
 

Em plau comunicar-li que a data 26 de maig de 2021 el Sr. Alcalde va dictar el decret número 

1150/2021: 

 

ASSUMPTE: Ampliació de termini presentació proposicions en l’expedient de formalització de la 

operació de préstec de 6.000.000€ 

 

ANTECEDENTS 

 

Atés que en data 10 de maig del 2021 s’inicia l’expedient per formalitzar una operació de préstec 

per import de 6.000.000€. 

Atés que en la mateixa data és van publicar a la web de l’Ajuntament els plécs de clàusules 

administratives i tècniques per a dita operació. 

Havent la necessitat d’ampliar el termini de la presentació de proposicions fins 15 de juny de 

2021 per promoure una major concurrència. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Articles 48 a 52 del Text Refòs de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Disposició addicional tercera de les Bases d'Execució del Pressupost General de 2021, relativa a 

les operacions de crèdit a llarg i curt termini. 

Article 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local. 

Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, per la 

cual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i 

derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

Resolució de 4 de maig de 2021, de la Secretaria General del Tesoro y Finanaciación Internacional, 

per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 4 de juliol de 2017. 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER: Ampliar el termini de la presentació de les proposicions al Registre General fins al 15 de 

juny de 2021 en horari de 9-14h. 

SEGON: Publicar la comunicació del present acord a la web municipal. 

TERCER: Donar trasllat del present acord a les entitats bancàries amb oficina al municipi 

d’Amposta. 

 



 

La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la 

present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 

a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es 

pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 

comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

El Secretari actal. 
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