La finalitat d’aquesta convocatòria és l’atorgament de crèdits a curt termini per
a necessitats transitòries de tresoreria dels ajuntaments de la comarca del
Berguedà., d’acord amb les Bases aprovades pel Ple de 29 de gener de 2020
Aquesta línia té per finalitat avançar (efectuar una bestreta) subvencions dels
ajuntaments (ja siguin de capítol 4 i/o 7 d’ingressos).
2. Responsable de la gestió.
L’òrgan administratiu del consell comarcal responsable de la gestió del present
Pla serà el Consell de Presidència.
3. Dotació i distribució de recursos.
El Pla “Operacions de tresoreria per als ajuntaments del Berguedà per a
l’exercici 2020” serà vigent durant l’any 2020 i es dota amb la quantitat de un
milió d’euros, previstos a l’aplicació pressupostària 820.20/920/10
Els ajuntaments sol·licitaran l’import del crèdit en funció de les seves
necessitats, sent l’import màxim a peticionar de 100.000 euros. L’import no
serà, en cap cas, superior al document acreditatiu de la bestreta de la
subvenció que per part de l’Ajuntament calgui anticipar.
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El repartiment entre els ajuntaments es realitzarà per ordre de recepció, i
prioritzant sempre, en cas de no disponibilitat suficient de recursos, els
municipis per ordre creixent d’habitants (de menys a més).
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1. Finalitat i destinataris.

Data 20-7-2020

CONVOCATÒRIA LÍNIA DE TRESORERIA DEL CONSELL COMARCAL PER
A AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà en sessió de 1
de juliol de 2020 va acordar aprovar la següent convocatòria:

https://bop.diba.cat
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b) Correspon al Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà, a
proposta de la gerencia de l’ens i previ informe favorable mancomunat de
secretaria i intervenció, adoptar, de manera motivada, l’acord de concessió o
denegació de les sol•licituds presentades, en funció del criteri de repartiment, i
dels imports sol·licitats per cada Ajuntament
c) Per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es
requerirà als ajuntaments beneficiaris, que abans de 15 dies posteriors a la
seva notificació, 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. L'acceptació per part del beneficiari serà condició de l'eficàcia
de la concessió del crèdit. Passat aquest termini sense rebre notificació de
l'acceptació, s'entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i el Consell
Comarcal podrà deixar sense efecte l'esmentada concessió, llevat que
concorrin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renuncia.
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d) Notificat electrònicament l'acord d'acceptació, el consell comarcal del
Berguedà i l'ajuntament beneficiari procediran a la formalització del crèdit
mitjançant la signatura del corresponent conveni.
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a) Les sol•licituds de crèdit es realitzaran, des de l’endemà de la data de
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) fins el
dia 30/10/2020, mitjançant instància electrònica, on es justificarà les
circumstàncies que la motiven; l’acreditació de les subvencions de
l’ajuntament (capítol 4 i/o 7 d’ingressos); carta signada per l’Alcalde de
l’Ajuntament, i que anirà adreçada al President del Consell Comarcal del
Berguedà.
També s’admeten les sol·licituds ja presentades per diferents
Ajuntaments.
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4. Gestió.

Data 20-7-2020

El pagament del crèdit s’efectuarà en una sola vegada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas que durant la gestió del programa en el 2020 existissin sobrants, es
tornaran a repartir amb els mateixos criteris dels apartats anteriors, fins arribar
a la distribució de la quantitat total indicada a la convocatòria.

A

La convocatòria estarà oberta fins el dia 30 d’octubre de 2020.
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5. Proposta de condicions dels crèdits.
a) El tipus d’interès serà del 0%.
b) La duració del crèdit serà com a màxim fins d’un any des del dia en que es
formalitzi l’ingrés en el compte de l’Ajuntament.
c) El sistema d’amortització serà únic, per mitjà d’una liquidació final abans del
dia de venciment, sense possibilitat per tant què hi hagi cap pròrroga
d) L’ajuntament serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan
de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.

6. Garanties.
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, el
Consell Comarcal 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 el consell comarcal a l’ajuntament
beneficiari.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement a Berga, el sis de juliol de
2020
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g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és d’un mes a comptar des
de la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut
l'esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol•licituds
formulades s'entendran desestimades.

Data 20-7-2020

f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit desprès de
la signatura electrònica del conveni.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

e) El consell comarcal posarà a disposició dels ajuntaments els formularis i els
models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol•licitud de crèdit i on
constarà el certificat 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 i aquella informació necessària per valorar la
concessió dels préstecs.
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El president
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-7-2020
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Josep Lara Tristante
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