ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARÇ DE 2012.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 14:30 hores del dia 13 de març de 2012, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb
l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Joaquim Pastoret
Lladó, Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola
Teixidor
Amb l’assistència de la Secretària Sra. Olga Serrats i Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
ÚNIC.- Adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona
amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
Ates que la Diputació de Girona, juntament amb les altres tres diputacions catalanes, ha
aprovat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un Pla Extraordinari
d'Assistència Financera Local pels deutes pendents de pagament als ens locals per part de la
Generalitat de Catalunya. En aplicació d'aquest pla la Diputació de Girona satisfarà als ens
locals que s'hi adhereixin els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la
Generalitat corresponents a Fons de Cooperació Local, el Foment de les Llars d’Infants, i els
Conservatoris
i
Escoles
de
música
del
curs
2010-2011.
Vist l’anterior s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i
les Diputacions Provincials catalanes, publicat al DOGC, amb què s’estableix el Pla
d’Assistència Financera Local.
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de
Girona un pagament per import de 27.465,47 euros, per compte dels crèdits que aquest
Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:
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Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’import sol·licitat, l’Ajuntament transmet els
drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que,

per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius
directament a aquesta Diputació.
Quart.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació
i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les
14:36 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
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