ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I ÚRGENT TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL
DIA 17/06/2014.
As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 17/06/2014, es reuneixen a la
Bibloteca Municipal(amb caràcter excepcional a causa de les obres de la
sala d’actes de la Casa Consitorial)les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Sr. Sergi Barrera Bosch del
grup socialista; i el Sr. Jordi Vidal Pons, del grup socialista, es comenta
que arribarà tard.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
El Sr. Batle diu que abans d’entrar en el següent punt s’ha de votar la
urgència de la convocatòria extraordinaria i urgent.
Es sotmet a votació la urgència, i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- ACOLLIMENT PER PART DE L'AJUNTAMENT A LA MESURA DE REDUCCIÓ MÀXIMA
DEL DIFERENCIAL APLICABLE SOBRE EL TIPUS D'INTERÈS DEL PRÈSTEC SUSBCRIT EN
EL MARC DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REGULAT EN EL REIAL DECRETLLEI 4/2012
S’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Vidal Pons.
La secretària interina de la Corporació llegeix la proposta de l’Alcaldia
de data 16.6.2014, que es transcriu a continuació:
“REDUCCIÓ MÀXIMA DEL DIFERENCIAL APLICABLE SOBRE EL TIPUS D’INTERÈS DEL
PRÉSTEC SUBSCRIT EN EL MARC DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REGULAT
EN EL REIAL DECRET-LLEI 4/2012
Per Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es dóna acompliment a l’Acord
de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, de 24 d’abril
de 2014, s’han establert diverses mesures a les quals es poden acollir les
entitats locals que van formalitzar préstecs en el marc de la primera fase
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del Reial Decret-Llei 4/0212, entre les quals es troba la reducció del
tipus d’interès del préstec, mantenint els períodes inicials d’amortització
i de mancança.
En l’esmentada resolució es feia constar que el termini per acollir-se a
les mesures era d’un mes des de la seva publicació, que es va fer al BOE
núm. 117, de 14 de maig i que es posava en funcionament una aplicació
informàtica que permetia la presentació per via telemàtica i amb signatura
electrònica de les sol·licituds i documentació, al mateix temps que
s’anunciava que el contingut de l’Acord es publicaria mitjançant ordre de
la Vicepresidència del Govern.
En l’aplicació informàtica existien unes taules amb les condicions i el
procediment a seguir per cadascuna de les mesures, les quals han estat
recollides en l’Ordre PRE/966/2014, de 10 de juny, per la qual es publiquen
les característiques principals de les operacions d’endeutament subscrites
amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar que l’Ajuntament s’aculli a la mesura de reducció màxima
del diferencial aplicable sobre el tipus d’interès del préstec subscrit en
el marc del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en el reial decretllei 4/2012, recollida en l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per
Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, segons allò previst a la
Resolució de 13 de maig de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica
i Local i l’Ordre PRE/966/2014, de 10 de juny.
SEGON.- Aprovar els compromisos que comporta l’anterior mesura, els quals
són:
a) Adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració General de l’Estat, acord amb el que preveu la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic
b) Adhesió a la plataforma Emprende en 3, prevista en l’Acord del
Consell de Ministres per impulsar i agilitzar els tràmits per a
l’inici de l’activitat empresarial, de 24 de maig del 2013
c) Procedir a la substitució immediata de, com a mínim el 30% de les
vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per
declaracions responsables, d’acord amb el que preveu la Llei 20/2013,
de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat i elaborar un
informe d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de
modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de
desembre, d’acord amb les directrius fixades pel Consell per a la
unitat de mercat.
TERCER.- Confirmar el Pla d’ajust aprovat per acord de ple de 29.3.2012,
en el marc del Reial Decret-Llei 4/2012, tot incorporant les mesures
anteriors.
QUART.- Ordenar la remissió telemàtica del present acord
d’Hisenda i Administracions Públiques, als efectes oportuns.
Es Migjorn Gran, 16 de juny de 2014
EL BATLE
Pedro G. Moll Triay”

al

Ministeri

Sense entrar a debat, se somet a votació la proposta d’acord i s’aprova per
unanimitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13.37 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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