Esborrany Acta del Ple extraordinari de l’Ajuntament de data 5 de juny de
2015
La Vall d’en Bas, 5 de juny de 2015, essent les tretze hores i quaranta-cinc
minuts, al saló de sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors:
pel grup de Convergència i Unió: Josep Puigvert Berga, Josep Gumi Quintana,
Rosa Maria Soy Jordà, Jaume Salgueda Soy, Agustina Coll Casademont,
Marta Plana Juvanteny; pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal: Jaume Cabañas Rubió, Josep Garcia Mirangels i Sergi Batlle
Llagostera. Excusa la seva assistència: Eva Carrera Boix.
Sota la presidència del senyor alcalde, Miquel Calm Puig, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
1. Aprovació esborranys actes sessions anteriors
Respecte a l’acta del dia 23 de febrer de 2015, el senyor Cabañas comenta que
hi ha un error perquè en el tema de la Garrinada no van votar en contra sinó a
favor. La secretària comenta que ho esmenarà.
2. APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI
ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2015 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 200.000 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la del Banco Santander, SA, amb les condicions financeres següents que
poden ser millorades a la baixa:
Crèdit màxim autoritzat: 200.000 €
Tipus d’interès i marge: euribor 3 mesos + 0,43%, sense arrodoniment
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat
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4. La secretària interventora ha emès el corresponent informe relatiu a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta.
FONAMENTS DE DRET

1. 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.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet
l’oportuna adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons
l’article 52.1 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, hi és d’aplicació
l’article 3.1.k de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per
tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que
podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia
de mitjans.
4. L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 7,63%
dels recursos ordinaris del pressupost i l’import acumulat de les operacions de
crèdit a curt termini suposa el 24,56%, per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu
que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació
de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de la corporació.
Per tant,
ACORDO:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb el Banco Santander, SA, per un import de 200.000 €, que s’ha de
cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banco Santander
amb les condicions financeres següents que poden ser millorades a la baixa:
Crèdit màxim autoritzat: 200.000 €
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Tipus d’interès i marge: euribor 3 mesos + 0,43%, sense arrodoniment
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat
3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers
dies del mes següent a la formalització.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el tercer punt, amb l’entitat financera Banco Santander.
Un cop llegida la Proposta del senyor alcalde comenta que cal renovar la
pòlissa i que l’han ofertat a molt bon preu, l’euribor + 0,43%. Que es fa el Ple
ara per poder-lo signar dilluns que ve, perquè estiguin encarrilats els números i
que segueixin impecables. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.

2. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’adhesió del
municipi de la Vall d’en Bas al GAL Associació per al Desenvolupament
rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
Atès que en data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Ordre
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria
per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva
presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per
a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya, 2014-2020, i s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de
desenvolupament local.
Atès que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya constituït el 30 de juny del
2008 que té entre els seus objectius específic, entre altres, gestionar i
optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial
pel Programa LEADER de la Unió Europea, assumint a aquest efecte les
funcions de "Grup d'acció local" d'acord amb les directives comunitàries.
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Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la
Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, integrats i adherits al grup d’acció
local, és necessari que els ajuntaments i entitats territorials corresponents
manifestin la seva adhesió”.
S’acorda:
Primer. Autoritzar l'adhesió del municipi de La Vall d’en Bas al GAL Associació
per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya
Segon. Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament Rural
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.
Tercer: Ratificar aquest acord en el proper Ple.
Un cop llegida la Proposta la senyora secretària comenta que no es va fer la
ratificació per error greu, però que estava aprovat per Junta de Govern.
Seguidament el senyor alcalde comenta que ara s’haurà de treballar molt per
incloure projectes particulars al Leader perquè a més ara tots els ajuntaments
hauran de pagar per la gestió i a la Vall d’en Bas li toquen uns 3000 euros, una
part la paga la Diputació de Girona i una part la Diputació de Barcelona pels
ajuntaments d’Osona. El senyor Cabañas comenta que vol que els projectes
estiguin bé i llavors es poden defensar. El senyor Sergi Batlle afegeix que com
sempre hi havia més demanda de subvenció que ofertes.
S’aprova per unanimitat la ratificació.
Seguidament el senyor Cabañas comenta que vol agrair els dotze anys que ha
estat aquí, la confiança dels veïns i que ha fet el que ha pogut des de l’oposició,
que ha portat la convicció de les idees i a vegades potser amb massa eufòria,
però que ha estat amb la millor de les voluntats i intencions i que no vol dir
encertades o no i que demana disculpes si ha pogut ofendre algú. També
desitja sort a tothom que formi part del consistori en el futur.
Els senyors Garcia i Batlle s’adhereixen a les seves paraules i el senyor alcalde
ho agraeix.
Seguidament s’aixeca la sessió a les 14 hores i quinze minuts.
L’alcalde

la secretària
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