ACTA 6/2010
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARÇ DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió,
en
primera
convocatòria,
sota
la
presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i l’assistència dels
regidors/ores què es relacionen al marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1.
2.

Aprovació de la renovació de la pòlissa de crèdit de l’Ajuntament
Sol·licitud de subvenció formació en participació ciutadana

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. APROVACIÓ RENOVACIÓ PÒLISSA DE CRÈDIT. EXPEDIENT:2.3.1/5/10
Per tal d’atendre les necessitats transitòries de Tresoreria, d’acord amb l’art. 42 de
les bases d’execució del pressupost d’enguany, i vistes les diferents propostes de
les entitats bancàries;
En exercici de les competències delegades pel Ple de 5 de juliol de 2007, publicades
al BOP de Girona núm. 160, de 14-8-2007;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. APROVAR la cancel·lació de la pòlissa de crèdit vigent per import de 500.000,00
€ (CINC-CENTS MIL EUROS), amb el BBVA.
2. APROVAR la concertació d’una pòlissa de crèdit amb el BBVA, amb les condicions
següents:
Import de la pòlissa, límit:
Interès:
Comissions d’obertura:
Comissions disponibilitat:
Periodicitat de liquidacions:
Termini:
Intervenció:

750.000,00 €
Referenciat al tipus Euribor 90 dies + 1,60 % (revisable
trimestralment, sense arrodoniment)
0,20 %
0,10 %
trimestral
1 any
Secretari de l’Ajuntament

3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
5. Comunicar aquest acord al BBVA i a l’interventor i a Tresoreria.
2. Sol·licitud de subvenció formació en participació ciutadana.
En atenció a l’Ordre IRP/117/2010, de 24 de febrer, per la qual es convoquen
subvencions destinades a la realització d’accions formatives en participació
ciutadana i millora de la qualitat democràtica.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de
la Generalitat de Catalunya una subvenció per import de 939,60€, corresponent al
100% de l’actuació.
3. Declarar que l’Ajuntament no té cap deute contret amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
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5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Declarar que no ha rebut altres ajuts per al finançament de la mateixa actuació
de cap organisme de les administracions públiques o entitats privades, nacionals o
internacionals.
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 18:15 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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