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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA VILA DE LLÍVIA CORRESPONENT
AL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2011. NÚM. 11/2011

- Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llívia
- Hora de començament: 19 hores i 05 minuts
- Hora d'acabament: 19 hores i 35 minuts
- Membres assistents:

PRESIDENTA: Sílvia Orriols i Palmero, Alcaldessa de l’Ajuntament
Joan Formenti i Blanquer
Ramon Abellanet i Meya
Marta Meya i Posadas
Juli Boada i Valls
Enric Manel Casas i Valles
Laura Cunill i Serra
Ramon Prat i Costa

REGIDORS ABSENTS: Marc Torrent i Palou que ha excusat la seva absència

- Secretari: Juan Antonio Yáñez Rodríguez, Secretari de l'Ajuntament.

Comprovada l’existència del quòrum necessari d’acord amb el que estableix 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, la Presidenta obre l’acte i seguidament es procedeix a tractar els
assumptes de la present sessió.

- Assumptes tractats i acords adoptats segons l’ordre del dia de la convocatòria efectuada:

1r. RECONEIXEMENT URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA I FIXACIÓ DE L'ORDRE
DEL DIA
S'explica la raó de la convocatòria amb caràcter urgent d'aquesta sessió ja que cal resoldre
amb la màxima urgència sobre la concertació de l’operació de crèdit pont per avançar
l’inmport de cofinançament del FEDER per a l’execució del projecte museogràfic del Museu
de Llívia ja que per aquesta mateixa subvenció cal acreditar el pagament efectiu de la
despesa abans del dia 31-12-2011, i fins aquest moment no ha arribat l’aprovació de
l’operació per part de l’Entitat bancària.

També s'explica que en primer lloc s'ha de ratificar la urgència de la sessió i que
seguidament s'ha de fixar l'ordre del dia de la present sessió.

Un cop deliberat l'assumpte, per unanimitat dels membres assistents, s'acorda:

Primer. Ratificar la urgència de la present sessió a l'empara del que disposen els articles
46.2.b) de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local, 98.b) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 79 i 80.4 del
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RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

Segon. Fixar el següent ordre del dia:

- Operació de crèdit per avançar el finançament de l’execució del Projecte executiu
museogràfic del Museu de la Farmàcia de Llívia

2n. OPERACIÓ DE CRÈDIT PER AVANÇAR EL FINANÇAMENT DE L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DE LA FARMÀCIA DE LLÍVIA
En execució de les previsions d’aquest Ajuntament relatives a l’expedient de la
implementació del projecte executiu Museogràfic del Museu de la Farmàcia de Llívia, cal
concertar una operació de crèdit pont per poder avançar el finançament de l’actuació fins
que es lliurin les subvencions concedides ja que aquesta actuació compta amb el
finançament per import de 452.352,51 €dels fons FEDER per al període 2007-2010 eix 4
(desenvolupament local i urbà) i també hi ha un conveni degudament signat amb el
Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona pel qual es finança la resta
de la inversió prevista.

D’acord les adjudicacions definitives efectuades, el cost total de l’actuació, és el següent:

Concepte Total €(IVA inclòs)

Direcció tècnica 69.030,00
Execució projecte 658.329,45

TOTAL ACTUACIÓ 727.359,45

Per part de l’Ajuntament s’ha consultat a les institucions bancàries amb oficina a Llívia i
també a Puigcerdà en relació a la possibilitat i a les condicions i/o requisits per obtenir el
finançament amb garantia de les mateixes subvencions i d’altres, i fins a la data únicament
ha manifestat el seu interès amb l’aprovació de l’operació l’entitat Catalunya Banc SA
(CatalunyaCaixa). La seva proposta s’ajusta a les següents condicions bàsiques:

Concepte Condicions
Import principal: 452.000,00€
Període amortització: 5 trimestres (inclòs l’actual)
Període carència: 4 trimestres (inclòs l’actual)
Periodicitat amortitzacions: Trimestral
Venciment única quota: 31-12-2012
Tipus interès: Euríbor a 12 mesos + 4,750
Liquidació interessos: Trimestral
Revisió tipus interès: Trimestral
Comissió obertura i estudi: 0,75%
Garanties exigides: Pignoració dels drets derivats de la subvenció FEDER
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Es té previst que aquest crèdit s’amortitzi es vagi amortitzant anticipadament al moment de
rebre el finançament previst.

Es té en compte el contingut de l’informe de Secretaria-Intervenció del dia 01-12-2011 que
obra en l’expedient.

Un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres assistents, cosa que
suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres:

Primer. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb
l’entitat financera Catalunya Banc SA (CatalunyaCaixa), per un import de 452.000,00 €, per
avançar el finançament de la implementació del projecte executiu Museogràfic del Museu de
la Farmàcia de Llívia.

Segon. Aprovar les condicions posades de relleu a la part expositiva del present acord.

Tercer. Facultar expressament l’Alcaldessa per tramitar la corresponent comunicació de
l’operació de crèdit amb la documentació redactada que obra en l'expedient, davant la
Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de les previsions del Decret 94/1995 i de l’Ordre i
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels
ens locals.

Igualment queda facultada per redactar, preparar i aprovar qualsevol altra documentació
complementària que pugui ser sol·licitada per la Direcció General de Política Financera en el
present tràmit.

Quart. Facultar l’Alcaldessa per a la formalització de l’operació de préstec prevista en aquest
acord amb compliment dels requisits preceptius.

Un cop finalitzat l'acte, l’Alcaldessa aixeca la sessió.

I perquè així consti, estenc aquesta acta, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa.

Vila de Llívia, 2 de desembre de 2011

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


