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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
08 / 2017

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Han excusat la seva assistència:
BEL GUERRERO, DOLORS
GALIANA LLASAT, CINTA
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
de la VEGA CARRERA, MANEL

Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del
dia  vint-i-sis  de  maig  de  dos  mil  disset,  prèvia
convocatòria  girada  a  l'efecte,  es  reuneixen  en
primera convocatòria  al  Saló  de Sessions de la
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim
Ajuntament  de  Tortosa  que  al  marge  es
relacionen,  a  l’objecte  de  realitzar  sessió
extraordinària i urgent sota el següent

ORDRE DEL DIA

Motiu de la urgència: Acompliment de terminis.

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01  - Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
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02 - Dictamen de proposta d’aprovació de l’expedient de contractació d’una operació d’endeutament a
llarg  termini  per  finançar la  segona anualitat  de l’obra “Complex  Esportiu”  i  diverses inversions de
l’exercici 2017.

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

PRESIDÈNCIA

01 -  RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Bon dia. És per manifestar la nostra abstenció.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Per manifestar el nostre vot en contra.

*-*-*

Per la Presidència se sotmet a votació ordinària la urgència de la sessió, i el Ple de l'Ajuntament acorda
aprovar-la amb dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
PDeCAT (7), ERC-AM (4) i PP (1);  tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del
grup municipal de MT-E; i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal
del PSC-CP.

SERVEIS CENTRALS

02 –  DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ
D’ENDEUTAMENT  A  LLARG  TERMINI  PER  FINANÇAR  LA  SEGONA  ANUALITAT  DE  L’OBRA  “COMPLEX
ESPORTIU” I DIVERSES INVERSIONS DE L’EXERCICI 2017.

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

Vist el Decret d’Alcaldia 738/2017 d’11 d’abril de 2017, on s’ordena iniciar els tràmits necessaris per
concertar una operació d’endeutament a llarg termini per import de 3.533.000€ que es distribuirà en
els següents lots:

Lot 1: 1.100.000€ (2a. anualitat del complex esportiu municipal).

Lot 2: 1.100.000€ (2a. anualitat del complex esportiu municipal).

Lot 3: 1.333.000€ (altres inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2017).
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Vist l’expedient de contractació d’una operació de contractació d’una operació d’endeutament a llarg
termini per import de 3.533.000€ per finançar la 2a. anualitat de l’obra «Complex Esportiu» i diverses
inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2017, que inclou el corresponent plec de clàusules
administratives particulars.

Vist l’informe favorable d’Intervenció 351/2017 de 23 de maig de 2017.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en data 25 de maig de
2017, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer -  Aprovar el  següent l’expedient de contractació contractació d’una operació de contractació
d’una operació d’endeutament a llarg termini per import de 3.533.000€ per finançar la 2a. anualitat de
l’obra «Complex Esportiu» i diverses inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2017:

PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI.

1 - OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte  d'aquest  contracte  és  la  concertació  per  part  de l'Ajuntament  de Tortosa,  d'una operació
d'endeutament  a  llarg  termini,  instrumentada  mitjançant  un  contracte  de  préstec  per  import  de
3.533.000€, pel finançament de la segona anualitat del complex esportiu municipal, i altres inversions
previstes al pressupost.

2 - NATURALESA DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC.

D'acord amb l'article 52.1 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004
de 5 de març (TRLHRL), tenint en compte que la finalitat de l'operació d'endeutament és el finançament
d'inversions previstes al pressupost municipal, dit contracte està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP).

3 - CARACTERÍSTIQUES DE L'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT.

Import total: 3.533.000€ que dividirà de la següent forma:

Lot 1: 1.100.000€ (2ª anualitat del complex esportiu municipal).

Lot 2: 1.100.000€ (2ª anualitat del complex esportiu municipal).

Lot 3: 1.333.000€ (altres inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2017).

Termini de l'operació: 10 anys, el primer dels quals serà de carència parcial.

Interessos: S'acceptaran  ofertes a un tipus d'interès fix o a un interès variable (Euribor a 3 mesos).

Totes les operacions que subscrigui l'entitat local estan subjectes al principi de prudència financera,
conforme l'article 48 bis del TRLRHL, modificat pel RDL 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals.

Per calcular el cost de finançament es tindrà en compte el procediment establert a l'annex 1 inclòs en la
Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la
qual es defineixen els principis de prudència financera aplicables, entre d'altres, a les entitats locals.

Sobre  aquests  tipus  d'interès  fixos  o  diferencials  sobre  Euribor,  es  podran  aplicar  els  diferencials
màxims continguts a l'annex 3 de la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del
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Tresor i  Política Financera,  per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

Liquidació d'interessos: Es farà trimestralment per vençut.

Amortització: S'utilitzarà l'amortització pel sistema lineal, amb periodicitat trimestral per vençut.

Comissions:  No  es  podran  exigir  altres  condicions  que  les  estipulades  en  la  Resolució  de  16  de
setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el
principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals. 

Qualsevol tipus de comissió que s’estipuli  en el contracte i no estigui prevista en dita Resolució, es
considerà com a no existent.

Disposició dels fons: Des de la formalització del contracte fins la finalització del període de carència,
establert en 1 any, el contracte de préstec funcionarà com una pòlissa de crèdit on l'Ajuntament podrà
realitzar disposicions a sol·licitud de la Tresoreria o la Intervenció, segons les seves necessitats. Durant
aquest període, únicament pagarà interessos per la part disposada i per la part no disposada, com a
màxim el 0,10% que estableix la Resolució de 16 de setembre de 2016.

El dia següent a la finalització del període de carència, es consolidarà el préstec per la totalitat de límit
concedit, menys les disposicions que s'hagin efectuat durant el període de carència.

L’incompliment d’aquest punt no comporta l’exclusió de l’oferta.

4 - ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

D'acord amb l'article 52.2 del TRLRHL, al superar dita operació el 10 per cent dels recursos de caràcter
ordinari previstos al pressupost, l'òrgan de contractació serà el Ple de la corporació local.

5 – PUBLICITAT.

Es  remetrà  invitació  a  les  entitats  financeres que  operen  amb l'Ajuntament,  així  com es publicarà
l'anunci de la licitació al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Tortosa.

6 - PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.

1. Podran  concórrer  amb  les  seves  ofertes  a  la  convocatòria  de  contractació  de  l'operació
d'endeutament,  les  entitats  financeres  autoritzades  per  la  contractació  d'aquest  tipus  de
contractes.

2. Les proposicions es presentaran al Registre de la corporació (al departament de Tresoreria) o es
remetran per correu certificat en el termini de 20 dies naturals des del dia següent a la publicació
de la licitació al Perfil del Contractant.

3. Les proposicions es presentaran en dos sobres, on figurarà en cadascun d'ells: Proposició per
formar part pel finançament de la segona fase de la construcció de la nova piscina municipal, i
altres inversions.

 SOBRE A (DOCUMENTACIÓ), s'inclouran els següents documents:

1. Poder bastantejat per la Secretaria de l'Ajuntament acreditatiu de les facultats suficients de
l'apoderat o apoderats, que firmen la proposta.

2. Declaració subscrita per l'apoderat de no existir causa legal de prohibició per contractar amb
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l'Ajuntament.

3. Declaració  subscrita  per  l'apoderat  d'estar  el  corrent  de  les  obligacions  tributàries  amb
l'Ajuntament, l’AEAT i la Seguretat Social.

 SOBRE B (OFERTA ECONÒMICA), on s'inclourà:

1. L’oferta al lot o lots que es presenti cada entitat financera.

2. Un quadre d’amortització de cadascun del lot/lots pels quals presentin oferta.

4. Cada entitat financera podrà presentar una única oferta per cada lot, però pot presentar ofertes
als 3 lots de forma separada.

5. Les diferents proposicions es presentaran d'acord amb el model que figura com annex 1 del
present plec de condicions.

7 -  ADJUDICACIÓ.

1. Les  ofertes  rebudes  dins  del  termini  serà  enviades  al  tresorer  amb la  finalitat  de realitzar
l'informe  corresponent.  L’obertura  de  dites  ofertes  es  farà  en  presència  del  secretari  de  la
corporació, l’interventor, el tresorer i el regidor d’Hisenda.

2. L'informe tècnic valorarà les proposicions d'acord amb els següents criteris:

 El cost del capital ofert pels licitadors, es a dir, l'oferta més avantatjosa des de el punt de vista
econòmic,  complint  els  criteris  de la  Resolució  de 16 de setembre de 2016,  de prudència
financera. (8 punts).

 El menor marge en la comissió de no disponibilitat del préstec durant el primer any de carència,
que actuarà com una pòlissa de crèdit, regulat en l'annex 3 de la 16 de setembre de 2016, de
prudència financera. (2 punts).

 En cas d'empat, es resoldrà a favor d'aquella entitat que tingui oficina física a Tortosa, i en cas
de persistir aquest, es resoldria per sorteig.

3. Un cop realitzat l'informe tècnic, l'alcalde adjudicarà la concertació de l'operació d'endeutament
a aquella entitat financera que hagi obtingut una major puntuació.

8 - FORMALITZACIÓ.

El  document  en  què  es  formalitzi  el  contracte  serà  intervingut  pel  secretari  de  la  corporació,  sent
document contractual la pòlissa habitual de l'entitat adjudicatària, la que s'afegirà com annex el present
plec de condicions. 

La pòlissa de l'entitat adjudicatària no podrà ésser contrària en cap dels punts establerts en el plec de
condicions. En cas de contravenir algun punt, s'aplicarà sempre l'establert en el present plec i en la
normativa vigent.

A petició de l'adjudicatari, es podrà formalitzar davant notari, corrent a càrrec de l'adjudicatari en aquest
cas, les despeses corresponents.

Segon - Trametre a les entitats financeres que operen de forma constant amb l’Ajuntament de Tortosa,
invitació per a formular proposició en el corresponent procediment per l’adjudicació. ”
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*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut i dictaminat.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Expressar l’abstenció.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: És manifestar, amb coherència amb el que sempre era el
nostre posicionament, el vot en contra.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, vostè diu que és una cosa que ja es coneix,
que hi havien 3 milions d’euros, els que s’havien de demanar per a la construcció de la piscina. Però
ahir en comissió, quan se’ns va convocar per explicar-nos aquesta nova operació d’endeutament, se’ns
va dir que dels 3 milions d’euros previstos, aproximadament, per a aquest any en relació a la piscina,
només se n’acabarien gastant durant aquest any 2 milions, i que 1.300.000€ s’acabarien destinant a
altres inversions. Vam preguntar quines inversions eren les que tenien previstes el Govern duu a terme i
se’ns va dir que en aquell moment encara no se’ns podria informar, que ja se’ns diria en els propers
dies. 

Nosaltres  entenem  que  si  es  porta  a  aprovació  una  operació  d’endeutament  de  3  milions,
aproximadament, dels quals 1.300.000€ han de ser per a inversions que no se’ns dóna la informació,
no és de rebut perquè pensem que, com a mínim, hauríem de saber en què es destinaran aquests
diners.

Per tant, entenem que des del nostre grup municipal no podem donar suport ni abstenir-nos, tal i com
haguéssim fet si només hagués sigut pel tema de la piscina, coherents amb el nostre vot i, per tant,
votarem en contra.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. 

Vostè, que segur s’ha estudiat i coneix el pressupost de forma detallada, sabrà que l’endeutament que
es plantejava per a aquest exercici de 3.500.000€ no era exclusivament per a la piscina. Allí té el detall
de totes les altres inversions finançades..... Sí, ho té. El que passa que, clar, si vostè no es mira el
pressupost, doncs, no ho pot conèixer, ho ignora i després ens ve a donar lliçons.

Però sabrà que el 50% de les aportacions a les EMD’s de transferències de capital estan finançades
amb aquest préstec. Sabrà que una altra part de les altres actuacions de via pública estan finançades
amb aquest préstec, tal i com es va aprovar al pressupost. Clar, si vostè no se’l miren i vénen a... No, no
es fiqui nerviós, que tinc la paraula jo i després ja li donaré la paraula. Per tant, de lliçons absolutament
cap.

Els 3 milions i mig que s’aproven ara, mentre no hi hagi cap modificació pressupostària, són per al que
està aprovat al pressupost. I, per tant, si no recordo malament –i li estic parlant de memòria– són,
aproximadament, uns 3.200.000€ per a l’obra de la piscina i la resta per a les altres obres que hi
hauran fetes o que estan aprovades i incorporades al pressupost. Això d’entrada.

Si  hi  ha alguna modificació  pressupostària  a posterior  es farà  alguna modificació  pressupostària a
posterior. 

Però clar, si vostès vénen aquí, no s’han estudiat i no han fet els deures, clar, el problema no és nostre.
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El problema és seu. Busquen qualsevol excusa per votar en contra, etc., etc.

A més a més, si es fes una modificació pressupostària, els dos primers trams del préstec són per a la
piscina, però també el tercer tram també serà parcialment per a la piscina. No es finançaran obres per
1.300.000€ exclusivament fora de la piscina. 

Això no sé si li han explicat o no li han explicat, però ho fem perquè si fem dos trams d’1.100.000€, si
no recordo malament, o aproximadament –això és el que plantegem avui–, tenim la possibilitat, igual
com vam fer l’any passat, d’accedir a uns crèdits que estan refinançats a l’entitat financera pel Banc
Europeu d’Inversions i els tipus d’interès són molt més reduïts. 

En altra època, en l’època que vostè estava al Govern municipal, doncs evidentment, aquestes coses no
es miraven i els tipus d’interès es feien pel “gal” gros, com el desgavell financer que van deixar aquí a
l’Ajuntament de Tortosa. Vull recordar-li també que en aquest préstec, i formalitzant-se aquest préstec,
l’endeutament que tindrà l’Ajuntament de Tortosa serà menys que el que vostès van deixar quan els van
fer fora del Govern municipal.

Per  tant,  segurament  deu anar  mal  informat,  no  s’ha estudiat  bé el  tema.  El  que avui  es  porta  a
aprovació són 3 milions i  mig de finançament de préstec per finançar exclusivament...,  perquè sinó
vostè es pensa que es pot fer un préstec sense determinar per a què estan finançades les obres? No,
perquè aquí hi ha un senyor que és un interventor i hi ha un senyor que és un tresorer que no ens ho
deixaria fer, ha d’estar incorporat al pressupost. Si posteriorment es fa una modificació pressupostària,
llavors se’ls informarà de la modificació pressupostària.

Però ja li avanço que del tercer tram també una part, com estava previst al pressupost, es destinarà a
finançar la piscina.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, no, no estic nerviós, estic molt tranquil.
Pensava que havia acabat i per això li havia demanat la paraula.

De lliçons cap ni una. Ara, vostè també intenti no donar lliçons, perquè vostè sí que n’intenta donar
quan jo,  simplement,  he  expressat  la  nostra posició  davant  del  que ahir  ens va  explicar  el  regidor
d’Hisenda del seu Govern, que no va ser el que vostè acaba de dir. Va ser totalment diferent.

El  regidor  d’Hisenda,  el  que va  explicar  va  ser  el  que jo  li  he  dit:  que hi  havia  1.300.000€ per  a
inversions. Quan vam preguntar quines inversions, se’ns va dir que s’estava acabant de decidir. Jo ja sé
que al 2017 hi ha previstes inversions i hi ha partides generals de diferents temes i, per tant, el que
volem saber és el detall en què es gastaran aquestes inversions.

Llavors, la pregunta, després del que acaba de dir vostè, és: ens pot detallar amb què es gastaran
1.300.000€ de manera molt més concreta, més enllà d’aquestes partides generals?

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, les té al pressupost.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Les pot dir aquí públicament?

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No li puc dir de memòria, però una part a la piscina; una
part a les transferències de capital a les EMD’s; una part als pressupostos participatius, no, una part
no, els 150.000€ als pressupostos participatius; una altra part a inversions en via pública. Això és el
que hi ha al pressupost. I si no hi ha modificació pressupostària es finança per a això, perquè no es pot
concertar una operació financera si no es diu per a què s’han d’utilitzar aquests recursos.
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Després  es  pot  fer  una  modificació  pressupostària  –com n’haurem ja,  doncs,  7  o  8  o  10 al  llarg
d’aquest exercici pressupostària–, però ara el que estem aprovant és que estem aprovant estrictament
el  que  hi  ha  al  pressupost  perquè  no  podem aprovar  una  altra  cosa,  perquè  no  és  legal  fer  una
aprovació sense tenir assignat a què es destinaran. Després tu això ho pots canviar, però avui el que
estem aprovant  és  per  finançar  això.  I  jo  crec que hi  havia  alguna altra  partida petita  d’adquisició
d’equips informàtics –estic fent memòria– però, en tot cas, serà molt reduïda.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb onze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (7) i ERC-AM (4);
quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (3) i
PSC-CP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vuit hores i vint-i-sis
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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