ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2012
Caràcter: extraordinària
Data: dilluns, 14 de maig
Horari: de les 19.30 a les 19.36 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Artur Masip Ribes, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Laia Cubells Esteve, regidora

Ordre del dia
1. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini

1. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini
El dia 8 de maig va ser l'últim dia hàbil què van disposar les Entitats locals per introduir en
l'aplicació informàtica disponible a la Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
modificacions, acceptacions en lloc dels contractistes i incloure certificats individuals
emesos, a instàncies dels proveïdors, reconeixent o no l'existència d'obligacions pendents
de pagament amb aquests, o per indicar que no s'han emès aquests certificats.
Atès els imports de les obligacions pendents de pagament recollits en les
relacions inicials remeses per aquesta Corporació fins al dia 15 de març, i respecte de les
quals els contractistes, directament o a través d'aquelles, hagin manifestat la seva voluntat
d'acollir-se al procés del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, així com els imports de
les obligacions pendents de pagament que constin als certificats individuals emesos per
aquest Ajuntament reconeixent l'existència de deutes amb proveïdors.
Aquestes quantitats esmentades constituiran l'import de l’operació de préstec que podrà
concertar aquesta entitat, atès que s’ha presentat un pla d'ajust dins del termini establert i
la seva valoració ha estat favorable per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.

Atès que les entitats locals han d'aprovar la concertació de les operacions
de préstec fins al dia 15 de maig, com a data límit i que amb posterioritat a aquesta data
no podran adoptar acords d'aprovació en el marc dels reials decrets llei 4/2012, de 24 de
febrer, i 7/2012, de 9 de març.
Atès que aquesta aprovació correspon a l'òrgan de la corporació local competent d'acord
amb l'article 52 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i pel que, si s'escau, disposi la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
El Ple aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar una concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a
llarg termini, per un import de 96.238,23 €, per finançar les despeses següents:

Factures

Proveïdor

Concepte

Import

317

Movir 30

Rehabilitació de la Sala
polivalent i Casal Social

21.785,17

330

Movir 30

Rehabilitació de la Sala
polivalent i Casal Social

40.286,63

331

Movir 30

Rehabilitació de la Sala
polivalent i Casal Social

34.166,43

Aquest acord d'aprovació és genèric pel que fa a les entitats de crèdit amb les quals es
formalitzarà l’operació de préstec, ja que s'assignarà per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), i
la resta de característiques són les que es detallen a l’Acord de la Comissió Delegada del
Govern per a Assumptes Econòmics d'1 de març, publicat mitjançant Ordre PRE/773/2012,
de 16 d'abril (BOE de 17 d'abril), essent el període d'amortització com a màxim de 10 anys
amb els dos primers de carència d'amortització del principal i un tipus d’interès l’equivalent
al cost de finançament del Tesor Públic en els terminis indicats més un marge màxim de
115 punts bàsics més un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics.
Segon - Adoptat l’acord d’aprovació de la concertació de l’operació de préstec, aquesta
Corporació restarà a l’espera que una entitat de crèdit es posi en contacte per tal de
formalitzar l’operació corresponent. Aquesta formalització s'haurà de realitzar entre els dies
16 i 25 de maig.
Tercer – Comunicar, si s’escau, aquesta operació al Departament d’Economia i Finances,
d’acord amb l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007.

Quart - Facultar l’alcalde d’aquest Ajuntament, tan àmpliament com sigui necessari, per a
l’execució dels acords anteriors.

I essent les dinou hores i trenta-sis minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària acc.

Vist i plau
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

