
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2011 

 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Hora que comença: 14.00 hores 
Hora que acaba: 14.35 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació concertació de l’operació de tresoreria amb l’entitat Bankia, 
per a l’any 2012 

2) Aprovació concertació de l’operació de tresoreria amb l’entitat Caixa 
Penedès, per a l’any 2012 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ CONCERTACIÓ DE L’OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB 
BANKIA PER A L’ANY 2012 
 
D’acord amb l’article 51 RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per atendre necessitats 
transitòries es pot concertar una operació de crèdit a curt termini. 
 
L’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes dels sector públic, 
sobre l’exclusió de les operacions de tresoreria de l’àmbit d’aplicació de la dita 
llei. 
 



 
 
 

Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents per 
a l’exercici 2012, inclosa la nova operació té un import total de 1.370.000,- que 
suposa el 10,66%, i per tant no supera el 15% dels recursos liquidats en 
l’exercici anterior i, d’acord amb l’article 52.2. del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
l’òrgan competent per la seva aprovació és l’Alcalde. 
 
Atès les delegacions de funcions en matèria de gestió econòmica financera 
establertes a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 
555/2011, de 14 de juny de 2011. 
  
Vist l’informe emès per l’interventor en data 30 de desembre de 2011 relatiu a la 
procedència, condicions i legalitat de l’operació a concertar, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
IDENTIFICACIÓ I OBJECTE  
 
Aquest informe té caràcter preceptiu s’emet en compliment del que disposa 
l’article 52.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El seu objecte és l’aprovació d’una operació de crèdit a curt termini per a l’exercici 
2012 per import de 800.000 euros per atendre els problemes transitoris de 
tresoreria, per raó de pagaments ineludibles amb consignació pressupostària. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
o Articles 51 i 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 
o Article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
o Article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector 
públic (LCSP). 
o Article 52.2 m) 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. 
o Ordre ECF/1378/2007, de 27 d’abril sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 
o Article 14.3 del Reial Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’OPERACIÓ 
 
L’oferta presentada per BANKIA presenta les següents condicions: 
 

Entitat bancària  Bankia  
Import de l’operació 800.000,- € 
Venciment 31 de desembre de 2012 
Tipus interès  Euribor trimestral + 4% 
Comissió d’obertura 0,50% 
Comissió no disponibilitat 0,25% 



 
 
 

Comissió d’excedit 2% 
 
ANÀLISI DELS RATIS DE L’OPERACIÓ 
 
Els Ratis de l’Operació són els següents: 
 
Import acumulat operacions de tresoreria amb inclusió  de 
l’operació prevista 

1.370.000,00   

Ingressos corrents liquidats en l’exercici 2010 (Decret 
d’Alcaldia 279/2011) 

12.855.676,52   

Límit màxim a concertar en operacions de tresoreria – 30% 
(Art. 51 TRLRHL) 

3.856.702,96   

Percentatge de l’operació de tresoreria sobres els ingressos 
corrents liquidats 

6,22% 

Percentatge operacions acumulades de tresoreria sobre 
ingressos corrents liquidats inclosa la prevista 

10,66% 

 
INFORMO 
 
PRIMER.- Que l’import del préstec a curt termini té per objecte atendre 
necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments ineludibles amb 
consignació pressupostària. 
 
SEGON.- L’operació de tresoreria d’acord amb l’article 14.3 del Reial Decret - Llei 
8/2010, de 20 de maig, haurà de quedar cancel·lada a 31 de desembre de cada 
any. 
 
TERCER.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents a 
la data d’emissió del present informe, no supera el 30% dels ingressos liquidats 
per operacions corrents en l’exercici anterior, d’acord amb l’establert a l’article 51 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial  
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
 
QUART.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents a la 
data d’emissió del present informe, inclosa la nova operació és de 1.370.000,-€ 
(10,66%), i per tant no supera el 15% dels recursos corrents liquidats en 
l’exercici, per la qual cosa, d’acord amb l’article 52 del TRLRHL i el Decret 
d’Alcaldia núm. 555/2011, de 14 de juny de 2011, de delegacions de funcions en 
matèria de gestió econòmica financera establertes a la Junta de Govern Local, 
l’òrgan competent per l’aprovació de crèdit a curt termini és la Junta de Govern 
Local. 
 
CINQUÈ.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit 
a curt termini podrà ser garantir, d’acord amb l’article 49 TRLRHL amb l’afectació 
de contribució especials, taxes o preus públics. 
 
SISÈ.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té capacitat per afrontar, en el temps, 
les obligacions que es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada. 
 



 
 
 

SETÈ.- Donat que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada és 
d’aplicació article 4 de la LSCP i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a 
les normes sobre contractació administrativa en el qual a la preparació i 
adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de 
l’òrgan competent, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament 
que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona 
administració i economia de mitjans. 
 
VUITÈ.- Cal comunicar aquesta operació de tresoreria a la direcció de Política 
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances  de la 
Generalitat  de Catalunya dins els primers deu dies del mes següent a aquella en 
que s’hagi signat l’operació. 

 
Tenint en compte la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 
termini, amb la entitat bancària BANKIA, per import de 800.000,-€ amb efectes 
1 de gener de 2012, que s’ha de cancel·lar a data 31 de desembre de 2012, 
amb les següents condicions: 
 

- Crèdit concedit  800.000,-€ 
- Termini: 31/12/2012 
- Tipus d’interès: Euribor +4% 
- Comissió d’obertura: 0,50% 
- Comissió disponibilitat: 0,25% 
- Comissió excedit: 2% 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d’Economia i Finances, de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordre ECF/128/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediment en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’entitat bancària interessada, per a procedir 
a la signatura de l’operació esmentada. 
 
2.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ D’UNA 
OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA PENEDÈS 
 
D’acord amb l’article 51 RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per atendre necessitats 
transitòries es pot concertar una operació de crèdit a curt termini. 
 
L’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes dels sector públic, 
sobre l’exclusió de les operacions de tresoreria de l’àmbit d’aplicació de la dita 
llei. 
 
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents per 
a l’exercici 2012, inclosa la nova operació té un import total de 1.370.000,- que 



 
 
 

suposa el 10,66%, i per tant no supera el 15% dels recursos liquidats en 
l’exercici anterior i, d’acord amb l’article 52.2. del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
l’òrgan competent per la seva aprovació és l’Alcalde. 
 
Atès les delegacions de funcions en matèria de gestió econòmica financera 
establertes a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 
555/2011, de 14 de juny de 2011. 
  
Vist l’informe emès per l’interventor en data 30 de desembre de 2011 relatiu a la 
procedència, condicions i legalitat de l’operació a concertar, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE  
 
Aquest informe té caràcter preceptiu s’emet en compliment del que disposa 
l’article 52.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El seu objecte és l’aprovació d’una operació de crèdit a curt termini per a l’exercici 
2012 per import de 570.000 euros per atendre els problemes transitoris de 
tresoreria, per raó de pagaments ineludibles amb consignació pressupostària. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
o Articles 51 i 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 
o Article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
o Article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector 
públic (LCSP). 
o Article 52.2 m) 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. 
o Ordre ECF/1378/2007, de 27 d’abril sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 
o Article 14.3 del Reial Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’OPERACIÓ 
 
L’oferta presentada per Caixa Penedès presenta les següents condicions: 
 

Entitat bancària  Caixa Penedès 
Import de l’operació 570.000,- € 
Reduccions 6.000 € mensuals 
Venciment 31 de març de 2012 
Tipus interès  7,50% 
Comissió d’obertura 1% 
Comissió no disponibilitat 0,50% 
Comissió d’excedit 0,50% 



 
 
 

 
ANÀLISI DELS RATIS DE L’OPERACIÓ 
 
Els Ratis de l’Operació són els següents: 
 
Import acumulat operacions de tresoreria amb inclusió  de 
l’operació prevista 

1.370.000,00   

Ingressos corrents liquidats en l’exercici 2010 (Decret 
d’Alcaldia 279/2011) 

12.855.676,52   

Límit màxim a concertar en operacions de tresoreria – 30% 
(Art. 51 TRLRHL) 

3.856.702,96   

Percentatge de l’operació de tresoreria sobres els ingressos 
corrents liquidats 

6,22% 

Percentatge operacions acumulades de tresoreria sobre 
ingressos corrents liquidats inclosa la prevista 

10,66% 

 
INFORMO 
 
PRIMER.- Que l’import del préstec a curt termini té per objecte atendre 
necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments ineludibles amb 
consignació pressupostària. 
 
SEGON.- L’operació de tresoreria d’acord amb l’article 14.3 del Reial Decret - Llei 
8/2010, de 20 de maig, haurà de quedar cancel·lada a 31 de desembre de cada 
any. 
 
TERCER.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents a 
la data d’emissió del present informe, no supera el 30% dels ingressos liquidats 
per operacions corrents en l’exercici anterior, d’acord amb l’establert a l’article 51 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial  
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
 
QUART.- L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents a la 
data d’emissió del present informe, inclosa la nova operació és de 1.370.000,-€ 
(10,66%), i per tant no supera el 15% dels recursos corrents liquidats en 
l’exercici, per la qual cosa, d’acord amb l’article 52 del TRLRHL i el Decret 
d’Alcaldia núm. 555/2011, de 14 de juny de 2011, de delegacions de funcions en 
matèria de gestió econòmica financera establertes a la Junta de Govern Local, 
l’òrgan competent per l’aprovació de crèdit a curt termini és la Junta de Govern 
Local. 
 
CINQUÈ.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit 
a curt termini podrà ser garantir, d’acord amb l’article 49 TRLRHL amb l’afectació 
de contribució especials, taxes o preus públics. 
 
SISÈ.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar té capacitat per afrontar, en el temps, 
les obligacions que es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada. 
 



 
 
 

SETÈ.- Donat que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada és 
d’aplicació article 4 de la LSCP i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a 
les normes sobre contractació administrativa en el qual a la preparació i 
adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de 
l’òrgan competent, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament 
que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona 
administració i economia de mitjans. 
 
VUITÈ.- Cal comunicar aquesta operació de tresoreria a la direcció de Política 
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances  de la 
Generalitat  de Catalunya dins els primers deu dies del mes següent a aquella en 
que s’hagi signat l’operació. 

 
Tenint en compte la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 
termini, amb la entitat bancària CAIXA PENEDÈS, per import de 570.000,-€ 
amb efectes 1 de gener de 2012, que s’ha de cancel·lar a data 31 de març de 
2012, amb les següents condicions: 
 

- Crèdit concedit  570.000,-€ 
- Reduccions de 6.000 € mensuals. 
- Termini: 31/03/2012 
- Tipus d’interès: 7,50% 
- Comissió d’obertura: 1% 
- Comissió disponibilitat: 0,50% 
- Comissió excedit: 0,50% 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d’Economia i Finances, de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 5 de l’Ordre ECF/128/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediment en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’entitat bancària interessada, per a procedir 
a la signatura de l’operació esmentada. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 14.35 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


