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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.:   04/2017 
Caràcter:   extraordinària 
Data:    27 d’abril de 2017 
Horari:   de les 20:00 a les 20:05 hores 
Lloc:    Sala de sessions de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen: 
 
Enric Mir Pifarré Convergència i Unió (CiU) 
Núria Palau Minguella Convergència i Unió (CiU) 
Jordi Ribalta Roig Convergència i Unió (CiU) 
Maria Fuste Marsal Convergència i Unió (CiU) 
Francesc Mir Salvany Convergència i Unió (CiU) 
Esther Vallès Fernández Convergència i Unió (CiU) 
Daniel Not Vilafranca Convergència i Unió (CiU) 
Ariadna Salla Gallart Convergència i Unió (CiU) 
Salvador Noguera i Vilalta Esquerra republicana de Catalunya – Acord 

Municipal (ERC – AM) 
M. Montserrat Casals i 
Serrano  

Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Enric Farran Belart Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Albert Valero i Folch Esquerra republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC – AM) 

Josep Ramon Farran Belart Candidatura d’Unitat Popular – (CUP) 
 
Secretària:  Carme Vallés i Fort 
Interventor: Marc Fernández Mesalles 
 
 
Es comprova l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 98.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i s’inicia la sessió. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 30 DE MARÇ DE 
2017 
2.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA 
PER IMPORT DE 250.000 € AMB L’ENTITAT BANC SABADELL ATLÀNTIC 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 30 DE MARÇ 
DE 2017 
 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària de 30 de 
març de 2017 que ha estat distribuïda junt amb la documentació relativa a la 
convocatòria de la sessió. 
 
El Sr. Francesc Mir que a la seva darrera intervenció al punt 9, on hi diu “El Sr. 
Francesc Mir matisa que l’acord del 2011 es va adoptar per unanimitat” falta 
afegir “dels 24 alcaldes de la Comarca”. 
 
El Sr. Alcalde sotmet l’acta a votació, un cop incorporada l’esmena, i és 
aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
TRESORERIA PER IMPORT DE 250.000 € AMB L’ENTITAT BANC 
SABADELL ATLÀNTIC 
 
Se sotmet a la consideració del Ple la següent proposta d’acord que compta 
amb el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Economia, 
Urbanisme i Promoció Econòmica celebrada el 27 d’abril de 2017: 
 
 
Expedient referent a la formalització d’una operació de tresoreria o préstec a 
curt termini. 
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. Per Providència d’Alcaldia de data 20 de març de 2017 s’inicia l’expedient 
per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini. 
 
1.2. El desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les 
despeses determina una manca de liquiditat temporal en la tresoreria de 
l'Ajuntament, per la qual cosa, per fer efectius els pagaments ineludibles i 
complir amb el període mig de pagament i, donat que una de les operacions 
vigents finalitza el proper dia 29 d’abril de 2017, es va sol·licitar oferta a l’entitat 
Banc Sabadell Atlàntic per a renovar l’operació de tresoreria per un import 
màxim de 250.000,00 euros. 
 
1.3. Es va presentar oferta amb les següents condicions financeres: 
Entitat: BANC SABADELL ATLANTIC

Import 250.000,00

Termini 12 mesos

Interès: Euríbor 3 mesos + 0,50%

Interès de demora: 2% sobre l'interès cobrat en el moment

Comissió de no disponibilitat: 0,0125% trimestral  
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2. FONAMENTS DE DRET 
2.1. 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 
(TRLRHL), per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una 
operació de crèdit a curt termini.  
 
2.2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs. 
 
2.3. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa 
la nova operació, és del 17% dels ingressos corrents liquidats de l’exercici 
anterior i, per tant, supera el 15% d’aquest recursos; per la qual cosa, l’òrgan 
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de la 
Corporació per majoria simple del nombre legal de membres del Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 

termini, amb l’entitat Banc Sabadell Atlàntic, amb les condicions financeres 

següents:  

a) Crèdit màxim autoritzat: 250.000,00 euros 
b) Termini: 12 mesos 
c) Tipus d’interès: Euríbor 3 mesos + 0,50% 
d) Interès de demora: 2% sobre l’interès cobrat en el moment 
e) Comissió de no disponibilitat: 0,0125% trimestral 
 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera 

del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en 

el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització, d’acord amb 

l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 

matèria de tutela financera dels ens locals. 

 

Tercer.- Facultar l’Alcalde per formalitzar l’operació de préstec i la 

documentació necessària per a l’execució del present acord. 

 

DEBAT: 
El Sr. Alcalde fa una breu explicació de la proposta. 
 
El Sr. Salvador Noguera es manifesta a favor de la proposta. 
 
El Sr. Josep Ramon  Farran pregunta al Sr. Interventor si l’Institut Català de 
Finances disposa de línies de finançament per poder cobrir aquest tipus de 
necessitats. 
El Sr. Interventor respon que s’informarà al respecte. 
 
ACORD:  
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat de tots els 
regidors/es assistents. 
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I sense cap altre afer a tractar l’alcalde aixeca la sessió en la data i hora 
assenyalats en l’encapçalament, del que jo, com a secretària, estenc la present 
acta i en dono fe. 
 
L’alcalde          La secretària 
 
 
 
 
Enric Mir i Pifarré         Carme Vallés i Fort 


