ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER URGÈNCIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 30-03-2012.
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 trenta minuts del matí de dia trenta de març 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 per urgència 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 per què el pla
d’ajustament s’ha d’enviar abans de dia trenta-u i perquè no va ser possible incloure-ho
dins el ple ordinari.
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 del Consistori.

2.-PLA D’AJUSTAMENT (R.D.L 4/2012 DE 24 DE FEBRER).
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat
d’hisenda i aquest exposa que en primer lloc vol donar les gràcies a la interventora, na
Maria i na Genoveva per la feina que han fet i també als regidors per la seva paciència.
Expressa que en base a la situació actual i les factures pendents, l’Ajuntament té

capacitat per endeutar-se en els propers deu anys i que si s’haguessin rebut totes les
subvencions pendents, lo més probable és que no hagués estat necessari aquest
endeutament.
A continuació es refereix al pla d’ajustament del qual destaca una sèrie
d’aspectes: diu que se proposen una sèrie de mesures d’aquí als propers anys; i entre
les més importants assenyala les següents:
En relació als ingressos expressa que apliquen l’augment que hi ha hagut en els
imposts i taxes i la idea és revisar-los cada any i analitzar com es pot potenciar
l’inspecció tributària, que redundarà en una major recaptació. Continua dient que
l’Ajuntament podrà demanar subvencions en les que l’aportació municipal sigui mínima.
En relació a les despeses expressa que es pretén negociar amb els treballadors
les gratificacions i hores extres intentar reduïr-les en un 50%.
Per altra part, explica que l’Ajuntament analitzarà l’externalització de diversos
serveis públics per tal de veure si són necessaris. Així com estudiarà la viabilitat de les
inversions que es proposin i que s’ha establert el tope dels 10.000 € pels contractes
menors. Assenyala també que s’estudiaran els contractes de lloguer per anul.lar els
que no siguin realment necessaris i aprofitar més els béns de l’Ajuntament.
En relació a les licitacions assenyala que volen licitar els subministrament
d’energia elèctrica i d’altres i s’adjudicaran a les millors ofertes econòmiques.
Indica que la financiació local és prioritària per al municipi i que també s’haurà
de fer una estimació realista dels deutors pendents.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que creu que aquest pla va en la via
correcta però el seu grup inclouria dues coses més: el tema de les gratificacions, que
sempre han dit que falten tècnics i menys dedicacions exclusives i intentar optimitzar
els òrgans de govern. Diu que creu que hi hauria d’haver un major control del
pressupost i que s’hauria d’estudiar altres formes de gestió dels serveis, com la
residència o Son Llaüt.
La Sra. Batlessa manifesta que és interessant el tema d’estudiar com obtenir
més ingressos i que si es troben mesures més econòmiques, també es recolliran.
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, EPSM, PSIB-PSOE i sis abstencions
dels regidors del PP, acorda:
“Complint el que disposa l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que se
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per el pago de proveïdors de les entitats locals, aquesta Batlia eleva al Ple la següent
proposta d’acord:

PROPOSTA
Primer: Aprovar el Pla d’Ajustament previst al RDL 4/2012 de 24 de febrer, que es dóna per
reproduït tal com consta al respectiu expedient.
Segon: Declarar expressament que aquesta corporació se compromet a adoptar les mesures
previstes en el Pla d’ajustament per a garantitzar l’estabilitat pressupostària, els limits
del deute i els terminis de pagament als proveïdors, per un període coincident amb
l’amortització de l’operació d’endeutament que es preveu concertar en el marc del Reial
Decret –Llei 4/2012, de 24 de febrer (que será com a màxim de 10 anys de duració).

Tercer: Declarar expressament que la corporació local se compromet a aplicar les mesures
indicades en el Pla d’ajustament.
Quart:

Declarar expressament que aquesta Entitat Local se compromet a remetre tota la
información que el Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques considera
necessari pel seguiment del compliment d’aquest Pla d’ajustament, així com a qualsevol
altra informació adicional que se consideri precisa per a garantitzar el compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostari, els límits del deute públic i les obligacions de
pagament als proveïdors”.
3.-APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONCESSIÓ I DENEGACIÓ D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE
PAGAMENTS PER INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I DE COBRAMENT
PERIÒDIC DIRECTE PER L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ.

La Sra. Batlessa expressa que ja digueren al seu moment que estudiarien la
manera d’ajornar i fraccionar els diferents imposts i fruït d’això és l’ordenança que ara
presenten.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que voldria saber com es demanaran les
necessitats econòmico financeres de la gent.
La Sra. Batlessa expressa que mijançant els serveis socials.
Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres acorda:
“1.-Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la concessió i denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagaments per ingressos de dret públic i de cobrament periòdic
directe per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
2.-Publicar aquest acord al BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb
l'establert a l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, perquè durant el termini de trenta dies, comptats a partir del dia següent hàbil al de la
publicació del corresponent anunci al BOIB, el veïnatge i les persones legítimament interessats
puguin examinar l'expedient i efectuar les reclamacions, objeccions i observacions que considerin
pertinents.
3.-En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el termini
indicat, entendre que queda definitivament aprovada aquesta ordenança en funció del previst a l’art.
102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, entrant
en vigor un cop publicada íntegrament sobre el B.O.I.B i transcorregut el termini previst a l'art. 113
de l’esmentada Llei, i regint mentres no es modifiqui o derogui expressament.
5.-Remetre certificat d'aquests acords, així com còpia d'aquesta ordenança a la Conselleria
d’Interior del Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern de les
Illes Balears, als efectes prevists a l'art. 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears”.
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. Batlessa dóna l'acte per acabat

i aixeca la sessió quan són les nou hores de dia trenta de març de dos mil dotze; de
totes les quals coses, com a Secretària de la Corporació, don fe.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols Salas.

