
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 14 de maig de 2012. 
 
Essent les 21:30 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Antonio Torres Canut  
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
Proposta d’aprovació de sol.licitud d’una operació de préstec a llarg termini d’acord amb 
el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determi nen les obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme d e finançament per al pagament a 
proveïdors de les entitats locals 
 
Vist que en data 8 de març de 2012 es va trametre per via telemàtica i amb signatura 
electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació 
certificada de totes les obligacions pendents de pagament a 1 de gener de 2012 amb els 
requisits establerts a l’art. 2 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, expedida pel secretari-interventor 
i informant-se al Ple de l’Ajuntament en data 29 de març de 2012 amb les dades següents: 
 

- Núm. de proveïdors: 18 
- Núm. de factures: 30 
- Import total:  639.819,02 € 

 
Atès que en data 29 de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla d’Ajust el 
contingut del qual reuneix els requisits de l’art. 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer. 
 
Vist que en data 30 d’abril de 2012 es va rebre l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques sobre el Pla d’Ajust elaborat per aquesta entitat local. 
 
Atès que en data 9 de maig de 2012 s’ha emès informe favorable de secretaria-intervenció en 
relació al procediment, la sol.licitud d’endeutament i l’import total de les obligacions pendents 
de pagament següents: 
 

- Núm. de proveïdors: 12 
- Núm. de factures: 23 
- Import total: 609.443,95 € 

 



Vist que l’import de l’operació de préstec a llarg termini és superior al 10% dels recursos 
ordinaris previstos en el pressupost vigent correspon la seva aprovació al Ple de conformitat 
amb l’art. 52.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’art. 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 52.2.m) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  
Examinada la documentació i de conformitat amb l’establert a l’art. 10 del RDL 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, es 
proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar la sol.licitud de concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini per 
import de 609.443,95 € amb l’entitat de crèdit que assigni l’Institut de Crèdit Oficial per finançar 
les obligacions de pagament als proveïdors. 
 
El tipus d’interès serà el que s’estableix a la característica sèptima de l’Acord de la Comissió 
Delegada del Govern de l’Estat per Assumptes Econòmics d’1 de març, publicat per Ordre 
PRE/773/2012, de 16 d’abril, i el període d’amortització serà com a màxim 10 anys, essent els 
dos primers de carència d’amortització de principal. 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a formalitzar tots els tràmits que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:40 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 
 


