
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 9 de juny de 2014 
 
Essent les 22:00 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Excusa la seva absència el Sr. Antonio Torres Canut i el Sr. Jaume Farrús Trepat. 
 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Proposta d’aprovació de la sol.licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
de modificació de les condicions financeres dels préstecs subscrits en la primera fase 
del mecanisme de pagament a proveïdors de les entitats locals 
 
Vista la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica 
i Local, per la que es dona compliment a l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la modificació de determinades condicions 
financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que aquesta Resolució estableix que les entitats locals que reuneixin els requisits 
establerts podran, entre d’altres, prèvia sol.licitud, reduïr en 140 punts bàsics el diferencial 
aplicable sobre l’euribor a 3 mesos, quedant fixat per tant aquest últim més un marge de 385 
punts bàsics en les operacions formalitzades en la primera fase del mecanisme de pagament a 
proveïdors (Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer), mantenint els actuals períodes 
d’amortització i de carència. 
 
Vist que aquest acord obliga als ens locals que vulguin acollir-se a les millores de les 
condicions financeres al compliment de les obligacions següents: 
 
1.- L’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
General de l’Estat. 
 
2.- L’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits 
per a l’inici de l’activitat empresarial. 
 



3.- La substitució inmediata d’un mínim del 30% de les vigents autoritzacions i llicències d’inici 
d’activitat econòmica per declaracions responsables i elaborar un informe d’avaluació de les 
normes de l’entitat local incompatibles amb la unitat de mercat. 
 
Atès que aquestes obligacions s’encavalquen amb iniciatives que, des de fa anys, impulsa el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) amb la col.laboració de la Generalitat de 
Catalunya i les administracions locals. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa està interessat en la reducció d’aquest diferencial i en 
acollir-se a aquestes iniciatives. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Sol.licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la modificació de les 
condicions financeres de l’operació d’endeutament formalitzada en la primera fase del 
mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors, opció tercera, de reducció del tipus 
d’interès en 140 punts bàsics, mantenint els actuals períodes d’amortització i de carència. 
Segon.- Confirmar el Pla d’ajust existent aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de març de 
2012 i valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en la primera 
fase. 
 

Tercer.- El compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent que es publiqui l’ordre del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan les condicions 
tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures electròniques. Aquest 
Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació mitjançant la sol·licitud del servei 
e.FACT de factura electrònica de les administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes 
les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la 
plataforma FACE de l’Administració General de l’Estat. 

 

Quart.- L’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits per a 
l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació, 
mitjançant la sol·licitud del servei de “Tramitació d’activitats empresarials al món local (Finestra 
Única Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les 
administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques 
perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis “Emprende en 3”. 

 

Cinquè.- El compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents 
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o  
comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus d’intervenció 
municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en espectacles 
públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de Barcelona i impulsades pel 
Consorci AOC. Aquestes ordenances tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 
20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de la Comunitat de 
Catalunya i impliquen el compliment de la simplificació de més del 30% de les autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitats a règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia. 

 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 



I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:15 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 
 


