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PLE  DE L’ AJUNTAMENT                     Sessió 5/2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 10 de juny de 2014

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant
Regidors presents:

Grup PP 
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

Grup  Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu) 

Grup EUPV 
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 

Grup  BLOC-INICIATIVA-VERDS-
COALICIÓ-COMPROMÍS

Grup ERPV ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
Regidors absents: Lara Alvarez Boïgues

Vicent Ribera Solanes

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21,15 h. del dia deu de juny
de dos mil catorze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de L’Ajuntament,
la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

- ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:
o Sol·licitud  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  de  la

modificació de determinades condicions financeres del préstec formalitzat a

l’empara del RDL 4/2012.

---------------------------- // ----------------------------
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia
amb el resultat que tot seguit s’arreplega.

□ ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

 1.1. Sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la

modificació de determinades condicions financeres del préstec formalitzat a

l’empara del RDL 4/2012.

Vista la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local, per la qual es dóna compliment a l'Acord de la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d'abril del 2014, per a la modificació de
determinades condicions financeres de les operacions d'endeutament subscrites a càrrec
del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats locals.

Vist  que seria  favorable per al  desenvolupament  del  vigent Pla  d'Ajust  que,  en
aplicació del RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en
data  26.03.2012 i  autoritzat  pel  Ministeri  d'Hisenda i  Administracions  Públiques  el  30
d’abril de 2012,  l'ampliació en un any del període de carència del mateix, i la reducció del
tipus d’interès aplicable en 131 punts bàsics.

Vist l'informe emès en esta mateixa data per secretaria-intervenció.

Es proposa a l'Ajuntament-ple l'adopció de l'Acord següent:

«PRIMER. Sol·licitar  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques
l'ampliació  del  període  de  carència  del  préstec  formalitzat  del  Pla  de  pagament  a
proveïdors  formalitzat  a  l'empara  del  RDL  4/2012,  en  1  any  més,  mantenint  l'inicial
d'amortització de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en 131 punts bàsics.

SEGON. L'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures electròniques
de l'Administració General de l'Estat d'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, remetent el compromís d'adhesió automàtica al Punt general d'entrada
de  factures  electròniques  de  l'Administració  General  de  l'Estat  des  de  l'endemà  de
l'aprovació de l'Orde del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es
regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de
factures electròniques.

TERCER. L'adhesió  automàtica  a  la  plataforma  EMPRENDE en  3  prevista  en
l'Acord del  Consell  de  Ministres  per  a  impulsar i  agilitzar  els  tràmits  per a l'inici  de
l'activitat empresarial de 24 de maig de 2013. Una vegada subscrit el mateix es remetrà
una còpia al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

QUART. Procedir a la substitució immediata de, almenys, 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 hagen 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.

Una  vegada  elaborat  tal  Informe  es  remetrà  la  llista  de  les  llicències  o
autoritzacions  d'inici  d'activitat  econòmica  que  se  substituiran  per  declaracions
responsables.»
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Obert el torn d’intervencions, el regidor David Mogort manifiesta que li haguera
agradat que ens hagueren presentat, si en principi hi havia dues opcions, informació sobre
les dos, encara que és responsabilitat de l’equip de govern i del Sr. alcalde presentar el
que crega millor, però ens haguera agradat debatre sobre les dos opcions. Com hem dit
ens haguera agradat tindre més dates, en principi agafar un any de carència sobre 10 anys,
en principi pot parèixer poc però donada la quantitat elevada del préstec, 336.000€ que
són uns 56 milions de les  antigues pessetes i  parlem de 10 anys,  i  una cosa que pot
parèixer que no tinga importància però després de 10 anys pot ser pujar-te els interessos,
ens haguera agradat tenir un full Excel amb eixa simulació, de les dos opcions (estalviar un
any de carència i sense eixe any) i haver vist les dades d’una manera i l’altra i així tenir
més informació per poder decidir quina és la més interessant. Un altra cosa és que si
se’ns diu que l’Ajuntament està tan sanejat i té tants diners, i un altra és dir no, realment
és un problema de liquidés, o podem anar mal de liquidés i amb l’estalvi d’este any de
carència, uns 40.000,00 €,  pagarem més interessos però podem fer front a unes coses
que d’altra forma no podríem fer, en eixe cas ho haguérem valorat d’un altra forma. Sols
volíem que hi quedara constància que ens haguera agradat tindre més dades per poder
prendre la decisió.

El  regidor  Victor  Mansanet  manifesta  que  ací  ha  hagut  un  problema  de
procediment, és molt complicat donar una opinió sobre un document que faltava més
documentació i alguna que s’ha passat ara. El procediment adequat en un cas com este, on
hi ha unes quantitats que són considerables, és portar les dades de les dos opcions a la
Comissió Informativa i escoltar a tots els regidors i també al secretari per poder avaluar
les dos, i si l’equip de govern tenia alguna decisió dir els motius. Cal tenir una mica més de
consideració a la resta del regidors, com s’ha demostrat en la comissió, es poden aportar
més idees si el document està complet i podem avaluar-ho tots junts.

El  regidor  Joan  Serra  manifesta  que  s’adhereix  al  que  han  dit  els  portaveus
anteriors, aneu sobrats, quan es presenta un document del ministeri que pot ser bo, o no
bo,  en  este  cas  pareix  que  siga  bó  perquè  plateja  reduir  interessos,  els  regidors  de
l’oposició podem aportar coses per buscar el millor per al poble. Es presenta com es
presenta, una opció quan hi havia un altra opció, sense tindre-la documentada. Els tècnics
fan  les  propostes,  les  documenten  i  assessoren  però  els  polítics  decideixen  i  els
responsables són el polítics i si algú ha de demanar que es podria fer d’un altra manera
són els polítics i no els tècnics. 

De veritat, en xifres per damunt, jo no podria dir quina de les dos opcions és la
millor, no ho puc dir, i crec que ens deguem adherir a eixa possibilitat de reduir eixa
despesa,  però  quina  desgràcia,  una  despesa  generada  pel  grup  popular  de  València,  i
damunt la hem de pagar el que ens deu, i això per a mi és de vergonya, que ho haja de
pagar el poble, jo adjuntaria un escrit a la Generalitat dient que pague el que ens deu i
això ho ha de saber tot  el  poble,  ho sent  molt,  no estic  fent  una crítica de que no
treballeu, tenim el dret de «repatalejar» en l’exigència d’aquell que ens deu diners i estem
en l’exigència de protestar i que això no ho pague la gent del poble, de la seua butxaca,
això també és una decisió política i és una decisió de participació i cadascú s’adhereix al
que s’adhereix.

L’alcalde manifesta que efectivament esta és una proposta que ve des del ministeri,
assessorat des de l’Ajuntament se’ns diu que esta proposta és la més efectiva per a la
continuïtat i el dia a dia de l’Ajuntament, segons diu el secretari significaria que si agarrem
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esta opció, el primer any tindríem un estalvi de 40.000,00€, en la liquidació de 2014 ens
beneficiarem en la  regla  de  gasto i  millorarem la  tresoreria.  Nosaltres  periòdicament
demanem  a  totes  les  administracions  que  ens  ho  paguen,  no  «patalegem»  davant
l’Administració,  però des de l’Ajuntament administrativament estem demanant el que ens
deuen,  per  part  de  l’equip  de  govern,  independentment  de  qui  mana  en  cada
Administració, tenim l’obligació de demanar el que ens deuen i ho fem. No es amaguem i
demanen el que ens deuen. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de
la Comissió informativa municipal i Especial de Comptes, per SIS VOTS A FAVOR (6 PP)
i TRES ABSTENCIONS (1 GMS-PSOE,1 EUPV  i 1 ERPV), ACORDA:

PRIMER. Sol·licitar del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'ampliació
del  període  de  carència  del  préstec  formalitzat  del  Pla  de  pagament  a  proveïdors
formalitzat a l'empara del RDL 4/2012, en 1 any més, mantenint l'inicial d'amortització de
10 anys, i reducció del tipus d’interès en 131 punts bàsics.

SEGON. L'adhesió automàtica al Punt general d'entrada de factures electròniques
de l'Administració General de l'Estat d'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, remetent el compromís d'adhesió automàtica al Punt general d'entrada
de  factures  electròniques  de  l'Administració  General  de  l'Estat  des  de  l'endemà  de
l'aprovació de l'Orde del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es
regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de
factures electròniques.

TERCER. L'adhesió  automàtica  a  la  plataforma  EMPRENDE en  3  prevista  en
l'Acord del  Consell  de  Ministres  per  a  impulsar i  agilitzar  els  tràmits  per a l'inici  de
l'activitat empresarial de 24 de maig de 2013. Una vegada subscrit el mateix es remetrà
una còpia al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

QUART. Procedir a la substitució immediata de, almenys, 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 hagen 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.

Una  vegada  elaborat  tal  Informe  es  remetrà  la  llista  de  les  llicències  o
autoritzacions  d'inici  d'activitat  econòmica  que  se  substituiran  per  declaracions
responsables.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

En finalitzar  el  tractament  dels  punts  de  l’ordre del  dia,  els  quals  comporten
l’adopció de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els
diferents acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

«Este  acord  posa  fi  a  la  via  administrativa.  Contra  ell  cap  interposar  recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de
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dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el
termini d’un mes, sense perjudici  que es puga interposar qualsevol altre que s’estime
procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne
les 21 hores i 35 minuts, del dia 10 de juny de 2014 i, perquè hi conste el tractat, estenc
la present acta.

Simat de la Valldigna, 10 de juny de 2014
El secretari, 

Aurelio Sansixto Bonet

_____________________________________________________________________________________
 svalldigna@gva.es / www.simat.org 

5


