
 
 
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2014. NÚMERO 04/2014 
 
 
 
ASSISTENTS:           Alcalde:       Josep Jo i Munné 
                                   Regidors:    Josep M. Sagristà i Vilà 
                                                        Salvador Corbalán Muñoz 
                                                        Antoni Martínez i Rives 
                                                        Joan Serra i Serrapinyana 
                  Antònia Pérez i Ramírez 
                                                        Sílvia Garrido i Galera  
                                                        Carola Rucabado i Jo 
                                                        Jordi Reñe Vernet  
                                                        Judith Coll i García 
                                                        Isidro Galiano Galiano 
                                                         
 
 
A Dosrius, essent les vuit hores i quaranta-cinc minuts del dia indicat a 
l’encapçalament, a la sala de sessions de la casa de la vila, sota la Presidència 
de l’alcalde, Sr. Josep Jo i Munné, i l’assistència dels Srs./es. regidors/es 
assenyalats més amunt, assistits per qui exerceix les funcions de secretària 
d’aquest Ajuntament, Míriam Tenas i Camps, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari d’un terç del nombre de membres que formen la Corporació 
municipal, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària i urgent 
plenària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vuit hores i quaranta-cinc 
minuts. 
 
Per l’Alcaldia s’obre la sessió i, a continuació, el plenari passa a conèixer els 
punts de l’ordre del dia indicat a la convocatòria, i que tot seguit es relaciona: 
 
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió i de la necessitat d’incloure el 

punt en l’ordre del dia. 
2. Acord relatiu a acollir-se a l’acord de la Comissió Delegada del Govern per 

a assumptes econòmics per aconseguir una flexibilització de les condicions 
financeres de les operacions d’endeutament contretes per a les entitats 
locals, en el marc de la primera fase del mecanisme de pagament a 
proveïdors. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ I DE LA 
NECESSITAT D’INCLOURE EL PUNT EN L’ORDRE DEL DIA 

El president exposa que la urgència ve deguda al fet que el dia 17 de maig de 
2014, s'ha publicat la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria 
General de Coordinació Autonómica i Local, per la que es dóna 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 a càrrec al mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats  locals regulat 
mitjançant el Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer. Aquesta Resolució 
permet adoptar acords relatius a la modificació de les condicions financeres de 
l’endeutament assumit, requerint que, per fer-ho, s’hagi d’adoptar una sèrie 
d’acords. La data límit per l’adopció d’aquests acords està fixada pel dia 14 de 
juny de 2014. 

S’acorda la urgència per unanimitat. 

 
 
2.- ACORD RELATIU A ACOLLIR-SE A L’ACORD DE LA COMISSIÓ 
DELEGADA DEL GOVERN PER A ASSUMPTES ECONÒMICS PER 
ACONSEGUIR UNA FLEXIBILITZACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES 
DE LES OPERACIONS D’ENDEUTAMENT CONTRETES PER A LES 
ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DE LA PRIMERA FASE DEL 
MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
 
Llegeix el dictamen el president  i que literalment diu: 
 
“Per acord de ple de data 30 de març de 2012 es va acordar “Aprovar el Pla 
d’ajust i comprometre’s a adoptar les mesures previstes en el Pla d’ajust per 
garantir l’estabilitat pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a 
proveïdors, per un període coincident amb el d’amortització de l’operació 
d’endeutament que es preveu concertar en el marc del RDL 4/2012, de 24 de 
febrer (que serà com a màxim 10 anys de durada)”. 

En el BOE del 17 de maig de 2014, s'ha publicat la Resolució de 13 de maig de 
2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local, per la que 
es dóna 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 a càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als  



 
 
 
 
 
 

proveïdors de les entitats  locals regulat mitjançant el Real Decret-Llei 4/2012, 
de 24 de febrer. 

L'esmentat acord ha establert un paquet de tres mesures que permeten, a les 
entitats locals que compleixen amb els requeriments assenyalats a la resolució, 
l'ampliació del període d'amortització, de carència i de reducció del tipus 
d'interès de les operacions subscrites, segons consta en la documentació 
adjunta.  

Les tres mesures a les que es pot optar són: 

- Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 
més i reducció del tipus d’interès en els termes que es fixa en l’acord 

- Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial 
d’amortització a 10 anys i reduint el tipus d’interès en els termes que es 
fixa en l’acord. 

- Una major reducció, respecte els casos anteriors, del tipus d’interès en 
els termes que es fixa en l’acord, mantenint els inicials períodes 
d’amortització i de carència. 

Així mateix, l’Acord de la Comissió delegada del Govern per a Afers Econòmics 
de l’Administració General de l’Estat per a la modificació de determinades 
condicions financeres de les operacions d’endeutament obliga a les entitats que 
vulguin acollir-se a les millores de les condicions financeres, l’adopció dels 
següents acords: 
 
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 immediata 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. 

 
En relació a cadascuna d’aquestes mesures, el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya, ha informat a les entitats locals del següent: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. Pel que fa al punt general d’entrada de factures electròniques FACE, el 
Consorci AOC amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya estan 
treballant perquè la Generalitat de Catalunya acordi que el servei e.FACT 
sigui el servei de facturació electrònica de les administracions catalanes, 
d’acord amb el que diu la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica. 
Es pretén també la integració amb FACE (el punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’AGE) per garantir que qualsevol factura 
electrònica arribi a l’administració destinatària, tant si el seu punt d’entrada 
és el  FACE o el hub e.FACT. L’objectiu és que l’adhesió a l’e.FACT impliqui 
l’adhesió automàtica a FACE. 
 

2. Pel que fa a l’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3”: la 
Generalitat de Catalunya té la voluntat de signar un conveni amb el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques per a què la participació en la 
iniciativa catalana de “Tramitació d’activitats empresarials al món local 
(Finestra Única Empresarial)” inclogui el servei “Emprende en 3”.  
 

3. Pel que fa a la substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents 
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions 
responsables: l’aprovació de les ordenances tipus d’intervenció municipal 
ambiental de seguretat i salut pública i d’intervenció en espectacles públics i 
activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de Barcelona i 
impulsades pel Consorci AOC, 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. 

 

En aquest sentit, l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental de seguretat i 
salut pública desenvolupada per la Diputació de Barcelona va ser aprovada en 
la darrera sessió plenària, celebrada el dia 24 d’abril de 2014, i es troba 
actualment en tràmit d’exposició pública el qual finalitzarà el proper dia 23 de 
juny de 2014. 
L’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats 
recreatives està essent objecte d’estudi per tal de ser sotmesa a la propera 
sessió plenària municipal. 

D’acord amb la situació econòmica del municipi, es considera que de les tres 
opcions que contempla la Resolució de 13 de maig de 2014, la que més convé 
als interessos municipals és una major reducció, respecte els casos anteriors, 
del tipus d’interès en els termes que es fixa en l’acord, mantenint els inicials 
períodes d’amortització i de carència. 



 
 
 
 
 
 
 
Per l’aprovació d’aquest acord es requereix majoria simple. 
 
La data límit per l’adopció d’aquest acord està fixada pel dia 14 de juny de 
2014. 
 
Per tot això, es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- ACOLLIR-SE a la opció prevista en la resolució de 13 de maig de 
2014, que consisteix en una major reducció, respecte els casos anteriors, del 
tipus d’interès en els termes que es fixa en l’acord, mantenint els inicials 
períodes d’amortització i de carència. 

SEGON.- S’acorda el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de 
factures electròniques d’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’AGE 
 
TERCER.- S’acorda 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”. 
 
QUART.- S’acorda 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. 

 
Cinquè. CONFIRMAR el Pla d'Ajust  aprovat pel Ple d'aquest Consistori en data 
30 de març de 2012. 
 
Sisè. COMUNICAR l'adopció d'aquesta mesura a través del portal web de 
l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les entitats locals del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, per part de l'Interventora accidental 
municipal, amb la seva signatura electrònica i el certificat d'aquest acord en 
format pdf.” 
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al Plenari. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre i, acomplert l’objecte de la 
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les vuit hores i cinquanta- 
vuit  minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 
 
 
EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
 
 


