ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
8-02-2010
DATA:
Extraordinària.
SESSIÓ:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
LLOC:
14:00 hores.
HORA DE COMENÇAMENT:
14:20 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Esther ISÚS I FONT
Josep PEREMARTI I BORRELL
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA

Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres dels 9
que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President de la
Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els substitueixin legalment
hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de tots els regidors, i el secretari-Interventor es
constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA
I.- ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Hisenda i Patrimoni
Nombre de membres presents durant la votació:
Vots a favor :

6 Regidors IVB- PM

Abstencions:

1 regidor Bvp

Acord: Majoria

Absoluta

1.-Renovació operació de tresoreria amb termini d’un any.
Atès que en data 25 de gener , es va iniciar expedient per concertar una
operació de tresoreria per fer front als pagaments a causa de la falta de liquiditat per
fer front a aquests,

Atès que en data 25 de gener es va emetre informe d’Intervenció i en data 25
de gener es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquests, l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte és aquesta el Ple de la Corporació, ja que es tracta
d’una operació de tresoreria prevista en el pressupost, i que supera el 10% dels
recursos de caràcter ordinari previstos en aquest pressupost /una operació de crèdit
l’import de la qual acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la
nova operació, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior..

Atés que en data 3 de febrer, es va sol·licitar oferta a l’Entitat de la localitat La
Caixa per a la renovació de la mateixa.

Examinada la documentació que l’ acompanya, i d’acord amb aquesta i de
conformitat amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals,
L’ Ajuntament en Ple ACORDA:

PRIMER.- Adjudicar la concertació de l’operació de tresoreria per fer front als
pagaments.

Les condicions de l’ operació son les següents:

Les condicions mínimes seran:
- Import de l’operació: 375.000 euros
- Tipus d’interés: Euribor trimestral + 3 ( l’ actual euribor trimestral és el 0,66% ).
- Tipus d’interés no disposat; 1% anual
- Comissió renovació: 0,25€ negociable.
- Intervenció de l’operació (Notari o fedatari Públic Municipal).

SEGON. Notificar la present resolució a l’ Entitat financera que va presentar l’oferta,
adjudicataria de la mateixa.
TERCER. Remetre una còpia de l’ expedient tramitat a la Comunitat Autònoma, per la
seva presa de coneixement.

En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

