PRP 2020/570
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT
A LLARG TERMINI PEL FINANÇAMENT D’INVERSIONS
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 9806/2020
Aprovació del plec de clàusules que ha de regir l’expedient de contractació d’una operació de
crèdit a llarg termini pel finançament de les inversions del Pressupost de l’Ajuntament de
Calafell per a l’exercici 2020.
Fets
1. El 21 de febrer de 2020 va entrar en vigor el Pressupost General de l’Ajuntament de
Calafell per a l’exercici 2020.
2. La Resolució del Tinent d’Alcalde de Serveis Interns número 5912/2020, de 9 d’octubre,
acorda iniciar la tramitació administrativa per concertar una operació de crèdit a llarg
termini per import d’1.365.710,78 euros pel finançament del següent programa
d’inversió inclòs en el Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2020:
Org. Programa Econòmica Descripció

TOTAL

500 1630

1.365.710,78 1.365.710,78

6090003

Adquisició nau neteja

CRÈDIT

3. En compliment d’aquesta Resolució la tresoreria municipal ha redactat el plec de
condicions que ha de regular la concertació d’aquesta operació i ha emès informe núm.
220/2020, de 13 d’octubre.
Fonaments de dret
1. Articles 48 a 55 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 (TRLRHL).

3. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària.
4. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
5. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de
2020.
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2. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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6. Resolució de de 4 de juliol de 2017 de la Direcció General del Tresor i Política Financera,
per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions de
endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
7. Resolució de 2 d’octubre de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament
Internacional, per la que s’actualitza l’Annex 1 de la Resolució de 4 de juliol de 2017.
8. Llei 9/2017, de 8 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 226 de febrer de 2014 (LCSP)
La Comissió Informativa de Serveis Interns, amb els vots a favor dels regidors/es dels grups
municipals: PSC, PP, UAM, ECP-ECG i amb les abstencions dels regidors/es dels grups
municipals: ERC, SUMEM+JUNTS, Cs i la CUP, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar el plec de condicions que ha de regular la concertació d’una operació de crèdit a
llarg termini, per import 1.365.710,78 euros pel finançament de la següent inversió
inclosa en el Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2020:
Org. Programa Econòmica
500

1630

6090003

Descripció
Adquisició nau neteja

TOTAL

CRÈDIT

1.365.710,78 1.365.710,78

2. Publicar el plec de condicions al Perfil contractant de l’Ajuntament de Calafell per iniciar
el procediment obert de selecció de l’entitat financera contractista.
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3. Iniciar mitjançant procediment obert la selecció de l’entitat financera contractista i
convidar per mitjà de correu electrònic a un nombre no inferior a cinc entitats
financeres per garantir la difusió de la licitació.
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