ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT 18 DE SETEMBRE DE 2007
A Rasquera, el divuit de setembre de 2007, a les 19 hores, es reuneixen en
sessió plenària extraordinària urgent, a la Casa Consistorial, els regidors
ressenyats a continuació, sota la presidència del Sr. BERNAT PELLISA
SABATÉ i assistits per la Sra. Maria Amparo Moreso Benaiges, secretària
accidental de la Corporació.
MEMBRES ASSISTENTS:
ALCALDE:
BERNAT PELLISA SABATE.
REGIDORS:
Mª TERESA MORESO BENAIGES
JOAN PELLISA ROSICH
OLIVIA BORRAS RUFI
Mª CECILIA TURMO PADULLES
1.RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DETERMINACIÓ DEL CAIRE
D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 79 DEL ROF.
L’alcalde president de la corporació exposa el motiu de la convocatòria
extraordinària urgent d’aquesta sessió, el qual es el venciment de termini de la
pòlissa
S’excusa l’assistència de la Regidora la Sra. Mª Pilar Ten Bartual.
La urgència de la sessió es apreciada per UNANIMITAT dels 5 membres
assistents dels 7 que formen el Ple de la Corporació, i s’accepta el caire
d’urgència de la mateixa, d’acord amb el que determina l’art. 79 del ROF.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA DE CRÈDIT
AMB CAIXA TARRAGONA.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 10 de setembre de 2007 s’inicia l’expedient
per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 115.000 €.

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la de Caixa Tarragona, amb les següents condicions financeres:
TERMINI
PERIORICITAT AMORTITZACIÓ
TIPUS INTERÈS
REVISIÓ TIPUS
COMISSIÓ APERTURA
COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT
COMISSIÓ D’ESTUDI
COMISSIÓ
CANCEL.LACIÓ
ANTICIPADA
FORMALITZACIÓ

12 MESOS
AL VENCIMENT
VARIABLE: EURIBOR TRIMESTRAL + 0,25 %
TRIMESTRAL
0,10%
0
0
0
SECRETARIA AJUNTAMENT

FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 del Text Refós de la LRHL, per atendre necessitats
transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
2.L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3 Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’han fet
l’adaptació i la previsió oportunes a les bases d’execució del pressupost,
segons l’article 52.1 del Text Refós de la LRHL, hi és d’aplicació l’article 3.1.k
del Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per
tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, 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.
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa
la nova operació, és del 18,32 % i, per tant, supera el 15% dels recursos
corrents liquidats en l’exercici anterior que ascendeixen a 94.172,42 ; per la
qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del Text Refós de la LRHL, l’òrgan
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de
l’Ajuntament per majoria simple dels membres presents.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb Caixa Tarragona, per un import de 115.000 €, que s’ha de cancel·lar en un
termini màxim de 12 mesos.

2 Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa de Tarragona,
amb les condicions financeres següents:
TERMINI
PERIORICITAT AMORTITZACIÓ
TIPUS INTERÈS
REVISIÓ TIPUS
COMISSIÓ APERTURA
COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT
COMISSIÓ D’ESTUDI
COMISSIÓ
CANCEL.LACIÓ
ANTICIPADA
FORMALITZACIÓ

12 MESOS
AL VENCIMENT
VARIABLE: EURIBOR TRIMESTRAL + 0,25 %
TRIMESTRAL
0,10%
0
0
0
SECRETARIA AJUNTAMENT

3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria mitjançant la liquidació definitiva de la recaptació en voluntària dels
tributs locals d’enguany.
4. 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 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers
dies del mes següent a la formalització.
5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Caixa Tarragona.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT
dels 5 membres assistents dels 7 que formen la corporació
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER
EXECUTAR L’OBRA “CASAL DE LA GENT GRAN”.
Antecedents
1. Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 23/07/07, es va
convocar la licitació per contractar l'obra “Casal de la Gent Gran” mitjançant
subhasta pel procediment obert urgent, que va ser anunciada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 174, de data 26 de juliol de 2007 i en el Diari Oficial
de la Generalitat núm.4938, de data 1 d’agost de 2007.
2. La Mesa de contractació, en la sessió del dia 28/08/07, va acordar proposar
l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'empresa CONSTRUGRU, pel preu de
(noranta-cinc mil cinc-centes cinc euros amb setanta-nou cèntims) 95.505,79
euros.

D'acord amb el que disposen l'article 83 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques (LCAP), aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya
(LMRLC) i el Reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques (RGLCAP), aprovat pel Rial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
Es proposa al Ple municipal, que adopti els acords següents:
1. Adjudicar la subhasta pública convocada per a l'execució de l'obra, titulada
“Casal de la Gent Gran”, voluntat del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, any 2005, a l'empresa CONSTRUGRUP, pel preu de
(noranta-cinc mil cinc-centes cinc euros amb setanta-nou cèntims) 95.505,79
euros, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el plec
de prescripcions tècniques i el projecte aprovats.
2. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar
des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la
garantia definitiva, xifrada en 3.820,23 euros, (tres mil vuit-centes vint euros
amb vint-i-tres cèntims) i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot
quedar resolta.
3. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 511/61028 del pressupost
de l'exercici 2007

4. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a
formalitzar el contracte administratiu corresponent.
5. Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per
l'empresa adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.
6. Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor: Martí Avinyó Fornós,
amb títol professional de Arquitecte Tècnic, núm. de col·legiat: 38, amb una
relació administrativa amb la corporació en concepte de Tècnic Municipal.
7. Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
Per aquest motiu, us comunico que disposeu d'un termini de quinze dies
naturals a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació per
constituir la garantia definitiva d'aquest contracte i us cito a l'acte de
formalització del contracte que tindrà lloc a la seu d'aquest Ajuntament en el
termini de trenta dies naturals següents a aquesta notificació (article 54.1
LCAP).
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el
que estableix l'article 157.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim

local de Catalunya, i d'acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, podrà interposar-se recurs de reposició davant
el Ple d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la recepció d'aquesta notificació o be directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà
de la recepció d'aquesta notificació. No obstant això, podeu interposar-ne
qualsevol altre, si ho considereu convenient.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a les dinou quinze
hores, de la qual cosa s'estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de
les del Ple, i que signen amb mi, la secretària, tots els assistents de la qual
cosa en DONO FE.

