ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Hora fi:
Lloc:

10/2018
11 de desembre de 2018
Extraordinari
19:00 hores
19:13 hores
Sala d’Actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Eloi Calbet Ferran
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Josep Maria Garriga Barberà
Victoria Eugenia Grau Portabales
Judit Fernández Llerena
Alberto Ortega Royo
Maria Jesús Valldosera Gasull
Excusen l’assistència:
Susanna Ferré Bové
Pere Guinovart Dalmau
Josep Lluís Moreno Santacana
Presidència: Alcalde Accidental, el Sr. Alberto Ortega Royo
Actua de Secretària: la Sra. Laura García Álvarez, Secretària general.
Interventor: el Sr. Javier Ríos Muñoz.
Ordre del dia:
ÚNIC.- Aprovació, si escau, de l´adjudicació dels préstecs a entitats bancàries
i modificació de l’Annex d’Inversions.
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució, l’Alcalde obre la sessió i es
procedeix a despatxar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
UNIC.- Aprovació, si escau, de l´adjudicació dels préstecs a entitats
bancàries i modificació de l’Annex d’Inversions.
ANTECEDENTS DE FET
Amb data 28 de novembre de 2018, es va incoar procediment per concertar una
operació de préstec, pel finançament d’Inversions, prevista al Pressupost d'aquest
Ajuntament per a l'exercici 2018.
Amb data 30 de novembre de 2018, es va emetre per part d'intervenció informe
sobre les condicions que havia de contenir aquesta operació en aplicació del principi
de prudència financera.
Amb data 8 de novembre de 2018, es va sol·licitar oferta a les Entitats financeres de
la localitat.

Durant el termini, no es van presentar les ofertes que consten en l'expedient. Es va
decidir ampliar el termini. Les entitats presentades han estat BBVA, Caixabank i Banc
Sabadell.
Atès que BBVA ha presentat la millor oferta, encara que per un màxim de 700.000,00
euros, per una de les inversions, mentre que Banc Sabadell ha presentat la següent
millor oferta.
Atès que l’Annex d’Inversions canvia, ja que la despesa prevista de “Climatització del
Centre de Dia”, finalment no es realitzarà, i el seu crèdit va ser transferit a la partida
de “Voreres” a la Modificació Pressupostària 5/2018, i afecta a l’operació de crèdit ja
que una part de la Inversió es finançava amb préstec.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Els articles 2.1.f), 48.bis i 48 a 55 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Els articles 25 i següents de la Llei 8/2001, d'Estabilitat Pressupostària, en la
seva aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2
de novembre.
La Disposició Final Trentena Primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre,
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
L'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.
El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de
caràcter econòmic, crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes i el
Fons de Finançament a Entitats Locals.
L'article 10 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L'article 4.1.b).3r del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
L'article 17 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
PRIMER. Adjudicar la concertació de l'operació de préstec pel finançament
d’Inversions previstes al Pressupost 2018, per import de 700.000,00 €, a la entitat
financera BBVA, en les següents condicions:

IMPORT CONCEDIT
TERMINI DE L'OPERACIÓ

700.000,00 euros
1 any de carència i 9 d’amortització

Període de liquidació d'interessos i
Trimestrals
amortització
Reduccions previstes durant el període
‐
Tipus d'Interès = Variable
TAE = 0,234 %
Cost Total Màxim (EUR 3M + «A»+ «B») = 0,798
A
B
C. F. E. = 0,048
Diferencial per oper/entitat = 0,75
Comissions de No Disponibilitat
Màxim 0,1% anual
Comissions d'agència [per a operacions
Màxim 50.000 euros anuals
sindicades]
Interessos de demora
Interès de l'operació + 2% anual màxim
INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ [Notari o fedatari Públic Municipal]
SEGON. Adjudicar la concertació de l'operació de préstec pel finançament
d’Inversions previstes al Pressupost 2018, per import de 575.000,00 €, a la entitat
financera Banc Sabadell, en les següents condicions:

IMPORT CONCEDIT
575.000,00 euros
TERMINI DE L'OPERACIÓ
1 any de carència i 9 d’amortització
Període de liquidació d'interessos i
Trimestrals
amortització
Reduccions previstes durant el període
‐
Tipus d'Interès = Variable
TAE = 0,444 %
Cost Total Màxim (EUR 3M + «A»+ «B») = 0,798
A
B
C. F. E. = 0,048
Diferencial per oper/entitat = 0,75
Comissions de No Disponibilitat
Màxim 0,1% anual
Comissions d'agència [per a operacions
Màxim 50.000 euros anuals
sindicades]
Interessos de demora
Interès de l'operació + 2% anual màxim
INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ [Notari o fedatari Públic Municipal]
TERCER. Modificar l’Annex d’Inversions, en el següent sentit:
On diu:

11

231 63215

CLIMATITZACIÓ CENTRE DE DIA

Ha de dir:

6

151

60908

VORERES

QUART. Notificar l'adjudicació a les Entitats financeres que van presentar ofertes i
van resultar excloses.
CINQUÈ. Notificar als adjudicataris de dita operació de préstecs a llarg termini el
present acord i citar-los per a la formalització d'aquesta.

El Sr. Eloi pren la paraula per explicar el punt a aprovar: la concertació del préstec
del capítol 9 d´ingressos del pressupost 2018.
S´han demanat tres ofertes a tres entitats bancàries: BBVA, Sabadell i la Caixa.
L´informe d´Intervenció determina la Caixa com l´opció menys favorable.
Es proposa, doncs, adjudicar aquest préstec de EUR. 1.275.000 a BBVA i Sabadell.
A la millor oferta, la del BBVA, es proposa la concertació d´un préstec de EUR.
700.000.
Al Sabadell es proposa la concertació d´un préstec per la resta: EUR. 575.000
Es proposa al Ple l´adopció d´aquest acord en aquest moment perquè les entitats
bancàries necessitaven informació comptable de l´any anterior per presentar les
seves ofertes de financiació i és ara que l´Ajuntament ha tancat l´exercici 2017, que
aquest ha pogut demanar-les.
El Sr. Navarro pren la paraula i pregunta si la intenció del consistori és fer-lo durar
els 10 anys o si s´amortitzarà abans.
El Sr. Eloi diu que la intenció és amortitzar-lo abans.
El Sr. Navarro pregunta que si enlloc d´anar concertant préstecs a llarg termini, no
seria millor concertar una pòlissa de crèdit permanent, on pagués per allò que
disposes.
El Sr. Eloi diu que ja es va plantejar aquesta opció fa un temps i es va concloure que
era més favorable concertar un préstec puntual, que en aquesta ocasió no s´ha
valorat, però que es pot tornar a mirar; que l´Ajuntament té liquiditat suficient per
amortitzar tots els préstecs i assumir despesa però que és preferible mantenir un
nivell d´endeutament baix, que una baixa liquiditat.
El Sr. Navarro justifica l´absència del sr. Josep Lluís Moreno.
El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 19:13 hores i d’ella s’estén la present acta del
contingut de la qual, com a Secretària, en dono fe.

Document signat electrònicament

