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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EN DATA 4 DE GENER DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les19.00 hores del dia 4 de gener de dos mil 
disset, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde,  
el Sr. Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, 
el Sr. Marc Calmet i Calveras. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana Freixa i Codina.

Actua com a Secretària, N’Immaculada Casals i Casanova.

Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix amb allò que disposa 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, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 20 DE 
DESEMBRE DE 2016

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 20 de desembre de 2016.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2016.

2) ACORD   APROVANT LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE CRÈDIT

ANTECEDENTS

El  desacompassament  en  la  recaptació  dels  ingressos,  en  concret  del  cobrament  de  les 
subvencions 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 nova operació de 
tresoreria o préstec a curt termini fins a un import màxim de 120.000,00 €.

Vist l’expedient  instruït  de conformitat  amb l’article 51 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel  qual  
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), per 
atendre necessitats transitòries de tresoreria, cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
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Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la de l’entitat “BBVA”, 
amb les condicions financeres següents: 

Crèdit màxim autoritzat: 120.000 €.
 Tipus d’interès i marge: 0,26 € fix
 Termini: 1 any.
 Comissions d’obertura i estudi: 0%
 Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
 Garanties: les pròpies de l’entitat

Vist  l’informe  de  la  secretària-interventora  relatiu  a  la  procedència,  condicions  i  legalitat  de 
l’operació a concertar.

FONAMENTS DE DRET 

I.- Que l'import del préstec a curt termini té per objecte atendre necessitats transitòries de tresoreria,  
per raó de pagaments ineludibles amb consignació pressupostària.

II.- L’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb entitats 
financeres (article 51. b) del TRLRHL), llevat de les emissions de deute per termini no superior a un 
any (article 51. c) del TRLRHL). 

III.- L'import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova operació, no  
supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb 
l’article 52.2 del TRLRHL, l’òrgan competent per l’aprovació de l’operació de crèdit a curt termini és  
l'alcalde-president de l’ajuntament, no obstant i a l’empara de lo establert al Decret d’Alcaldia de 
data 8 de juliol de 2015, les dites competències foren delegades a la Junta de Govern Local.

IV.- A la Base 45 de les Bases d’execució del pressupost es preveu que l 'Ajuntament podrà concertar 
les  operacions  d'endeutament  a  un  termini  no  superior  a  l'exercici  per  fer  front  a  dèficits 
temporals  de tresoreria,  amb un import  màxim del  35% dels  recursos de caràcter  ordinari 
liquidats en l'exercici anterior.

La concertació d'operacions d'endeutament  a termini  no superior  a l'exercici  serà competència de 
l'Alcalde si el total d'operacions concertades en l'exercici, inclosa la que es trobi en tràmit, no supera el 
15% dels recursos de caràcter ordinari liquidats en l'exercici anterior. Superat aquest límit l'aprovació 
serà competència del Ple.

El tractament comptable d'aquestes operacions serà no pressupostari i en la seva concertació s'aprova 
que es segueixi igual procediment que en les de llarg termini, d'acord amb el que preveu l'art. 53.1 de 
la Llei 39/88.

V.-  Que  l’ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà   té  capacitat  per  afrontar,  en  el  temps,  les 
obligacions que es derivin de l’operació de crèdit sol·licitada.

VI.- Donat que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’ha fet l'oportuna adaptació i  
previsió a les Bases d’execució del Pressupost, segons l’article 52.1 del TRLRHL és d’aplicació 
l’article  3.1.  k)  del  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques  (cal  
entendre’s  que  resulta  d’aplicació  l’article  4.1  l)  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre, pel  qual s’aprova el  Text  refós de la Llei  de contractes del  sector públic) i, per tant, 
l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la TRLCSP quant a la preparació i adjudicació. 
Si bé, en virtut de l’apartat 2 de l’article 4 de la citat Text refós, els contractes, negocis i relacions  
jurídiques enumerats a l’apartat 1 del  citat article es regularan per les seves normes especials, 
aplicant-se els  principis  de l’al·ludida  llei  per  resoldre els  dubtes  i  llacunes  que s’hi  poguessin  
presentar. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de l’òrgan competent, en 
aquest cas l’Alcalde de l’ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament 
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que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de 
mitjans.

Analitzades les ofertes presentades, l més favorable per la corporació és la presentada per l’entitat  
financera “BBVA”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Concertar la pòlissa de crèdit, amb l’entitat “BBVA”,  per un import de 120.000,00 €, amb 
les condicions financeres següents:

Crèdit màxim autoritzat: 120.000 €.
 Tipus d’interès i marge: 0,26 € fix
 Termini: 1 any.
 Comissions d’obertura i estudi: 0%
 Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
 Garanties: les pròpies de l’entitat

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 3 de l’Ordre de 28 de 
juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització.

Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatària i a la resta d’entitats interessades.

3) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PER L’ENTITAT TUAREG 4X4, A TRAVÉS DEL 
CONSELL  COMARCAL  DEL  BERGUEDÀ  SOL·LICITANT  AUTORITZACIÓ  DE  PAS  PEL 
MUNICIPI, AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA AMB 4X4 ANOMENADA “RUTA 
DEL GEL”

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per l’entitat 
“Tuareg 4x4”, a través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme 
una excursió anomenada “Ruta del  Gel”,  amb vehicles tot terreny 4x4, per pistes i  camins que 
travessen aquest terme municipal dels dies 21 i 22 de gener de 2017.
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Autoritzar a l’entitat “Tuareg 4x4”, la realització d’una excursió turística amb vehicles tot  
terreny 4x4, els dies 21 i 22 de gener de 2017, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament  
per pistes i  camins autoritzats, que comuniquin al Servei  Català de Trànsit  l’esdeveniment amb 
l’objectiu  de  que  des  del  mateix  Servei  Català  de  Trànsit  s’adoptin  les  mesures  de  seguretat 
pertinents per evitar danys a les persones i coses, i que sol·licitin autorització a tots els propietaris 
del terrenys per on transcorrin, especialment al Pac Natural Cadí Moixeró, que deixin el terreny en 
les mateixes condicions que el van trobar, i que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar 
danys a les persones i a les coses.

Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS
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E) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 19.30 hores de tot el qual  
per la seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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