ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARÀCTER URGENT
CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 07-11-2012.
REGIDORS ASSISTENTS:

Sra. Mª Rosa M. Vich Vich.
Sr. Nicolau Canyelles Parets.
Sr. Antoni Jaume Capó.
Sra. Magdalena Crespí Simón.
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.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

REGIDORS QUE HAN JUSTIFICAT
LA SEVA ABSÈNCIA:
Sra. Ana Mª Coll de Oleza.
A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vuit hores quinze minuts de dia set de novembre 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 de caràcter urgent 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; assistint
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
La Sra. Batlessa obre la sessió i tot seguit hom passa a examinar les
qüestions incloses a l’ordre del dia.
1. RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA.
La Sra. Batlessa manifesta que la urgència vé motivada sobretot pel fet
de què a efectes de modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, és
necessari que enguany es realitzin dues publicacions i ha d’estar exposada
durant trenta dies hàbils a efectes d’al.legacions.
Posada a votació la ratificació de la urgència de la convocatòria, d’acord
amb l’art. 81.4 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears; aquesta és aprovada per unanimitat dels Srs. Regidors
presents.
2.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IMPOST BÉNS IMMOBLES.
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat
d’hisenda, i aquest expressa que amb aquesta modificació es tracta de baixar

l’impost del 0’45% al 0’42%. Diu que així es baixarà el tipus de gravamen,
mantenint la pressió fiscal, encara que aquesta pot oscilar una mica en funció
de les variacions de l’IPC.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que a la comissió informativa ja
digueren que estaven d’acord i que hi estan per a tot allò que pugui beneficiar
al veïnatge i que si així es consegueix mantenir la pressió fiscal, el poble en
sortirà beneficiat.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de l’Ajuntament per
unanimitat dels Srs. Regidors presents aprova les següents propostes:
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre bens immobles (IBI), en els termes que consta en l’expedient i amb la
redacció que es recull a continuació:

« Art. 2n

1.El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de
naturalesa urbana queda fixat en el 0'42% »
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOIB, per termini
de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar
les reclamacions que considerin convenients.
TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a
l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu en base a
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar a la Batlessa – Presidenta per subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte”.

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 set de
novembre de dos mil dotze; de totes les quals coses, com a Secretària de la
Corporació, don fe.
LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

