
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
33/2010

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLE, ANNA
BONILLA MARTI, JORDI
CID GARCIA, ROSA
CORDERO GONZALEZ, CONSUELO
ENA FORNÉ, EDUARD FERRAN
FORCADELL TORRES, JAUME 
FOLQUÉ BORRULL, JORDI
FORÉS GARGALLO, RICARD
LEHMANN MOLÉS, EMILI
MARÍN RIFÀ, VALENTÍ
MONLLAU GARCIA, MIQUEL ANGEL
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ BORRÀS, JOAN
SANAHUJA RAMÍREZ, JOAN
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUÍS

Excusa la seva assistència:
BEL SALVADÓ, MARIA CRISTINA
CABALLOL ANGELATS, JOAN 
LLEIXA VERO, RICARD
MARTÍN CID, JOSÉ ANTONIO

Tortosa,  sent  les  nou  hores  del  dia  trenta  de 
desembre  del  dos  mil  deu, prèvia  convocatòria 
girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en  primera 
convocatòria,  al  Saló  de  Sessions  de  la  Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al  marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA

RÈGIM INTERIOR

1r. Dictamen de proposta d'adjudicació operació de crèdit a llarg termini per import de 250.000 euros, per  
finançament d'inversions del pressupost de l'entitat, per a l'exercici 2011

2n. Dictamen de proposta de modificació del complement específic del lloc de treball d'Interventor

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

RÈGIM INTERIOR

01. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER IMPORT 
DE  250.000,00  €  DESTINADA  AL  FINANÇAMENT  DE  LES  INVERSIONS  PREVISTES  AL  PRESSUPOST 
MUNICIPAL

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“Vist l'expedient tramitat en relació a la contractació d'un préstec per import de 1.500.000,00 € en diferenta 
trams, pel qual s'ha obtingut autorització de la Direcció General de Política Financera.

Atès  que  únicament  ha  ofertat  una  entitat  financera  per  import  de  500.000,00€,  fent-se  la  proposta 
d'adjudicació per aquest import, i quedant desert 1.000.000,00€.

Vist el decret d'incoació 2571/2010 de procediment negociat per tal de cobrir la part del préstec que s'ha  
quedat deserta d'acord amb l'acord del Ple de data 24 de desembre.

Atès l'oferta presentada per Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona per un import de 250.000,00€ , amb 
un diferencial de 2,3% sobre l'euribor trimestral, i una comissió d'obertura del 0,75%.

Atès  que  les  condicions  d'interès  i  comissions  que  s'ofereixen  compleixen  amb  el  plec  de  clàusules 
administratives particulars aprovades pel Ple de la Corporació de data 24 de novembre de 2010.

ES PROPOSA:

Primer:  Adjudicar de l'import del préstec de 250.000,00€ a la Caixa de  Pensions i Estalvis de Barcelona 
amb les següents condicions:

Import: 250.000,00
Diferencial de 2,3% sobre l'euribor trimestral
Comissió d'obertura del 0,75%
Termini: 17 anys (els dos primers de carència i 15 d'amortitzacions)
Periode de liquidació (interessos i capital): trimestral

Segon: Finançar amb l'esmentat préstec les següents inversions:

Descripció Aplicació Projecte Import

Aportació CE Tortosa GER-34100-78001 2010 2 GER 5 60.000,00

Aportació Club Atletisme GER-34200-78002 2010 2 GER 6 29.000,00

Aportació EMD Jesús GER-94200-76800 2010 2 GER 7 25.000,00

Obres edificis municipals IMA-15100-63203 2009 2 IMA 25 86.000,00

Obra canalització Barranc de la Llet IMA-15100-61911 Nou 50.000,00

250.000,00

Tercer: Facultar l'Il·lm. Sr. Alcalde per formalitzar l'esmentada operació de préstec d'acord amb les condicions 
de l'oferta.

Quart: Notificar a l'entitat adjudicatària aquest acord, requerint-la perquè procedeixi a la formalització del  
contracte en document administratiu.”

*-*-*

Tot seguit  pren la paraula el  Sr.  Forcadell,  qui  manifesta que el seu posicionament com és habitual en  
aquests temes serà d'abstenció.

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, portaveu del grup municipal Socialista, qui manifesta que ja vam 
mostrar la nostra posició sobre el crèdit de referència i en conseqüència la nostra posició serà d'abstenció.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PP i cinc abstencions  corresponents als regidors del  
grup municipal del PSC i d'ICV-EUIA-EPM
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02.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DEL  COMPLEMENT  ESPECÍFIC  DEL  LLOC  DE  TREBALL 
D'INTERVENTOR. 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Vist l’expedient per a la modificació del complement específic corresponent a lloc de treball d’Interventor/a 
d’aquest Ajuntament.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior emès en sessió de data 27 de desembre de  
2010.

Al Ple de la corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  Aprovar  la  modificació  del  complement  específic  corresponent  a  lloc  de  treball  d’Interventor/a 
d’aquest Ajuntament, fixant-lo en 2.985,00 euros mensuals.

Segon.- Atribuir efectes del present acord des del dia 1 de gener de 2011.

Tercer.- El complement específic objecte del present acord s’aplicarà sense perjudici d’allò que resulti de 
l’aprovació definitiva de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament”.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb setze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, ERC, PSC i PP, i una abstenció  corresponents al regidor del  
grup municipal d'ICV-EUIA-EPM.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les nou hores i sis minuts, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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