ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
24-05-2010
DATA:
Extraordinària i Urgent.
SESSIÓ:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
LLOC:
21:00 hores.
HORA DE COMENÇAMENT:
21:20 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Absent
Srs. Regidors:
(IVB -PM)
Esther ISÚS I FONT
Josep PEREMARTI I BORRELL
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA
(CIU)
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
Observacions:
Es fa constar que en absència del senyor Joan PERELADA I RAMON, alcalde,
presideix l’acte la senyora Esther ISÚS FONT , primera tinent d’alcalde.
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Joan PERELADA I RAMON (IVB-PM)
Rubén BARDAJI I CAZORLA (IVB-PM)
Carlos FANTOVA I PALACIN (Bpv)
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES (CIU)
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 5 regidors, i el
constata l’existència de quòrum.

secretari-Interventor

es

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.c de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local es va convocar al Ple de l’Ajuntament
per la celebració extraordinària i urgent, amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT
2.- ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Hisenda i Patrimoni
Concertació operació de crèdit i cancel·lació operació de tresoreria amb termini d’un
any.
1. APROVACIÓ DEL CARÀCTER URGENT
Essent les vint-i-un hores, la Tinent d’Alcalde, va declarar oberta la sessió.
Va començar dient que havia estat convocada aquesta sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament de la Vall de Boí amb caràcter d’urgència amb motiu del Decret 8/2010
publicat aquest dilluns al BOE que preveu reduir el dèficit públic i que entra en vigor
dimarts, ajornant fins al 2012 la concertació de qualsevol operació d’endeutament.
La Tinent d’Alcalde justifica que és una operació que ja estava prevista al ple del mes
de febrer i pendent d’aprovar al pròxim ple de juny. Ara bé, l’entrada en vigor d’aquest
decret impossibilita l’ajuntament a demanar aquest crèdit i, per tant, el consistori es
planteja l’aprovació per via d`urgència, per fer front a inversions ( pendents se
resolució les peticions dins el programa Viure la Poble d’intervenció integral per a
petits municipis i programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial).
El que calia fer primerament- de conformitat amb el que disposa l’article 46.2b de la
Ley 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de la Bases de Règim Local i amb el que disposa
l’apartat b) de l’article 98 de la LMRLC – era ratificar el caràcter urgent amb el qual
havia estat feta la convocatòria, ratificació que, efectivament, es va produir per
assentiment unànime del 5 membres presents.

2. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT I CANCEL·LACIÓ OPERACIÓ
DE TRESORERIA AMB TERMINY D’UN ANY
Nombre de membres presents durant la votació: 5
Vots a favor : 4 Regidors IVB- PM i
regidor Bvp
Acord: majoria Absoluta.

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 va acordar, adjudicar la concertació de l’operació de
tresoreria per fer front als pagaments per import de 375.000 euros i notificant la
present resolució a l’ Entitat financera que va presentar l’oferta, adjudicatària de la
mateixa.
Atès que per disminuir la càrrega financera, l’Ajuntament vol cancel·lar l’operació
de tresoreria amb termini d’un any i per import de 375.000 euros i concertar una
operació de crèdit pel mateix import.
Atès que en data 3 d’abril, es va iniciar procediment per concertar una operació
de crèdit a llarg termini per al finançament de d’inversions i disminució de
càrrega financera, prevista en el Pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2010.
Atès que en data 7 d’abril, es van sol·licitar ofertes a les Entitats de la localitat.
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 del Text Refós de la Llei de les
Hisendes Locals,

L’ Ajuntament en Ple ACORDA:
PRIMER. Cancel·lar l’operació de crèdit amb la Caixa aprovada inicialment i en
vigor fins l’any 2011 , i Adjudicar la concertació de l’operació de crèdit a llarg
termini per al finançament de d’ inversions, per import de 375.000 €, en les
condicions següents:
Les condicions mínimes seran:
— Tipus d’interès: 6,1.
— Comissions:
D’obertura: a determinar per l’Entitat financera.
Termini:10 anys .
Disposició: plena a la signatura de la pòlissa
— Tipus de referència: Euribor - trimestral.
— Diferencial sobre el tipus de referència: TAE 2,83.
— Revisió: trimestral.
— Quotes: constants d’amortització més interessos.
— Terminis de pagament: quotes trimestrals.
Intervenció de l’operació (Notari o fedatari Públic Municipal).
SEGON. Sol·licitar presa de coneixement de l’operació de crèdit a l’Autoritat
competent en matèria econòmica i financera en la Comunitat Autònoma.
TERCER. Notificar el present Acord a les Entitats financeres que van presentar
ofertes.

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

Vist i plau
L’Alcalde

