Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Proposta d’adhesió a les noves condicions financeres de l’operació d’endeutament
formalitza per l’Ajuntament d’Eivissa en la primera fase del mecanisme de finançament pel
pagament a proveïdors regulat en el RD. Llei 4/2012, de 24 de febrer.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA .
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. María del Pilar Marí Torres
Srs. Regidors:
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Srs. que falten sense excusa:
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventora-Acctal:
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PLE EXTRAORDINARI
Dia 20 de juny de 2014
Sra. María José Vegas Hernando
ACTA NÚM. 6/14
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint de juny de dos mil catorze;
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. María del Pilar Marí Torres, es
reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de
l'Excm. Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma
reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
No s’aprova l’Acta anterior perquè encara no està acabada.
2n. Proposta d’adhesió a les noves condicions financeres de l’operació d’endeutament
formalitza per l’Ajuntament d’Eivissa en la primera fase del mecanisme de finançament
pel pagament a proveïdors regulat en el RD. Llei 4/2012, de 24 de febrer:
Donat compte de la proposta d’acord, del tenor literal següent:
”PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHÉSION A LAS NUEVAS CONDICIONES
FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FORMALIZADAS EN LA
PRIMERA FASE DEL MECANISMO DE FINANCIACION PARA EL PAGO A
PROVEEDORES.
PRIMERO. Acogerse a las nuevas condiciones financieras de las operaciones de
endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a
proveedores, y en concreto la siguiente: Reducción máxima del diferencial aplicable sobre el
Euribor a tres meses.
SEGUNDO. Que la Interventora, proceda a comunicar de manera telemática a través
de la OVEL la intención del Pleno de acogerse a las medidas, y adjunte el PDF de dicho
acuerdo.
TERCERO. Acordar la aceptación de las siguientes condiciones Generales:

CONDICIONES GENERALES
1.
Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con lo previsto
en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
1.
Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el
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Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el
inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013.
2.
Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por
declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un informe de
evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar
incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con las
directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado.

CUARTO. Confirmar el Plan de Ajuste vigente.
QUINTO. Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el
compromiso de adoptar las siguientes medidas:
- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en 3 .
- Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad económica que se
sustituirán por declaraciones responsables.
- Remisión de compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la aprobación de la
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas.

Eivissa, a 12 de junio de 2014Fdo. Juan MAYANS CRUZ Tte. Alcalde delegado Area
Economía y Hacienda”
El PRESIDENT
DE LA COMISSIÓ
Sgt.:Juan Mayans Cruz

Eivissa a 17 de juny de 2014
LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Mª Cristina Sala Torres”

Intervencions:
Sr. Molina: Estaria bé que el Sr. Mayans fes una breu presentació del que discutiran.
Sr. Mayans: És tracta de l’adhesió a les noves condicions financeres de les operacions
d’endeutament, formalitzades amb aquest Ajuntament, al complir tres condicions de les que
dona el Ministeri per poder adherir-se a aquest pla.
Aquestes tres condicions són: L’adhesió automàtica quan al tema de factures electròniques
per part de l’Ajuntament, que s’està implantant en aquests moments.
L’adhesió a la plataforma Emprende en 3, prevista a l’acord del Consell de Ministres de 24 de
maig de 2013, al qual també estan adherits.
Les declaracions responsables quant a les activitats, tant per part d’urbanisme, com per part
de comerç, i els informes que avalin que ja s’està complint això.
El més important és que es rebaixa el tipus d’interès en 140 punts bàsics, que en xifres
generals suposa uns 50.400 euros d’estalvi anual per a la Corporació, en el pagament
d’interessos a bancs.
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Sr. Molina: No s’oposaran a que l’Ajuntament estalviï 50.000 euros anuals, però és una
operació de crèdit que no es tenia que haver realitzat.
Quan el Ministeri d’Hisenda va treure el pla de pagament a proveïdors, creu que era per
institucions en una situació completament diferent a la que tenia aquest Ajuntament en aquell
moment.
Quan aquest Ajuntament pren un préstec de 4.780.000 euros, per atendre pagaments a
proveïdors, les factures que venien avalant aquest import corresponien, pràcticament, a la
despesa corrent de l’Ajuntament d’un trimestre. L’equip de govern va decidir que era un bon
instrument, s’acolliren a ell, amb la qual cosa, en comptes de fer front al pagament de
despesa corrent d’aquest trimestre, amb els recursos propis de l’Ajuntament, ingressaren
aquest import i endeutaren l’Ajuntament per a dotze anys.
Ara s’estalviaran 50.000 euros, però quants interessos han pagat que no tenien que haver
pagat?
Per una altra banda, han gaudit d’una tresoreria que, ben utilitzada, hagués pogut ser
interessant per als ciutadans, però es troben que van incrementant any darrera any el
romanent de tresoreria fins unes xifres sorprenents. Han incrementat l’endeutament
innecessariament, i a la vegada no saben gastar-lo.
Creu que en la situació en la que estan de gestió de la tresoreria de l’Ajuntament, aquesta
Corporació s’hauria de plantejar amortitzar deute amb aquest romanent de Tresoreria.
Sr. Mayans: Tard o d’hora amortitzaran deute amb romanent de tresoreria, i en aquest camí
van. Creu que avui haurien de fer un exercici de consideració cap a l’equip de govern, perquè
aquest punt és bo, perquè els ciutadans pagaran 50.000 euros menys en interessos.
Sr. Molina: Aquest grup considera molt a l’equip de govern, però aquesta norma ve donada
pel Ministre d’Hisenda. El seu grup s’abstendrà, creuen que no és dolent per a la ciutat. S’ha
perdut una oportunitat de perdre menys temps, cada mes que passa sense amortitzar són
interessos que es paguen.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Marí, Sansano,
Sánchez, Valladolid, Sánchez-Jáuregui, i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats, Larroda, i
Villalonga, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, i Srs. Costa, Sánchez,
Ruiz, Molina.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les nou hores i vint minuts del dia,
de la qual s’estén la present Acta que consta de quatre pàgines que és firmada per la Sra.
Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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