ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, URGENT I TELEMÀTICA DEL PLE
DE DATA 11 DE FEBRER DE 2021
ASSISTENTS:
ALCALDE – PRESIDENT:
ANDREU SALOM PORTA
REGIDORS:
RUBÉN GRAU NAVARRO
Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
ISABEL MADRAMANY SANCHIS
AURELIO AMAT FAYOS
ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO
MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL
AMPARO MARTÍN BOIX
JAUME PRATS LACUESTA
Mª DOLORES BALLESTERO LÓPEZ
JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS
Mª DEL CARMEN MURILLO MIQUEL
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ
VERÓNICA ROIG CASANOVES
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ

A l'Alcúdia, 11 de febrer de 2021.
Essent les 14:45 hores, es reuniren telemàticament,
per videoconferència,
Corporació

al

marge

els

Srs.

membres

indicats,

en

de la
primera

convocatòria amb les formalitats establides en la
legislació vigent, assistits per mi, el Secretari de la
Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, i havent estat
comprovada l'existència del quòrum exigit per a la
vàlida celebració de la sessió, s'inicia l'examen dels
següents assumptes:

SR. SECRETARI:
SEBASTIÀ CRESPO PONS
Absents:
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA
- El Sr. Alcalde excusa les absències del Regidors José Antonio Fernández Oliva i Bartolomé

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA I LA INCLUSIÓ DEL PUNT DE L'ORDRE DEL DIA
Sotmesa a votació la Ratificació de la urgència i la inclusió del punt de l'ordre del dia per tal de
disposar de liquiditat en Tresoreria per fer front a les despeses sorgides per l’especial situació actual, per
unanimitat, es dictaminen favorablement ambdues.
https://player.vimeo.com/video/511496804#t=00m03s
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Bohigues Bisbal.

2n.- ADJUDICACIÓ DE L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A CURT TERMINI PER IMPORT DE 2.810.000 €
(F.3.3.2/2020/3)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen de la Comissió Informativa extraordinària i urgent
d’Hisenda, Personal, Activitats Econòmiques, Govern Obert, Joventut, Igualtat i Seguretat Ciutadana:
«Resultant que en data 26 de gener de 2021, l’Ajuntament Ple en sessió ordinària i telemàtica va
acordar iniciar expedient de contractació d'una operació de crèdit a curt termini per a cobrir necessitats
de liquidat de tresoreria l'any 2021, per un import de 2.810.000,00 d'euros i una durada de 12 mesos.
Resultant que en data de 8 de febrer de 2021 es va procedir a l'obertura d'ofertes, l'acta de la qual
transcriu:
«Reunits el dia 8 de febrer 2021 a les 13:30 hores en el despatx d'Alcaldia, l’Alcalde Andreu Salom
Porta ,el Regidor d'Hisenda, Rubén Grau Navarro, assistits per la Tresorera Municipal MªOreto Guerrero
Vallés, l'Interventor Luis Correcher Núñez i el Secretari Sebastià Crespo Pons, de conformitat amb la
clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació d'una operació
de préstec a curt termini o de tresoreria per a l'exercici 2021, es procedeix en acte públic a l'obertura de
les proposicions econòmiques presentades.
Amb caràcter previ s'informa que en data de 29 de gener de 2021 es va cursar invitació per a
presentar oferta a totes les entitats bancàries amb oficina oberta en el municipi, en concret, a la Caixa
Rural de l'Alcúdia, Banc Santander, BBVA, Bankia, Caixabank i Banc Sabadell. El termini de finalització de
presentació d'ofertes concloïa el 5 de febrer de 2021 a les 14:00 hores.
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, van ser presentades les següents proposicions
econòmiques:

Data

Registre Entrada

Entitat

Marge sobre euribor 3 mesos oferit

1

01/02/21

957/2021

Caixa Rural l’Alcúdia

0,00 punts bàsics percentuals

2

05/02/21

1143/2021

Banc Sabadell

Interés fijo 0%

Vistes les ofertes presentades i admeses aquestes, de conformitat amb la clàusula 13 del plec de
clàusules administratives particulars, es considera com a oferta més avantatjosa econòmicament la
presentada per l'entitat CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA. No s’admet l'oferta de Banc Sabadell, per
incompliment de la clàusula 8, que indica que els tipus d'interés s'ofertaran exclusivament a INTERÉS
VARIABLE.
Per l'exposat, es formula proposta d'adjudicació a favor de l'entitat CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA.»
Atés al mateix es proposa a l'Ajuntament Ple:
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Import oferit: 2.810.000,00 €

Primer.- Adjudicar l'operació de préstec a curt termini per a un any i per import de 2.810.000,€ a
Caixa Rural l’Alcúdia F46043790 amb un preu d'Euribor a 3 mesos + 0 punts bàsics, per resultar l'oferta
econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament de l'Alcúdia.
Segon.- Requerir a l'entitat Caixa Rural de l’Alcúdia perquè procedisca, a partir del 15 de febrer de
2021, a la formalització del contracte de conformitat amb allò establit en la clàusula 14 del plec de
clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació.
Tercer.- Notificar el present acord a l'entitat adjudicatària i a la resta d'entitats que han participat
en la licitació.
Quart.- Facultar expressament al Sr. Alcalde per a la firma del contracte corresponent i quants
documents siguen necessaris per a l’efectivitat d'aquest acord.»
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/511496804#t=01m57s
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde declara finalitzada la sessió, essent les 14:54
hores, raó per la qual, als efectes que estableix el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, estenc la present i de tot done fe.
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Document signat electrònicament com s'especifica al marge.

