
 
ACTA DE LA SESSIÓ 
 

-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2013/9 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2013/9 ) 
Caràcter de la sessió:  Extraordinari - Urgent 
Convocatòria:   12 de novembre de 2013 
Data:    13 de novembre de 2013 
Horari:    9:30 h.      h. 
Lloc:    Sala de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde  president AME-AM 
 
Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM 
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM 
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU 
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC 
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP 
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+ 
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidor VX+ 
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM 
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM 
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM 
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM 
 
 
Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 
Anna Cartañà Beltran, Tècnica Serveis Econòmics  
 

-hi: 
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP 
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM 
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM  
 
 

sessió, sota l  
 
1.  

Alcalde: Bueno, molt bon dia a tothom. Donaríem començament a aquest ple extaordinari. 
ò degut a que hi ha aquesta necessitat de fer aquest ple i hi ha 

persones que tenen doncs un horari a partir de mig matí complexe, per assistències a algun 
tipus de jutjat o això, per això hem canviat la hora. També disculpar el Sr. Fermín que ha hagut 
de tornar a ser ingressat perquè doncs té problemes i no ha pogut estar... Sr. Secretari? 

 



extraordinari urgent 
aquesta urgència. 

 

Sr. Alcalde: Molt bé, algun comentari? Passaríem a la votació. Vots a favor? Quedaria aprovat el 

punt 

 

unanimitat dels membres assistents que representa  la majoria favorable del nombre legal de 

membres de la Corporació. 
 
 
 
2. d'endeutament per la cancel·lació 

d'obligacions vençudes, líquides i exigibles, segons el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de 
juny, pel qual determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions pendents de les entitats 
locals.  

 

ions vençudes líquides i exigibles, segons el Real Decret Llei 8/2013 
de 28 de juny pel qual determinen obligacions, informació i procediments necessaris per a 
establir un mecanisme de finançament pel pagament de les obligacions pendents de les 
entitats lo -
import 1.105.988,08 euros. 
 
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Quedaria aprovat el 
punt.. 

 
 

 Operació endeutament per la  cancel·lació d'obligacions 
segons el RDL 8/2013 

Expedient 55 /2013 -Serveis Econòmics / Intervenció -ac 
Tràmit  Aprovació Ple   

 
 

Fets  
1. 

inclusió en la  III fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en el RDL 8/2013, de 
28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques.  

 
2. 

telemàti
que estableix el RDL 8/2013. 

 
  
Fonaments  de dret 



1.  Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament  a entitats locals amb problemes financers. 

 
2.  

procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors de les Entitats Locals. 

 
3.   Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors.  
 
4.  

 
 
5.  Acord del Consell de política fiscal i financera de 6 de març de 2012, pel que es fixen les 

de les comunitats autònomes.  
 
 
Es proposa al Ple de la Corporació que adopti els acords següents, 
 
1. Aprovar la concertació de l'operació d'endeutament a llarg termini per finançar les 

obligacions de pagament abonades en el mecanisme, segons el RDL 8/2013, de 28 de juny, 
pel qual determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions pendents de les entitats 
locals. 

    Les condicions financeres seran fixades per acord de la Comissió delegada del Govern 
  

 
2. Característiques de l'Operació d'endeutament: 
 

 Import de l'operació d'endeutament: 1.105.988,08 
pendents de pagament incloses en la certificació remesa). 

 Termin  
 

n marge 

 
 
3. Remetre una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda  i 

Administracions Públiques. 
 
4. Facultar l'Alcalde de la Corporació, tan àmpliament com en dret procedeixi, per a la 

realització de tots els tràmits que siguin 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. 

 
 

Peu de Recurs  
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós -administratiu davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Tarragona en el termini 



de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, 

mes a comptar des de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs 
que estimeu procedent. 

 
Sr. Alcalde:   
 
El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octavi Anguera Ortiga     Ferran Pellicer Roca 
Secretari accidental     Alcalde 


