ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
29-03-2012
SESSIÓ:
Extraordinària.
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 12:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
12:30 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB-PM)
Esther ISÚS I FONT
Rubèn BARDAJÍ I CAZORLA
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Meritxell RAMON BISEN
(CIU)
Josep Lluís FARRERO MOYES
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Sr. Secretari-Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Carlos FANTOVA I PALACIN
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Carlos Fantova Palacin
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres
dels 9 que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President
de la Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència de 8 regidors, i el secretari -Interventor
es constata l’existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA
ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
Primer.-RD llei 4/2012 finançament per al pagament de proveïdors i aprovació
pla d’ajust
1.- RD llei 4/2012 finançament per al pagament de proveïdors i aprovació
pla d’ajust.
Nombre de membres presents durant la votació:
Vots a favor : 8 Regidors
Abstencions: 0
Acord: Majoria Unanimitat
Vist que amb data 26 de març, es va elaborar per aquesta Corporació Local
(d'acord amb la seva potestat d'autoorganització) el present Pla d'Ajust que es
transcriu a aquest acord.
Atès que en data 27 de març, es va informar favorablement per l'interventor,
aquest Pla d'Ajust .
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, i de
conformitat amb el que estableix 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 tercera 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 següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el present Pla d'Ajust, el contingut compleix amb els requisits
que preveu 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.
SEGON. Remetre el present Pla d'Ajust, l'endemà de ser aprovat pel ple a
l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via
telemàtica i amb signatura electrònica.

INTERVENCIONS I OPINIONS
Intervenció del regidor per Convergència i Unio, Sr. Josep LLUIS
FARRERO I MOYES.
En primer lloc felicita a la Diputació de Lleida que en època com l’actual de
grans dificultats financeres pel món local, prioritza davant de qualsevol altra
consideració el seu paper de suport als ajuntaments.
D’altra banda comenta que quan arriben les subvencions d’obres hauríem
d’amortitzar el préstec i pregunta que si amb aquesta relació de factures es
liquidaran totes les obligacions reconegudes i pendents.

En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

