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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Identificació: 07/2017   
Caràcter: Extraordinari  
Data:  11 de desembre de 2017 
Hora: de les 12:00 a les 12:15 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 

ASSISTENTS 
 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Manel Marsan Segú, regidor  
Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor 
Ramon Espuña Turmo, regidor  
Maria Teresa Solè Debès, regidora 
 
No assiteix el Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor ni la Sra. Emilia Farré Farran, 
regidora  
 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal de les 
Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovar la formalització d’una pòlissa de crèdit per al 2018. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida 
realització de la reunió, el senyor alcalde inicia la sessió. 

1. Aprovar la formalització d’una pòlissa de crèdit per al 2018. 
 
Antecedents 
 
Atès que el descompassament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de 
les despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria, i que a més, cal fer 
efectius els pagaments ineludibles programats. 
 
Vist l’informe previ i preceptiu emès per la secretària-interventora d’aquest Ajuntament 
en relació amb l’operació de tresoreria a formalitzar amb l’Entitat BANTIERRA, 
mitjançant pòlissa de crèdit de límit de VUITANTA MIL EUROS (80.000 €). 
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Fonaments de dretj 
 
3.1. L’article 48 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals estableix que les entitats locals, els seus 
organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents podran concertar 
operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini. 
 
3.2. L’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o 
préstec amb entitats financeres (apartats a i b de 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), llevat de les emissions de deute per termini no superior a 
un any (apartat c de 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).  
 
L’operació de tresoreria no es pot concertar per un termini superior a un any. Les 
emissions de deute també tenen aquesta durada màxima. 
 
3.3. L’article 50 de l’esmentada norma disposa que qualsevol de les modalitats de 
crèdits previstes al RDL 2/2004, de 5 de març, requerirà que la Corporació disposi 
del pressupost aprovat de l’exercici en curs. Excepcionalment, es podran concertar 
operacions de tresoreria en situació de pròrroga del pressupost dins dels límits 
fixats en la normativa, sempre que aquelles que estan concertades estiguin 
reemborsades i es justifiqui aquest fet en el moment de formalitzar la nova operació 
de tresoreria. 
 
3.4. L’article 51 de la mateixa norma disposa que les entitats locals podran 
concertar operacions de crèdit a curt termini per un període que no excedeixi l’any 
per atendre necessitats transitòries de tresoreria, sempre que en el seu conjunt no 
superin el 30% dels ingressos corrents liquidats d’operacions corrents de l’exercici 
anterior, excepte que l’operació s’hagi de concertar el primer semestre de l’any 
sense que s’hagi produït la liquidació de l’exercici anterior, cas en què es prendrà 
de referència la liquidació anterior a l’últim exercici. 

El mateix article enuncia que tindran la consideració d’operacions de crèdit a curt 
termini: 
 

- Les bestretes que es percebin d’entitats financeres a compte de productes 
recaptatoris dels impostos meritats i liquidats en cada exercici econòmic. 

- Préstecs i crèdits concedits per entitats financeres per a cobrir desfasaments 
transitoris de tresoreria. 

- Emissions de deute a curt termini. 
 
3.5. L’article 52.2 de la mateixa norma disposa que la competència per a concertar 
operacions de crèdit a curt termini correspondrà al president si l’import acumulat de 
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les operacions vives no supera el 15% dels recursos corrents liquidats de l’exercici 
anterior, en cas contrari, l’aprovació correspondrà al Ple. 
 
3.6. L’article 48 bis de la mateixa norma estableix que totes les operacions 
financeres que subscriguin les corporacions locals estan subjectes al principi de 
prudència financera. 
 
3.7. La Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera, defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals. 
 
3.8. L’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local disposa que s’aprovaran per majoria absoluta les operacions 
financeres o de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost. 
 
3.9. L’article 5 de l’Ordre 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera de les entitats locals estableix que els ens locals han de comunicar 
al Departament d'Economia i Finances, en el termini dels primers deu dies de cada 
mes, les operacions de crèdit de termini igual o inferior a 1 any, formalitzades o 
avalades durant el mes anterior.  
 
Per tant, d’acord amb l’article 52.2 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, 
 
El Ple, per unanimitat, acorda:        
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 
amb BANTIERRA, per un import de 80.000,00 €, que s’ha de cancel·lar en un 
termini màxim de 12 mesos. 
 
Segon.- Aprovar dita operació de tresoreria amb les condicions següents: 
 
- Import: 80.000 euros 
- Termini: 1 any (12 mesos) 
- Tipus d’interès: 0,36% fix 
- Comissions: Obertura 0,00 %, Estudi 0,00%, Saldo mig no disposat 0,008% 

trimestral, demora 2,36% 
 
Tercer.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de 
tresoreria mitjançant els ingressos del Pressupost Ordinari, corresponents a les 
Taxes i Preus Públics, així com  el Fons Nacional de Cooperació. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el 
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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. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. alcalde-president perquè en  nom i  representació  de 
l'Ajuntament del Soleràs, formalitzi  tots els documents que siguin necessaris per al 
bon fi de l'operació. 
 
 
 
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la 
sessió de  la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a 
secretària, certifico. 
  
La secretària-interventora,                         Vist i plau 

        L’alcalde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Cornellana Martí                       Jordi Sarlé Marfull 
 


