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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000740 19/04/2022

Expedient núm.: X2022000796
DECRET
Aquesta Corporació vol procedir a la contractació d´una operació de préstec a llarg
termini per import de 480.000,00 euros, per al finançament de les inversions previstes
en el pressupost de 2022.
Atès el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que consten a
l´expedient número X2022000796 i que han de regir la contractació del préstec a llarg
termini per al finançament de les inversions previstes en el pressupost de 2022.
Atesos els informes emesos per la secretària-interventora i que consten a l´expedient
X2022000796.
Atès que existeix crèdit suficient i adequat a l´aplicació pressupostària de despeses
números 01.011.31000 i 01.011.91300 per a fer front als interessos i a les
amortitzacions derivades de la concertació de l´operació de préstec. Les quotes
d´amortització i els interessos de l´operació en els exercicis següents, queda
condicionada a la dotació del corresponent crèdit en els pressupostos dels exercicis
següents.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Vista la competència que m´ha estat delegada de conformitat amb l´acord adoptat pel
Plenari Municipal en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2019.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir
la contractació d´un préstec a llarg termini per al finançament de les inversions del
pressupost de 2022 d´aquest Ajuntament, en la forma que consten a l´expedient
número X2022000796.
SEGON.- INICIAR l´expedient de contractació en base a l´esmentat plec de clàusules
que, en extracte diu:
1. Objecte del contracte: La contractació d´una operació de préstec a llarg termini,
per un import de 480.000,00 euros, que tindrà caràcter de finançament afectat
a diverses operacions incloses a l´annex d´inversions del pressupost general
de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a l´exercici 2022.
2. Tipus de licitació: Les entitat bancàries hauran de presentar les seves ofertes
amb un preu màxim limitat per les condicions de prudència financera
establertes a la Resolució de 5 d´abril de 2022, de la Secretaria General del
Tresor i Finançament Internacional, per la qual s´actualitza l´Annex 1 inclòs a la
Resolució de 4 de juliol de 2017, per la qual es defineix el principi de prudència
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financera aplicable a les operacions d´endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.
3. Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de 10 anys + 2 anys de
carència.
4. Termini de presentació d´ofertes: S´estableix un període de presentació
d´ofertes de fins a les 14:00 hores del dia 18 de maig de 2022.
TERCER.- PUBLICAR el plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen
aquest contracte i tota la documentació que afecti al contracte al Perfil de contractant
de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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Així ho mana i signa el Sr. alcalde, davant meu la secretària que en dono fe, a Sant
Joan de les Abadesses, a la data de la signatura electrònica.

