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ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 4/2017 
Caràcter: ordinària 
Data:  21 de juny de 2017 
Inici:   19:08 
Final:  19:10 
Lloc: seu del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 

 
Senyor David Ricart i Miró, president 
Senyora Maria Teresa Bada i Franquet 
Senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera 
Senyora Susana Calvo i Casadesús 
Senyor Albert Camps i Giró 
Senyora Dolors Castellà i Puig 
Senyor Joan Daví i Mayol 
Senyora Mireia Dionisio i Calé 
Senyor Carles Fernández i Pérez 
Senyora Marialluïsa Ferré i García 
Senyora Núria Hernández i Gil 
Senyor Ferran Jiménez i Muñoz 
Senyor José Luís López Carrasco 
Senyor Jordi Manils i Tavío 
Senyor Daniel Martín i Oller 
Senyora Ángeles María Menchen i Gallardo 
Senyor Joan Mora i Alsina 
Senyor Pep Mur i Planas 
Senyora Carme Palacios i Manuel 
Senyor Àlex Sastre i Prieto 
Senyor Enric Saurí i Saula 
Senyor Ignasi Simón i Ortoll 
Senyor Marc Uriach i Cortinas 
Senyor José Alexander Vega i Sabugueiro 
Senyor  Jordi Xena i Ibáñez 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor Isidre Pineda i Moncusí 
Senyor Arnau Ramírez i Carner 
Senyora Alexandra Redondo  i Ibáñez 
Senyora Marta Vilaret i Garcia 
Senyora Susana Villa i Puig 
 
També hi assisteixen: 
 
Ignasi Valls i Vilaró, gerent 
Josep Barberà i Boix, interventor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
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S’inicia la sessió a les dinou hores i vuit minuts amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió de 17 de maig de 2017. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Dictamen d’aprovació d’una operació de tresoreria amb la Diputació de 

Barcelona i el seu corresponent conveni. 
 
 

3. Precs i preguntes. 
 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
  
1. Aprovar l’acta de la sessió de 17 de maig de 2017. 
  
L’acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2017, s’aprova per unanimitat dels 25 
membres assistents, essent 33 de dret i 32 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
  
2. Dictamen d’aprovació d’una operació de tresoreria amb la Diputació de 

Barcelona i el seu corresponent conveni. 
   
Coneguda la part dispositiva del dictamen de Presidència, de 14 de juny de 2017, que 
és el que segueix: 
 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 d’abril de 2017, registre d’entrada número 2.264, la Diputació de Barcelona 

notificà al Consell Comarcal del Vallès Oriental l’aprovació del Pla per “Operacions 
de tresoreria per a consells comarcals 2017”, consistent en l’atorgament de crèdits 
a curt termini per als consells comarcals de l’àmbit territorial de Barcelona. 
 

2. El 19 d’abril de 2017, l’interventor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 
Josep Barberà i Boix, va emetre l’informe sobre dades econòmiques de 
pressupostos i liquidacions, en el que conclou fiscalitzar de conformitat la proposta 
de concertació d’una operació de tresoreria per import d’1.000.000 euros amb la 
Diputació de Barcelona pel finançament de dèficits transitoris de tresoreria.  

 
3. El 19 d’abril de 2017, registre de sortida número 1.373, el president del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, senyor David Ricart i Miró, sol·licità en el marc del 
Pla Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017, un crèdit d’import 
d’1.000.000 euros. 



3 

 
La sol·licitud es motivà per les circumstàncies extraordinàries següents:  
 
1. Per atendre necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments 

ineludibles.  
2. Per l’ajornament del pagament d’altres organismes dels convenis signats.  
 

4. El 7 de juny de 2017, registre d’entrada número 3682, la secretària general de la 
Diputació de Barcelona, senyora Petra Mahillo García, notifica al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental el dictamen de 25 de maig de 2017 de la Junta de Govern de 
l’organisme esmentat per raó del qual s’acorda:  
 
Primer. Aprovar la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2017”, aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en data 30 de març de 2017 (BOPB 07.04.2017), d’acord amb la 
distribució següent: 
 

Consell Comarcal beneficiari NIF Import crèdit 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000 

 
Segon. ... 
 
Tercer. Formalitzar els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels 
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 
4 del Pla. 
 

5. El 7 de juny de 2017, l’interventor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 
Josep Barberà i Boix, ha emès un informe en què un cop analitzat el principi de 
prudència financera i segons les dades calculades per la intervenció, s’observa que 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental compleix les condicions d’elegibilitat que es 
requereixen per a formalitzar l’operació.  
 

6. El 14 de juny de 2017 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Pla d’operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017 aprovat pel Ple 

de la Diputació de Barcelona el 30 de març de 2017. 
 

2. El dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 25 de maig de 
2017, per raó del qual s’aprova la concessió d’un crèdit d’1.000.0000 d’euros al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en desenvolupament del Pla “Operacions de 
tresoreria per a Consells Comarcals 2017”. 
 

3. La condició general 4 c) del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2017”, el qual estableix que per tal que la concessió dels crèdits a curt 
termini es faci efectiva, es requereix que els ens beneficiaris, amb data límit del 
14/07/2017, formulin de manera expressa l’acceptació per òrgan competent, total o 
parcial, dels crèdits concedits; manifestin la seva conformitat amb tots els termes i 
condicions de  concessió establerts en el marc d’aquest Pla i certifiquin que 
l'operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 
d'abril,  sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
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L'acceptació per part del beneficiari serà condició de l'eficàcia de la concessió del 
crèdit. Passada la data del 14/07/2017 sense rebre notificació de l'acceptació, 
s'entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona 
podrà deixar sense efecte l'esmentada concessió, llevat que concorrin 
circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

4. L’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, d’ara endavant TRLHL, estableix que per atendre les 
necessitats transitòries, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a 
curt termini, que no excedeixin un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 
30 per 100 dels seus ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici 
anterior. 
 
Els recursos corrents liquidats en l’exercici 2016 corresponent els drets reconeguts 
del capítol 1 a 5 del pressupost general d’ingressos i despeses és de 
16.177.842,91 euros. El 30% dels recursos corrents liquidats és de 4.853.352,87 
euros.  
 

5. L’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 
de tutela financera dels ens locals, estableix que la ratio legal de tresoreria, 
establerta en l’article 51 del TRLHL i calculada segons el procediment especificat, 
no pot superar el 30%. 
 

6. L’article 52.2 del TRLHL, estableix que la concertació o modificació de qualsevol 
operació s’ha d’acordar amb l’informe previ de la intervenció en què, especialment, 
s’ha d’analitzar la capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps, a les 
obligacions que se’n derivin per a l’entitat. 
 
Els presidents de les corporacions locals poden concertar les operacions de crèdit 
a llarg termini previstes al pressupost, l’import acumulat de les quals, dins cada 
exercici econòmic, no superi el 10 per cent dels recursos de caràcter ordinari 
previstos al pressupost. La concertació de les operacions de crèdit a curt termini 
els correspon quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, 
inclosa la nova operació, no superi el 15 per cent dels recursos corrents liquidats 
en l’exercici anterior. Una vegada superats els límits esmentats, l’aprovació 
correspon al ple de la corporació local. 
 
Amb aquesta operació la ràtio que s’assoliria és del 18,54%, per tant, la 
competència per a l’aprovació de l’operació correspon al Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental.  
 

7. L’article 4.1 c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en què exclou de l’àmbit d’aplicació 
de la llei esmentada, els convenis de col·laboració que celebri l’Administració 
General de l’Estat amb les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat 
Social, les Universitats Públiques, les Comunitats Autònomes, les Entitats locals, 
organismes autònoms i restants entitats públiques, o los que celebrin aquests 
organismes i entitats entre sí, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la 
consideració de contractes subjectes a aquesta Llei. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 



5 

 
1. Acceptar el crèdit següent, concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del 

Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017”, amb les condicions 
següents: 
 
- Import: 1.000.000 euros 
- Tipus d’interès: 0% 
- Amortització: 1 any 
- Terminis: 2 semestrals.  
 

2. Donar la conformitat amb tots els termes a les condicions de concessió establertes 
per a l’operació en el Pla d’operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 
2017, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 30 de març de 2017. 
 

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb la Diputació de Barcelona per a 
la regulació dels crèdits atorgats en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a 
Consells Comarcals 2017” següent: 
 
“MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE [  ] I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ 
DELS CRÈDITS ATORGATS EN EL MARC DEL PLA “OPERACIONS DE 
TRESORERIA PER A CONSELLS COMARCALS 2017” 
 
D’una part, el/la Sr./a. [   ],  president/a del Consell Comarcal de [   ],  amb 
assistència del/la Sr./a.  [   ],  secretari/ària del Consell. 
 
D’altra part, el Sr./a. [   ],  actuant en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona, com a president/a d’aquesta, assistit per la secretària general.   
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació 
atribuïdes pels articles 92 i 93  del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en 
sessió plenària de data 30/03/2017 el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2017”. El Pla preveu el repartiment per a cada Consell Comarcal en 
funció de les sol·licituds presentades i uns criteris de repartiment.  
 
En aquest marc, la Junta de Govern de la  Diputació de Barcelona va concedir, en 
sessió de [ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les 
característiques del qual es detallen al pacte segon. 
 
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i 
les condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les 
condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments 
en matèria de tutela financera dels ens locals.   

  
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el 
marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017” 
 
Segon. Concessió   
 
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un 
import de [ ] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la 
referència [ ],  segons les condicions que s'expressen en aquest conveni. 
 
Tercer. Acceptació 
 
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com 
també a les condicions que el regulen. 
 
Quart. Lliurament 

 
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la 
signatura del present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el 
Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit concertat 
dins del “Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2016” 
 
El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan 
de tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. Devolució 

 
El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de 
liquidació semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del 
lliurament del préstec, i l’altre venciment restant a l’any de la data de lliurament. El 
Consell Comarcal té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació 
de la Diputació. 
 
Sisè. Garanties 
 
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació 
de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser 
reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. 
L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les 
quantitats en què s’hagi incorregut en mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per 
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell 
Comarcal beneficiari. 
 
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva 
aplicació o interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu 
acord, sens perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -
Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol 
efecte en el lloc i la data que s’indiquen a continuació.” 
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4. Comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
5. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
 
El president 
 
Alguna paraula? Passem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen per unanimitat dels 25 membres assistents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
3. Precs i preguntes. 
 
No se’n fa cap. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i deu minuts de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, i amb el vistiplau del senyor president. 
 
 

Vist i plau, 
 
 
 
 
 
 
Jordi Vendrell i Ros      David Ricart i Miró 
Secretari accidental     President 
 
 


