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ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAORDINÀRIA ORDINÀRIA ORDINÀRIA ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMDEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTAENT DE XERTAENT DE XERTAENT DE XERTA    

DEL DIA DEL DIA DEL DIA DEL DIA 9 DE MAIG9 DE MAIG9 DE MAIG9 DE MAIG    DE 2012DE 2012DE 2012DE 2012    
    

 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 19:00 h. del dia 9 de maig de 2012, es reuneixen sota la presidència de 
l’alcalde de la Corporació, Sr. Moisès Fabra Serral, els regidors que a continuació es relacionen, per dur a 
terme la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a la qual han estat convocats en temps i forma: 
 
- José Villaubí Roig 
- Joan Mola Pons 
- Vicenç Carrera Torres 
- Eduard Mallén Barberà 
- Jaume Lafarga Falcó 
- Lino Bertran Morell 
 
El Sr. Carrera excusa la regidora Sra. Roser Caballeria Ayala per motius de salut i el Sr. Fabra excusa el 
regidor Sr. Roger Aviño Martí per motius laborals. 
 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Maria Teresa Pallarès Baradat, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la vàlida 
constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de l’ordre del 
dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 124/2012 de 4 de maig de 2012, 
que són els següents: 
    
    
01.01.01.01.---- APROVACIÓ DE  APROVACIÓ DE  APROVACIÓ DE  APROVACIÓ DE  SOL·LICITUD D' SOL·LICITUD D' SOL·LICITUD D' SOL·LICITUD D'UNA UNA UNA UNA OPERACIÓ D'ENDEUTAMENTOPERACIÓ D'ENDEUTAMENTOPERACIÓ D'ENDEUTAMENTOPERACIÓ D'ENDEUTAMENT    

 
Atès que en data 30 d’abril de 2012 es va rebre informe favorable del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques sobre el Pla d'Ajust elaborat per aquesta entitat local. 
 
Atès que en data 04 de maig de 2012 es va emetre informe d'Intervenció en relació amb el procediment. 
 
Atès que en data 04 de maig de 2012 es va emetre informe de Tresoreria en relació amb l'establiment dels 
criteris per prioritat de pagament. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta i de conformitat amb el que estableix 
l'article 10 del 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,  el Ple adopta el següent, ACORD:ACORD:ACORD:ACORD:    
 
Primer. Aprovar la sol·licitud de concertació de l'operació d'endeutament a llarg termini per finançar les 
obligacions de pagament abonades en el mecanisme. 
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Característiques de l'operació d'endeutament que es pretén concertar: 
 

- L'import de l'operació d'endeutament és de 527.399,88€. 
- Termini de l'operació: 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del principal. 
- Amb la flexibilitat necessària per poder efectuar cancel·lacions anticipades. 
- El cost financer de l'operació és l'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis 

assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual s'afegirà un marge d'intermediació 
d'un màxim de 30 punts bàsics. 

 
Segon. Trametre una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Tercer. Facultar l'alcalde-president de la Corporació, tan àmpliament com en dret procedeixi, per a la 
realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb vista a l'execució del que s'ha 
acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els corresponents documents de formalització. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’alcalde posa fi a la sessió quan són les 19:30 h. , de tot el que jo, la 
secretària-interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en dos (2) fulls,  rubricats amb la meva signatura. 
En dono fe. 
 
 
 


