
2.5. Operacions de Tresoreria 2021.2 i 3: Donar compte. 

Ateses les següents consideracions: 

Es dona compte dels següent decrets de la presidència sobre l’adjudicació d’operacions de 

tresoreria, dels que es transcriu la part resolutiva: 

“DECRET 1027, DE DATA: 20/7/2021 

PRIMER.- Adjudicar la formalització de l’operació de tresoreria  per l’avançament de varies 

subvencions de la Generalitat vinculades a aquesta operació de tresoreria, a l’oferta presentada  

per CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ amb les característiques següents: 

CAIXA RURAL D’ALGEMESI : 

Import: 500.000,00 euros. 

Interès : Fixe : 0,00 % 

Comissió d’obertura, estudi i cancel·lació anticipada : exempta 

Comissió de no disponibilitat : 0,00% anual 

Liquidació d’interessos : trimestral 

Amortització : 12 mesos 

Intervenció: Fedatari municipal. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’entitat CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ  als efectes de la 

subscripció del corresponent contracte abans del 27 de juliol de 2021 i a la resta de licitadors no 

adjudicataris  per al seu coneixement i efectes. 

DECRET 1028, DE DATA:20/7/2021 

PRIMER.- Adjudicar la formalització de l’operació de tresoreria  per l’avançament de varies 

subvencions de la Generalitat vinculades a aquesta operació de tresoreria, a l’oferta amb les 

característiques següents: 

CAIXA RURAL D’ALGEMESI : 

Import: 290.000,00 euros. 

Interès : Fixe : 0,00 % 

Comissió d’obertura, estudi i cancel·lació anticipada : exempta 

Comissió de no disponibilitat : 0,00% anual 

Liquidació d’interessos : trimestral 

Amortització : 12 mesos 

Intervenció: Fedatari municipal. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’entitat CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ als efectes de la 

subscripció del corresponent contracte abans del 27 de juliol de 2021 i a la resta de licitadors no 

adjudicataris  per al seu coneixement i efectes.” 



Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 

Primer: Restar assabentats de les operacions de Tresoreria formalitzades amb Caixa Rural 

d’Algemesí per a l’avançament de varies subvencions rebudes per la Mancomunitat. 

 


