ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2014
Assistents:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castellà
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores
del dia vint-i-nou de maig de dos mil catorze,
es reuneixen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, les
senyores i els senyors regidors que al marge
es relacionen, assistits pel Sr. Secretari i
amb la presència del Sr. Interventor, per tal
de celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

A l’hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracten els assumptes
següents:

Regidor no adscrit
I. Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

1. Proposta d'adhesió a les mesures que conté la Resolució de 13 de
maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local del ministre d'Hisenda i Administració Pública, amb l'objecte de
reduir el tipus d'interés de l'operació de crèdit subscrita amb el fons de
proveïdors en 2012.

Vista la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, núm.
117, de 14 de maig de 2014, per la qual es compleix l'acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics, de 24 d'abril de 2014, per a
modificar determinades condicions financeres d'operacions d'endeutament
subscrites a càrrec del mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals.
Vista la proposta de l'Alcaldia-Presidència i atés que la corporació pot millorar
les condicions de l'operació subscrita el 23 de maig de 2012.
Emés un informe pel Sr. Interventor sobre la seua viabilitat econòmica i el
procediment per a la seua aprovació.
Atés que correspon al Ple de l'Ajuntament prendre l’acord d’aprovació, ja que
va ser l'òrgan que va aprovar l'operació de crèdit al seu dia.
El Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa
d'Hisenda, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació,
acorda:
U. Acollir-se a la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General
de Coordinació Autonòmica i Local, sol·licitar la reducció màxima del
diferencial aplicable sobre l'euribor a 3 mesos i confirmar el Pla d'Ajust aprovat
en l'exercici de 2012.
Dos. Comprometre's a dur a terme les actuacions següents:
– 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.
– Adhesió automàtica a la Plataforma Emprén 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.
– Dur a terme la substitució immediata d’almenys un 30% de les
autoritzacions i llicències d'inici d'activitat econòmica vigents 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’han de modificar perquè són incompatibles amb
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d'acord amb les directrius que ha fixat el
Consell per a la unitat de mercat.
2. Expedient de modificació de crèdit P3/14 de suplement de crèdits
finançat amb baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions
pressupostàries.

Vista la memòria d'Alcaldia de modificació del Pressupost General de 2014,
davant les necessitats que han sorgit durant l'exercici el compliment de les
quals es considera inajornable per a la bona gestió d'aquest municipi.
Havent confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 3 en el
Pressupost General de 2014, mitjançant concessió de suplement de crèdits en
l'estat de despeses del Pressupost General vigent, finançat amb baixes de
crèdits, amb el resum següent:

Augments
Suplement de crèdits

686.254,69 €

Disminucions

686.254,69 €

Import modificació núm. P 03/14

686.254,69 €

Emés un informe pel Sr. Interventor, de conformitat amb el que estableix
l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número 3/14 de modificació pressupostària
per un import total de 686.254,69 euros, mitjançant concessió de suplement de
crèdits en l'estat de despeses del Pressupost General vigent, finançat amb
baixes de crèdits.
Dos. Exposar al públic, amb un anunci previ en el BOP, per quinze dies,
l'expedient, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no se n’hi
presenten.
Tres. Trametre’n una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat
després que la modificació s’aprove definitivament.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint hores i cinc minuts del dia
vint-i-nou de maig de dos mil catorze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels
acords que s’hi han adoptat s’estén aquesta acta, de què jo, el secretari,
certifique.

