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Identificació de la sessió






Caràcter: Extraordinari urgent
Data: 18 de juny de 2014
Horari: de 13,37 h a 13,47 h.
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
Convocatòria: primera i única

A la ciutat de Sóller, quan són les tretze hores i trenta-set minuts del dia devuit de juny
de dos mil catorze, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia
convocatòria realitzada a aquest efecte en els termes legalment establerts, els membres
integrants de l’Ajuntament en Ple que a continuació es relacionen, en sessió
extraordinària urgent, sota la presidència del Sr. Batle, i assistits per mi, la secretària
accidental.
Assistents (15)
Carlos Simarro Vicens, batle-president
Tinents de Batle
Gabriel Darder Matas, 1r tinent de batle
Miguel Bestard Pérez, 2n tinent de batle
Mar Castañer Lozano, 3a tinenta de batle
Catalina Pomar Catany, 4a tinenta de batle
Regidors presents
Andrea Pomar Capó
Antonio Arbona González
Joan Ruiz Mesquida
Josep Lluís Colom Martínez
Àgueda Quiñonero Banegas
Julià Carles Coll Conesa
Mª Cruz Enseñat Alemany
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Miquel Gual Pons
Jaume Servera Servera
Catalina Esteva Jofre
Regidors absents (2)
Antonio Torres Manrique, 5è tinent de batle
Javier Moragues Arnal
• Catalina M. Enseñat Colom, secretària accidental
• Margalida Morell Cuart, interventora accidental
Tot seguit, per la batlia-presidència, es declara oberta la sessió i es passen a despatxar
els assumptes que figuren en l’ordre del dia, que són els següents:
PRIMER.DECLARACIÓ
CONVOCATÒRIA.

DEL

CARÀCTER

URGENT

DE

LA

El Sr. Batle-president explica i defensa la urgència dient que el termini per a presentar
les sol·licituds corresponents al Ministeri d'Hisenda acaba el proper 21 de juny.
El Sr. Colom anuncia l'abstenció del seu grup, ja que considera que s'hagués pogut
efectuar la convocatòria del ple amb el temps reglamentari.
S’acorda, per majoria absoluta de 10 vots a favor (PP i ExM), 4 abstencions (PSOE), 1
vot en contra (PxS), i en votació ordinària, la declaració d’urgència de la convocatòria.
SEGON.- MODIFICACIÓ CONDICIONS FINANCERES OPERACIONS
ENDEUTAMENT SUBSCRITES DE CONFORMITAT AMB EL PLA DE
PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.
Es posa a la consideració dels reunits la proposta d'acord, que ha estat informada
favorablement per la CIP d'Hisenda.
La Sra. Esteva (PxS) manifesta el següent:
“Votaré que sí perquè és bona una rebaixa dels interessos bancaris del nostre deute, però
que consti una crítica clara i contundent al Govern de l'Estat perquè a canvi d'una
rebaixa d'interessos, que hagués pogut aplicar directament, com ho faria en el cas d'una
pujada, ofereix la rebaixa en forma de xantatge als ajuntaments perquè, a canvi, apliquin
les seves mesures de facilitació a l'activitat d'empresaris i constructors, sigui aquesta o
no la política municipal de cada poble o ciutat.”
El Sr. Gual (ExM) diu que el seu grup està d'acord amb el que ha manifestat la Sra.
Esteva i que votarà a favor de la proposta.
El Sr. Colom diu que el seu grup (PSOE) ho veu positiu, ja que només es modifiquen
els interessos. Prega al regidor d'Hisenda que convoqui la comissió de l'IBI per a seguir
fent feina sobre el tema.
El Sr. Bestard diu que faran arribar les queixes al Sr. Montoro i agraeix el suport a tots
els grups.
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Efectuada la votació, resulta el següent:
Examinada la Resolució de 13 de Maig de 2014 de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local per a la modificació de determinades condicions financeres de les
operacions d'endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al
pagament de proveïdors de les entitats locals.
A l'empara dels articles 52 i següents del RDL 2/2004 TRLRHL, l'òrgan competent per
a la concertació de l'esmentada modificació de l'operació de préstec és el Ple de
l'Ajuntament.
Atesos els informes favorables de la Intervenció i Secretaria Municipal a la modificació
de les condicions financeres actualment aplicades.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial
de Comptes, la Corporació, per unanimitat de 15 vots a favor (PP, PSOE, ExM i PxS), i
en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- La reducció màxima del tipus d’interès en uns 140 punts bàsics, a la qual es
descomptarà el possible cost de la intermediació bancària per canvi d’operativa i
contractes i es mantenen els actuals períodes d'amortització i de carència.
Segon.- Adhesió automàtica al Punt General d'entrada de factures electròniques de
l'Administració General de l'Estat d'acord amb les disposicions de la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
Tercer.- Adhesió automàtica a la Plataforma “Emprèn en 3” prevista a l'Acord del
Consell de Ministres per impulsar i agilitzar els tràmits per l'inici de l'activitat
empresarial, de 24 de maig de 2013.
Quart.- Procedir a la substitució immediata de, al menys, un 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 s'hagin de
modificar per resultar incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre.
Cinquè.- Notificar a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del
Ministeri d'Hisenda l'esmentada aprovació i encomanar al Batle la signatura dels
documents necessaris per la modificació de les condicions financeres del préstec.
I no havent-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca la sessió, a indicació de la
presidència, quan són les tretze hores i quaranta-set minuts, signant aquesta acta el
Batle-president i aquesta secretària accidental, que ho certifica.
Vist i plau
El Batle

Carlos Simarro Vicens

Catalina M. Enseñat Colom
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Que es doni compliment al que s’ha acordat.
Sóller, 18 de juny de 2014
El Batle
Davant meu
La secretària acctal.

S’ha donat compte al Ple, a la sessió
ordinària de 5 d'agost de 2014,
i s'aprova, per
La secretària accidental

Catalina M. Enseñat Colom
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