
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUN  TA  MENT D’AMPOSTA  
DUTA A TERME EL DIA 8 DE JUNY DE 2018.  

SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:

Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:

Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sr. Ramon Bel i Serrat

Sr. Marc Fornós i Monllau 
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart
Sra. Susanna Sancho i Maigí

Sra. Joanna Isabel Estévez i González
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres

Sr. Pau Cid i Espelta
Sra. Júlia Barberà i Manrique

Sra. Manuela Cid i Espuny
Sr. Francesc Paz i Belmonte

Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal
Sra. Isabel Ferré i Roca

Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera
Sr. Albert Roig i Cervera

Sr. Francesc Josep Miró i Melich
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn

Sra. Rosa Pertegaz i Lafont
Sr. Germán Ciscar i Pastor

Secretari accidental:
Sr. Ramon Noche Arnau.
Excusa la seva absència:
Sra. Inés Martí i Herrero

A la ciutat d'Amposta, el dia vuit de juny de dos mil divuit

Essent  les  dotze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueixen  en  aquesta  Casa
Consistorial  els  Srs.  membres  de  l'Ajuntament  Ple,  que  s’expressen  a
l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i
Roiget, assistit del sotasignant, Secretari accidental de la Corporació, estant
també present la Interventora, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de
dur a terme la sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el



següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’expedient número 17 de modifcació del pressupost mu-

nicipal.
2. Aprovació de concertació de préstec per inversions 2018.
3. Aprovació del programa d’actes taurins de les Festes del barri del Grau i

de les Festes majors de Poble Nou del Delta 2018.

Obert  l’acte  per  la  Presidència  va  conèixer  el  Ple  de  la  Corporació  dels
assumptes  inclosos  a  l'ordre  del  dia  abans  esmentats,  adoptant-se  els
següents acords:

1. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 17 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSU-
POST MUNICIPAL.
Des  de  l'aprovació  del  pressupost  de  l’exercici  2018  el  passat  28  de
desembre de 2017, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses
que no poden demorar-se fns el pròxim exercici, per a les quals no existeix
crèdit:

Crèdits extraordinaris

01/330/68902
Recuperació i posada en valor de la cèloquia del
castell  dels  cavallers  de  l’Ordre  de  Sant  Joan
d’Amposta 160.000,00 €

07/9203/62500 Gestió de torns OAC i tauler edictal 20.000,00 €
Total crèdits extraordinaris 180.000,00 €

El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres
presents del grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU,
dels 2 membres del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 17 de modifcació del pressupost de
2018 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament
es relacionen:
Modifcació de  crèdit número 17 crèdits extraordinaris
Crèdit extraordinari 180.000,00 €
Capítol 6: Inversions reals 180.000,00 €
Finançament 180.000,00 €
870.00 RTGG 180.000,00 €
SEGON. Exposar al públic la modifcació aprovada durant el termini de 15
dies hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí ofcial de la Província,
als  efectes  que  els  interessats  puguin  presentar  les  reclamacions  que



creguin adients.
TERCER.  Elevar  la  present  aprovació a  defnitiva  en el  cas que durant  el
termini d'exposició al públic no es presentin reclamacions

2. APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ DE PRÉSTEC PER INVERSIONS 2018.
En data 5 d’abril  de 2018 se sol·licita  oferta a les entitats  bancàries que
consten a l’expedient administratiu,  per la concertació d’una operació de
crèdit  a  llarg  termini  per  import  de  2.500.000  euros,  per  la  realització
d’obres al Casal cívic de gent gran, amb les següents condicions:
CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC 
Import 2.500.000,00 €.
Termini  del
préstec 15 anys, inclòs un any de carència
Període  de
carència 1 any

Tipus d'interès

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim de
50 punts bàsics sobre el  cost de fnançament de l’Estat,
d’acord amb allò establert a l’article 3 de la resolució de 4
de juliol  de 2017 de la  Secretaría  General  del  Tesoro y
Política Financiera.
L’operació  està  subjecta  al  principi  de  prudència
fnancera, d’acord amb l’article 48 bis del TRLRHL. 

Liquidació
d'interès Trimestrals
Amortitzacions Trimestrals i constants

Comissions

La  present  operació  estarà  exempta  de  comissions
d'obertura,  cancel·lació,  amortització  anticipada  o
qualsevol altre tipus de comissió

Formalització Davant el fedatari municipal 
Sense clàusula d’arrodoniment centesimal del tipus d'interès resultant.
Haurà  d'indicar-se  expressament  en  l'oferta  la  base  de  càlcul  dels
interessos: Act/Act ó Act/360
Aquesta operació supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos
al  pressupost  municipal  (recursos  ordinaris:  20.018.314,75  x  0,10  <
2.500.000,00). Motiu pel qual la competència correspon al Ple, atès l’article
22 de la Llei reguladora de les bases del règim local: “m) La concertació de
les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dintre de cada
exercici  econòmic,  excedeixi  del  10  per  cent  dels  recursos  ordinaris  del



pressupost,  llevat  les  de  tresoreria,  que  li  correspondran  quan  l’import
acumular de els operacions vives en cada moment superi el 15 per cent
dels  ingressos  corrents  liquidats  en  l’exercici  anterior,  tot  allò  de
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.”
El dia 23 d’abril de 2018, a la fnalització del termini fxat, consten ofertes
presentades  per  les  entitats  bancàries  Banc  Santander,  per  import  de
2.500.000 €, Caixabank S.A, per import de 2.500.000 € i BBVA per import de
1.250.000 euros amb el següent detall:

BBVA SANTANDER LA CAIXA

IMPORT 1250000 2500000 2500000

TERMINI
15 ANYS (INCLÒS
1 DE CARÈNCIA)

15  ANYS
(INCLÒS  1  DE
CARÈNCIA)

15  ANYS  (INCLÒS
1 DE CARÈNCIA)

LIQUIDACIONS TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL

AMORTITZACIÓ CONSTANT CONSTANT CONSTANT

INTERÈS EUR3M+0,45% EUR3M+0,66% EUR3M+0,658%

COMISSIÓ EXEMPT EXEMPT EXEMPT

En sessió plenària de data 3 de maig de 2018, es va aprovar inicialment
l’expedient de modifcació de pressupost per suplement de crèdit i crèdit
extraordinari número 12, el qual contempla la formalització d’una operació
de préstec a llarg termini per un import de 2.500.000,00 per la realització
d’obres al Casal cívic de gent gran.
Atès l’informe de la Interventora municipal de data 10 de maig de 2018, el
tipus  d’interès  ofert  per  les  tres  entitats  compleix  amb  els  criteris  de
prudència fnancera. No obstant, la oferta presentada per BBVA no cobreix
el import sol·licitat, motiu pel qual aquesta oferta queda descartada. 
Atès el que disposen:
I. Article 48 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març (endavant TRLRHL), segons el
qual “En els termes previstos en aquesta Llei,  les entitats locals,  els seus
organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents podran
concertar  operacions de crèdit  en totes  les seves modalitats,  tant a curt
com a llarg termini, així com operacions fnanceres de cobertura i gestió del
risc del tipus d’interès i del tipus de canvi”.
II. Article 51 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat



per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març (endavant TRLRHL), relatiu a
les  operacions  de  crèdit  a  curt  termini,  i  segons  el  qual  “Per  atendre
necessitats transitòries de tresoreria,  les entitats  locals  podran concertar
operacions de crèdit a curt termini, que no excedeixin d’un any, sempre que
en  el  seu  conjunt  no  superin  el  30%  dels  seus  ingressos  liquidats  per
operacions corrents en l’exercici anterior...”
III- Article 52 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març (endavant TRLRHL) referent a
la concertació d’operacions de crèdit.
IV. Article 21 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
relatiu a les competències de l’Alcalde-President.
V. Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, general d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
VI.  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat fnancera (LOEPSF).
VII.  Ordre  Ministerial  HAP/2015/2012,  de  1  d’octubre,  per  la  qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes
en la LOEPSF.
VIII.  Ordre  ECF/138/2007,  de  27  d’abril  de  procediments  en  matèria  de
tutela fnancera de les entitats locals.
IX. Disposició addicional tercera de les Bases d’execució del pressupost per
l’any 2018 que estableix que donat que les operacions de crèdit a curt i llarg
termini  són  contractes  exclosos  de  l’àmbit  de  la  Llei  30/2007,  de  30
d’octubre, de contractes del sector públic, els procediments de preparació i
adjudicació que s’hauran de seguir estaran subjectes als següents tràmits:
Se sol·licitaran ofertes a un mínim de cinc entitats fnanceres en el marc de
les condicions que, en el seu cas, fxi el Regidor d’Hisenda i a proposta de la
Intervenció. 
X.  Disposició  addicional  73.2  de la  Llei  17/2012,  de 27 de desembre,  de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, per la qual es deixa sense
efecte  amb  caràcter  indefnit  l’obligació  de  cancel·lar  les  operacions  de
tresoreria a 31 de desembre de cada any.
XI. Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tesoro y
Política Financiera, per la qual es defneix el principi de prudència fnancera
aplicable  a  les  operacions  d’endeutament  i  derivats  de  les  comunitats
autònomes i entitats locals
XII. Resolució de 8 de maig de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per
la qual s’actualitza l’annex 1 de la Resolució de 4 de juliol de 2017.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 10 membres



presents del grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU,
dels 2 membres del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Atès el informe de Intervenció de data 10 de maig de 2018, aprovar
la  concertació  d’una  operació  de  crèdit  a  llarg  termini  amb  Caixabank
segons les següents característiques:

LA CAIXA

IMPORT 2500000

TERMINI 15 ANYS(INCLÒS 1 DE CARÈNCIA)

LIQUIDACIONS TRIMESTRAL

AMORTITZACIÓ CONSTANT

INTERÈS EUR3M+0,658%

COMISSIÓ EXEMPT

SEGON. Finançar amb aquest préstec les següents inversions:

Aplic. Pptària Concepte Import

05/232/62200 Casal cívic gent gran 2.500.000,00 €

TERCER. Autoritzar al Sr. Alcalde a subscriure els corresponents contractes i
quants documents foren necessaris per l’execució del present acord.
QUART.  Comunicar  el  present  acord  a  les  entitats  bancàries  que  han
presentat ofertes així com al Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat  de  Catalunya,  al  Departament  de  Intervenció  d’aquest
Ajuntament i a Tresoreria.

3. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES TAURINS DE LES FESTES DEL BARRI
DEL GRAU I DE LES FESTES MAJORS DE POBLE NOU DEL DELTA 2018.
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu
de les Festes Majors de Poble Nou del Delta – 2018.
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tra-
dicionals amb bous, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els mem-
bres presents, acorda:
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes Majors de Poble
Nou del Delta.
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:



Data Modalitat Hora inici Hora fnal Lloc

03/08/2018 Bous a la plaça 17,45 21,30 Plaça

04/08/2018 Bous a la plaça 0,05 0,30 Plaça

04/08/2018 Bou embolat 0,30 1,00 Plaça

04/08/2018 Bous a la plaça 17,45 21,30 Plaça

04/08/2018 Bou capllaçat 22,00 22,50 Carrers Sortida:  Camp

de Futbol.

Recorregut: carrers: 

C/ Ronda dels Pins, C/

Ronda Lluna, 

C/ Ronda Fortalesa, C/

Major  de  Poble  Nou,

C/ Ronda dels Pins, C/

Ronda del Mar, C/ Ma-

jor  de  Poble  Nou,

Plaça del Jardí.

Final: Plaça del Jardí

05/08/2017 Bous a la plaça 17,45 21,30 Plaça

05/08/2017 Bou embolat 23,00 23,30 Plaça

05/08/2017 Bou embolat 23,30 00,00 Plaça

06/08/2017 Bous a la plaça 17,45 21,30 Plaça

Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb
motiu de la Festa del Barri del Grau amb motiu de la festa de la Verge del
Carme per a l’any 2018.
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les fes-
tes tradicionals amb bous, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els
membres presents, acorda:
PRIMER.  Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de
l’Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa del
Barri del Grau amb motiu de la festa de la Verge del Carme.



SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:
Data Modalitat Hora inici Hora fnal Lloc

1/07/2018 Bou
capllaçat

08,00 08,50 Sortida:  Plaça
aparcament
Recorregut: carrers Ruiz
de  Alda,  Simpàtica,
Navarra,  Grau,  Sant
Just,  Dos de Maig,  Juan
d’Àustria,  Simpàtica,
Navarra,  Grau,  Sant
Just,  Dos de Maig,  Juan
d’Àustria,  Primer  de
Maig.
Final.Plaça aparcament.

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per
acabada la sessió, essent les dotze hores i trenta-cinc minuts, i de tot el que
s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretari accidental,
certifco.

L’ALCALDE,                      EL SECRETARI ACTAL.,


