NOTA DE PREMSA.
Ple de l’ajuntament de Rasquera de 30 de març de 2012 a les 13:30.

Ordre del dia.
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
2. Aprovació, si s’escau, del “Plan de Ajuste” derivat del Reial Decret Llei 4/2012.
3. Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obligacions pendents de pagament, que
reuneixen els requisits de l’art. 2 Reial Decret Llei 4/2012,de 24 de febrer.
4. Aprovació, si s’escau, de les normes d’aplicació a la consulta de participació
ciutadana del dia 10 d’abril.
5. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvencions a la Diputació de Tarragona.
6. Assumptes d’Alcaldia.
7. Decrets d’Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

En el primer punt s’aprova el “Plan de ajuste” previst a l’ordre RD Llei 4/2012 que
permetrà als ajuntaments regularitzar la seva situació financera davant diferents
proveïdors amb factures pendents de cobrament amb un préstec que habilitarà
l’administració de Estat a favor dels ajuntament a retornar en un termini de 10 anys.
L’ajuntament de Rasquera ha presentat certificacions de factures pendents de pagament
per un import de 755.162,74€ dels quals 221.384,83€ els deuen diferents òrgans de
l’administració i 68.905,62 estan en fase de pagament, per tant el préstec que es demana
a l’ampar d’aquest decret es de 500.000€ a retornar en 10 anys.
Les principals mesures que preveu l’ajuntament per poder complir la capacitat de retorn
que l’operació son dedicar les subvencions del PAM de la Diputació de Tarragona d’uns
51.000€ des de 2012 a 2022, i l’increment d’ingressos per impostos sobre les
construccions urbanes en zones rústegues , d’uns 60.000 a partir de 2013. Finalment
per aconseguir l’equilibri financer també es preveu destinar a aquestes mesures de
sanejament un percentatge d’uns 600.000€ que aportaria la empresa pública RRICA
durant 2012,2013 i 2014 en funció del volum d’activitats que gestioni en l’àmbit de la
gestió de les activitats que es derivin del Pla anticrisis 2012.
En un segon punt el Ple de l’Ajuntament aprova les normes que han de regular el
funcionament de la consulta de participació ciutadana del proper dimarts dia 10 d’abril
sobre el Pla anticrisis 2012 de l’ajuntament de Rasquera.
Finalment el ple també ha aprovat presentar-se a les diferents línies de subvenció de la
Diputació de Tarragona per finançar activitats corrents de tot l’exercici 2012.

