ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
L'AJUNTAMENT EN PLE DIA 27-09-2013.

CELEBRADA

PER

REGIDORS ASSISTENTS:
-

Sra. Maria Rosa M. Vich Vich.

-

Sr. Nicolau Canyelles Parets.

-

Sra. Magdalena Crespí Simón.

-

Sr. Antoni Jaume Capó.

-

Sra. Mª Magdalena Borrás Coll.

-

Sra. Antonia Martí Alfano.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.

-

Sra. Antonia Mª Estarellas Torrens.

-

Sr. Andrés Jaume Castañer.

-

Sr. José Serra Matas.

-

Sra. María Teresa Cañellas Ramón.

-

Sra. Andrés Morcillo Sánchez

-

Sr. Alfonso Gómez Rosselló.

REGIDORS QUE HAN EXCUSAT
LA SEVA PRESÈNCIA:
Hi actua com a Secretari, el Secretari accidental de la Corporació, Sr.
Josep Sbert Salom.
A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears,
a les vuit hores deu minuts de dia vint-i-set de setembre de dos mil tretze, 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; assistint
també la interventora municipal Sra. Nicoleta Cazacu Cazacu.
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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 ve motivada sobretot pel fet
que es va rebre en data de 5 de setembre, un escrit del Ministeri d´Hisenda i
Administracions Públiques que marca com a data límit per a l´aprovació dels
marcs pressupostaris 2014-2016 dia 1 d´octubre, per tant el temps del qual han
disposat per la seva el.laboració ha estat limitat i es vol tenir un marge de
temps per a la seva remissió.
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; el Ple de la Corporació, per set vots a favor, corresponents
als regidors del PSM, Esquerra de Santa Maria i PSOE-PSIB i sis abstencions,
corresponents als regidors del PP, aprova la proposta.
2.- APROVACIÓ MARCS PRESSUPOSTARIS 2014-2016.
El Sr. Antoni Jaume pren la paraula i llegeix l´informe del marc
pressupostari 2014-2016. Comenta que si posteriorment hi hagués una
amortització o es detectàs algun canvi en el marc pressupostari ho durien a ple.
La Sra. Antoni Estarellas demana si ja està inclosa l´amortització que es
va aprovar al darrer ple.
El Sr. Antoni Jaume respon que sí.
La Sra. Batlessa llegeix la proposta:
“1.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig
termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que
estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012.”
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, Esquerra de Santa
Maria i PSOE-PSIB i sis abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova
la proposta.
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 vint-iset de setembre de dos mil tretze; de totes les quals coses, com a Secretari
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accidental de la Corporació, don fe.
EL SECRETARI ACCIDENTAL
Sgt: Josep Sbert Salom.
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