ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 30 DE MARÇ DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 4/2012
30 de març del 2012
Extraordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.10 hores
14.05 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Secretaria intervenció:
Sr. Josep Guillén Viñas

ORDRE DEL DIA
1. Valoració de la urgència del ple i ratificació, si s’escau, d’acord amb l’article 98 apartat b) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
2. Proposta d’aprovació del Pla d'ajustament elaborat a proposta de la intervenció municipal,
per tal de garantir l'estabilitat pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a
proveïdors, en el marc del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer.
3. Proposta d’aprovació de la 3a i última certificació de l’obra “Millores al conjunt de l’edifici
Polivalent de la Societat” (PUOSC 2011).
4. Precs i preguntes.
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Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:

1. Valoració de la urgència del ple i ratificació, si s’escau, d’acord amb l’article 98
apartat b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de text refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya.
D’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 29 de març de 2012, es convoca sessió
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta número 4/2012.
De conformitat amb l’article 98 apartat a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, es valora per part d’Alcaldia la necessitat urgent de
convocar Ple municipal degut a l’aprovació del Pla d’Ajustament que estableix el Real Decret llei
4/2012, de 24 de febrer i que cal aprovar amb caràcter d’urgència.
No es presenten objeccions a la convocatòria extraordinària, i es ratifica per UNANIMITAT dels
membres assistents.

2. Proposta d’aprovació del Pla d'ajustament elaborat a proposta de la intervenció
municipal, per tal de garantir l'estabilitat pressupostària, límits de deute i els
terminis de pagament a proveïdors, en el marc del Reial decret llei 4/2012, de 24 de
febrer
Vist que en data 27 de març de 2012 es va elaborar per aquesta Corporació Local (d'acord amb
la seva potestat d'autoorganització) el present Pla d'ajustament que es transcriu en aquest acord.
Vist que en data 27 de març de 2012 es va informar favorablement per l'Interventor municipal,
aquest Pla d'Ajustament.
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, i de conformitat amb
l'establert en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i la Disposició Addicional 3a del Reial
decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors, el Ple adopta el següents acords,
Primer:

Segon:
-

Aprovar el present Pla d'ajustament, el contingut del qual compleix amb els
requisits previstos en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Adquirir els següents compromisos:

Adoptar les mesures previstes en el Pla d'ajustament per tal de garantir l'estabilitat
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període
coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es prevegi concertar en el
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marc del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà, com a màxim, de 10 anys de
durada).
-

Aplicar les mesures indicades en el present pla d'ajust.

-

Trametre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques consideri
necessària per al seguiment del compliment d'aquest Pla d'ajustament, així com qualsevol
altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les obligacions de pagament a
proveïdors.

Tercer:

Trametre el present Pla d'ajustament l'endemà de la seva aprovació pel Ple a
l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica
i amb signatura electrònica.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

3. Proposta d’aprovació de la 3a i última certificació de l’obra “Millores al conjunt
de l’edifici Polivalent de la Societat” (PUOSC 2011)
Vista la certificació d’obra tercera i última aportada per la direcció de l’obra, corresponent al
projecte d’obres “Millores al conjunt de l’edifici Polivalent de la Societat”, inclosa al PUOSC 2011
(número d’actuació 834), i pel qual es certifica un import d’obra executada durant el mes març de
2012, que ascendeix a 64.472,14 Euros, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra núm.3 i última, descrita en el paràgraf anterior,
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2011, de projecte d’obres “Millores al
conjunt de l’edifici Polivalent de la Societat”

Segon.-

Trametre aquesta certificació a la delegació del Departament de Governació i
Relacions Institucionals del Govern de la Generalitat a Tarragona, oficina de
Cooperació Local.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.
L’Alcalde,

El Secretari-interventor,

Miquel Cabré Just

Josep Guillén Viñas
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