ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE DIA 14-05-2012.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sra. Mª Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.
Sra. Antònia Mª Estarellas Torrens.
Sr. Andrés Jaume Castañer.
Sr. José Serra Matas.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sra. Ana Mª Coll de Oleza.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a les
vuit hores del matí de dia catorze de maig de dos mil dotze, es constitueix l'Ajuntament
en Ple, sota la Presidència de la Batlessa, Sra. Mª Rosa M. Vich Vich, per tal de
celebrar sessió extraordinària i tractar-hi els assumptes relacionats a l'ordre del dia,
degudament distribuït.
Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament i hi actua com
a Secretària, la de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas.

La Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les qüestions
incloses a l’ordre del dia.

1.-CONCERTACIÓ OPERACIÓ PRÉSTEC (R.D-Llei 04/2012).
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat
d’hisenda, i aquest expressa que es tracta d’un tràmit tècnic. Diu que al seu moment es
presentaren les factures dels proveïdors i l’Ajuntament va aprovar el pla d’ajustament
que a la seva vegada, ha estat aprovat pel Ministeri.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta.
La Sra. Antònia Mª Estarellas diu que el seu grup s’abstendrà a la votació
perquè aquest mecanisme pretén pagar als proveïdors i queden factures a l’aire.
El Sr. Antoni Jaume expressa que si en queden a l’aire, suposa, que s’arbitrarà
qualque mecanisme per a elles.
La Sra. Antònia Mª Estarelles demana qué passa amb les factures de 2.011.
El Sr. Antoni Jaume exposa que estan incorporades al pressupost ordinari del
2.012.
La Sra. Batlessa manifesta que si les altres administracions pagassin el que
deuen a l’Ajuntament, no hi hauria d’haver cap problema i que l’Ajuntament va prenent
mesures, com la puja de taxes per poder fer front a les despeses.
El Sr. Antoni Jaume expressa que la tresoreria va funcionant i hi ha doblers per

pagar les factures d’ara.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per set
vots a favor corresponents als regidors del PSM, EPS i PSIB-PSOE i sis abstencions,
corresponents als regidors del PP, aprova la següent proposta:
“Atès que en data 30 d’abril de 2.012 es va rebre informe favorable del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el Pla d’ajust elaborat per aquesta entitat local.
Atès que en data 4 de maig de 2.012 es va emetre informe d’intervenció en relació al
procediment.
Atès que en data 4 de maig de 2.012 es va emetre informe de la Tresoreria municipal en
relació a l’establiment dels criteris per a prioritat de pagament.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de conformitat
amb l’establert a l’article 10 del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determina
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de financiació per
al pagament als proveïdors de les entitats locals, el Ple adopta el següent
ACORD
Primer.-Aprovar la sol.licitud de concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini
per finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme.
Les condicions financeres seran fixades per acord de la comissió delegada del govern per
a assumptes econòmics.
Segon.-Remetre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Tercer.-Facultar la Sra. Batlessa-Presidenta de la Corporació, tant àmpliament com en
dret procedeixi, per a la realització de tots quants tràmits fossin necessaris o convenients en ordre
a l’execució de l’acordat, així com per a atorgar, en el seu dia, els corresponents documents de
formalització”.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte per acabat
i aixeca la sessió quan són les vuit hores trenta minuts de dia catorze de maig de dos
mil dotze; de totes les quals coses, com a Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

