PRP 2020/571
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER IMPORT
D’1.987.001,50 EUROS PEL FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ DERIVADA DE LA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 11/2020 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 7568/2020
Fets
1. Per Resolució del Tinent d’Alcalde de Serveis Interns núm. 4894/2020, de 10 d’agost,
s’aprova iniciar la tramitació administrativa per concertar una operació de crèdit a llarg
termini pel finançament de la inversió inclosa en el Pressupost de l’Ajuntament de Calafell
de l’exercici 2020, derivada de la modificació de crèdit 11/2020.
2. El 13 d’agost de 2020 el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, aprova el plec de
condicions que ha de regular l’operació, acorda la seva publicació al Perfil contractant de
l’Ajuntament de Calafell per iniciar el procediment obert de selecció de l’entitat financera
contractista, i disposa que es convidi per mitjà de correu electrònic a un nombre no
inferior a cinc entitats financeres per garantir la difusió de la licitació.
3. El 6 d’octubre de 2020 se celebra la Mesa de Contractació per l’obertura del sobre A
(únic). Oberts els sobres es constata que s’han presentat 5 ofertes per part de 3 entitats
financeres i que han aportat tota la documentació correcta. La mesa de contractació per
unanimitat acorda acceptar els sobres presentats i es proposa traslladar la documentació
als tècnics per tal que emetin informe de valoració de les propostes, que són les següents:

import

tipus

1.987.001,50 fix
1.987.001,50 variable

índex
referència

diferencial

0,33
Euribor 3m

0,70

BANCO DE SABADELL SA

1.987.001,50 fix

BANCO DE SABADELL SA

1.987.001,50 variable

Euribor 3m

0,77

CAIXABANK SA

1.987.001,50 variable

Euribor 3m

0,734

0,30

4. El 13 d’octubre de 2020 se celebra la Mesa de Contractació per donar compte de
l’informe de tresoreria núm. 218/2020, de 9 d’octubre, que s’adjunta a l’expedient, amb
el següent resultat:
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entitat bancària
BANCO BILBAO VIZACAYA
ARGENTARIA SA
BANCO BILBAO VIZACAYA
ARGENTARIA SA
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A la vista de les ofertes presentades i en base als arguments exposats en aquest informe es
proposa l’adjudicació de l’operació de crèdit a llarg termini per finançar la inversió inclosa en
el Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2020, derivada de la modificació de
crèdit 11/2020, a Banco de Sabadell SA amb les condicions que es detallen a continuació:
Import del préstec:
Tipus d’interès:
Comissions:
Termini concedit:
Liquidacions:
traspàs
Interès demora:

1.987.001,50€
Fix 0,30%
Exempt
10 anys (inclòs 1 any de carència)
Trimestrals amb càlcul en dies reals i base de 365 o 366 si és any de
Tipus vigent +2%”

5. La Intervenció municipal ha emès informe favorable en relació a aquesta proposta.
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).
2. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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.
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.

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. Declarar vàlid l’acte de licitació.
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7. 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)
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2. Adjudicar el contracte d’una operació de crèdit a llarg termini per finançar la inversió
inclosa en el Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2020, derivada de la
modificació de crèdit 11/2020 a BANCO DE SABADELL, SA, amb CIF A08000143, amb les
condicions que es detallen a continuació:
Import del préstec:
Tipus d’interès:
Comissions:
Termini concedit:
Liquidacions:
traspàs
Interès demora:

1.987.001,50€
Fix 0,30%
Exempt
10 anys (inclòs 1 any de carència)
Trimestrals amb càlcul en dies reals i base de 365 o 366 si és any de
Tipus vigent +2%

3. Requerir a l’entitat financera a BANCO DE SABADELL, SA, amb CIF A08000143, per a
què, dins del termini de tres dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació següent:
- Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social.
- Minuta del contracte de l’operació de crèdit.
4. Advertir a l’adjudicatari que aquest acord no tindrà efectes fins que aporti la documentació
requerida.
5. Notificar la present adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant així
mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Calafell, en els termes previstos a
l’art.151.4 TRLCSP.
6. Facultar a l’Alcalde per a l’aprovació del model de minuta que regirà aquest contracte
d’acord amb les condicions aprovades, així com per a la seva signatura.
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7. Comunicar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya la formalització d’aquesta operació d’acord amb el que disposen els
articles 3 i 4 de l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, i de l’informe d’intervenció 199/2018, de 24 d’abril.
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