ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2012
Caràcter: extraordinària
Data: divendres, 30 de març
Horari: de les 19.00 a les 19.02 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Artur Masip Ribes, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Laia Cubells Esteve, regidora
Ordre del dia
1. Aprovar i adoptar les mesures previstes en el pla d’ajust per tal de garantir
l’estabilitat pressupostària, límits de deute i terminis de pagament de proveïdors,
per un període coincident amb el de l’amortització de l’operació d’endeutament que
es preveu concertar en el marc del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer

1. Aprovar i adoptar les mesures previstes en el pla d’ajust per tal de garantir
l’estabilitat pressupostària, límits de deute i terminis de pagament de
proveïdors, per un període coincident amb el de l’amortització de l’operació
d’endeutament que es preveu concertar en el marc del Reial decret llei
4/2012, de 24 de febrer
El Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Atès que l’article 7 del RDL 4/2012, indica que una vegada remesa la relació
certificada que preveu l’article 3 de l’esmentat decret, l’interventor/a en cas de no
haver-se efectuat el pagament de les obligacions reconegudes, ha d’elevar al ple
de la corporació local un pal d’ajust, en els termes que preveu aquest article, per
ser aprovat abans del 31 de març de 2012.

A l’expedient consta el pla d’ajust de l’Ajuntament de Torrebesses, amb informe
favorable de la Interventora accidental, corresponent al període 2012 a 2022,
coincidint amb el termini d’amortització de l’operació a llarg termini per a realitzar el
pagament de les obligacions pendents de pagament a data 31 de desembre de
2011
Per tot això, el Ple aprova per 5 vots a favor i una abstenció:
Primer .- Aprovar el Pla d’Ajust, que regula el RDL 4/2012, en els termes que
consten dins de l’expedient.
Segon .- Trametre el pla d’ajust a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica.

I essent les dinou hores i dos minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

