disposa que la competència per a concertar
operacions de crèdit a llarg termini correspondrà al President si l’import acumulat de les
operacions vives no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, cas contrari, l’
aprovació correspondrà al Ple.
L’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
disposa que s’aprovaran per majoria absoluta les operacions financeres o de crèdit quan
el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l’
entitat BBVA, amb les condicions financeres següents:
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Import concedit: 120.000 €
Termini de l’operació: 8 anys
Període de liquidació d’interessos i amortització: trimestral
Carència: 1 any
Condicions financeres: EUR 3M+ 0,83 %
Les obligacions derivades d’aquesta operació de préstec estaran garantides mitjançant:
subvencions de capital. (si el préstec finança transitòriament la inversió)
Segon.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec amb l’entitat financera BBVA.
Tercer.- Trametre el model CL a la Direcció General de Política Financera del Departament de
la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en el termini dels deu
primers dies del mes següent a la formalització de l'operació de préstec.
Quart.- Notificar la present resolució a les entitats financeres interessades en l’operació

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Secretari Interventor

Alcalde

Laura López Llopis

Jordi Sierra Salsench
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