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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 7/2020/eTRE
 

CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE TRESORERIA AMB BANCO SANTANDER, SA DE 
1.500.000€

 

Antecedents de fets

1. En data 17 d’abril de 2020 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar a diferents 

entitats bancàries una operació de tresoreria consistent en un compte de crèdit de 

3.000.000 d’euros o fracció, per cobrir dèficits transitoris de tresoreria a causa de la crisi 

del COVID-19.

2. Atesa l’oferta presentada per l’entitat Banco de Santander, SA amb NIF A39000013, el 4 

de maig de 2020 per una operació de crèdit amb les següents condicions:

Import de l’operació: 1.500.000 euros

Modalitat: pòlissa de crèdit a curt termini.

Termini: 12 mesos

Tipus d’interès: FIX al 0,31%

Liquidació d’interessos: Trimestral per vençut

Comissió de disponibilitat: 0,025% trimestral per el saldo mig no disposat

Altres comissions: Exempt

Formalització: Intervenció per la Secretaria de l’Ajuntament
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3. Vist el informe de la Tresoreria municipal nº 8/2020 del 14 de maig de 2020 es considera 
ampliar la concertació d’operacions fins a 5.000.000€.

4. En el mateix informe del punt 3, s’avaluen les ofertes presentades i s’indica que totes 
compleixen amb els criteris de prudència financera i es creu convenient contractar el 100% 
de l’operació que oferta Banco de Santander per 1.500.000€.

5. Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal de 14 de maig de 2020 per la contractació 
de l’operació esmentada en el punt 2.

Fonaments de dret

1. Atès l’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, pel qual s’estableix que les 
operacions de crèdit no resten subjectes a les normes de contractació pública.

2. Atès l’article 53 1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació a l’article 21.1 f) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, estableix que el 
desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, 
autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions 
de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el 
pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus 
recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les 
operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici 
anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i 
retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals. L’article 53.3 
estableix que L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de 
la concertació d'operacions de crèdit.

3. Atès l’article 21.1 f) 4. Atès els articles 50, 52 i 53 del Reial Decret Legislatiu 2/20014, de 5 
de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, en 
relació a la concertació de crèdits.

Per tot això, RESOLC:
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PRIMER.   Adjudicar a l’entitat Banco de Santander, SA amb NIF A39000013, la concertació 
de l’operació de crèdit a curt termini per import de 1.500.000 € amb les següents condicions:

Import de l’operació: 1.500.000 euros

Modalitat: pòlissa de crèdit a curt termini.

Termini: 12 mesos

Tipus d’interès: FIX al 0,31%

Liquidació d’interessos: Trimestral per vençut

Comissió de disponibilitat: 0,025% trimestral per el saldo mig no disposat

Altres comissions: Exempt

Formalització: Intervenció per la Secretaria de l’Ajuntament

SEGON.  Notificar a Banco de Santander, SA l’adjudicació al seu favor de la operació de crèdit 
a curt termini, i citar-lo per la formalització de la mateixa.

TERCER. Peu de recurs

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs impugnació. La 
interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 
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Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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