
ACTA     DE     LA     SESSIÓ     ORDINÀRIA     CELEBRADA     PER     L'AJUNTAMENT     EN     PLE   
DIA      26-07-2012.  

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. 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.

REGIDORS     QUE     HAN     EXCUSAT  
LA     SEVA     ABSÈNCIA:  Sr. Andrés Jaume Castañer.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, a les 
nou hores de dia vint-i-sis de juliol 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 ordinària 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.-APROVACIÓ     ACTES     SESSIONS     01-08-2011,     29-09-2011,     10-10-2011,   
26-10-2011,     17-11-2011,     28-11-2011,     18-01-2012,     28-03-2012,     30-03-2012,   
14-05-2012,     30-05-2012,     12-07-2012.  

La Sra. Batlessa demana si qualcú té res a dir de les actes d’aquestes 
sessions.

Ningú pren la paraula; per la qual cosa, es posen a votació i són aprovades 
per unanimitat dels membres presents del Consistori.

2.-AL.LEGACIONS     REGLAMENT     ÚS     DE     LES     INSTAL.LACIONS   
ESPORTIVES     MUNICIPALS.  

La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí, regidora delegada 
d’esports, i aquesta expressa que un club ha presentat una sèrie de preguntes, de 
les quals s’estima l’al.legació que es refereix a no portar tacos o tacons a les 
instal.lacions cobertes amb sòl de parquet o material sintètic.



La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que el seu grup no té res a dir.

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 cinc 
abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:

“En relació a les preguntes presentades en aquest  Ajuntament amb relació al nou 
Reglament d’ús del Camp municipal d’esports i  presentades pel Club de basquet Sta 
Maria amb registre d’entrada número 2278 el dia 19 de juny de 2012.
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, adopta els següents acords:
1.-Referent a la pregunta :
• Títol.     l.  
Capítol     l.     Règim      general  

Article     7.     Calendari.     Punts     1     i     2  
El punt 1, esta dividit amb dues preguntes, una fa referència a l’iniciï de la pre- 
temporada el mes d’agost(a), i per altra banda es refereix al mes de juny(b)
Es desestima pel següent motiu:

a) El     mesos     de     juny,     juliol     i     agost,     el     pavelló,     el     camp     de     gespa     i     altres   
instal·lacions     municipals     son     per     usos     de     la     resta     de     ciutadans/nas      que   
durant     el     temps     de     competicions     i     entrenaments     per     part     dels     clubs     no     poden   
utilitzar-les     .  

L  ’  Ajuntament     de     Santa     Maria     del     Camí,     no     veu     cap     inconvenient     en     que,     el     club     i/o   
entitat     del     poble     pugui,     prèvia     sol·licitud,     demanar     l  ’   utilització     de     les     mateixes   
segons     l  ’   article:  
Article     8.     Criteris     d  ’  ús,     sol·licituds     i     autoritzacions     (     8.3)  

b) L  ’  Ajuntament,     considera     que     un   “  servei     es     públic  ”  ,     quant     és     organitzat     per   
l  ’  Ajuntament     ,     a     mesura     que     l  ’  organització     es     d  ’  un     Club     o     entitat,     es     considerat   
ús     privat.  

Referent a la pregunta :
Article 8. Criteris d’ús, sol·licituds i autoritzacions 
Del punt 9 diu: 
La pregunta no es del tot clara, ja que aquest punt diu:
Extingida l’autorització d’ús els clubs, entitats, escoles i associacions hauran de 
deixar lliures, a disposició de l’Ajuntament, els béns i les instal·lacions utilitzades en 
el mateix estat de conservació i funcionament en que les varen rebre.

Es desestima pel següent motiu:
El     reglament     fa     referència     a     tots     els     bens     de     propietat     municipal,     els     bens     adquirits   
pels     clubs     son     guardats     davall     de     les     grades     del     poliesportiu     cobert,     si     així     ho     desitja   
el     club,     evidentment     compartit     amb     altres     clubs     i/o     entitats     del     municipi.  
Referent a la pregunta :
8.3 que diu:
Per usos no continus,campus, tornejos o qualsevol altra activitat que no 
s'emmarqui dins de les activitats federatives (entrenaments i partits oficials.). 



 Es desestima pel següent motiu:
a) El     mesos     de     juny,     juliol     i     agost,     el     pavelló,     el     camp     de     gespa     i     altres   

instal·lacions     municipals     son     per     usos     de     la     resta     de     ciutadans/nas      que   
durant     el     temps     de     competicions     i     entrenaments     per     part     dels     clubs     no     poden   
utilitzar-les     .  

L  ’  Ajuntament     de     Santa     Maria     del     Camí,     no     veu     cap     inconvenient     en     que,     el     club     i/o   
entitat     del     poble     pugui,     prèvia     sol·licitud,     demanar     l  ’   utilització     de     les     mateixes   
segons     l  ’   article:     Article     8.     Criteris     d  ’  ús,     sol·licituds     i     autoritzacions.  

Referent a :
8.4.- Per l’ús esportiu de temporada de Clubs (entrenaments i partits oficials).

Referent a la pregunta :
Aquesta, esta dividida  en dues preguntes, una fa referència a les previsions del mes 
d’agost (a) i per altre banda fa referència a la protecció de dades dels menors(b)
Es desestima pel següent motiu:

a) L’Ajuntament es reserva el mes d’agost per tal de poder fer el barem de totes i 
cada una de les sol·licitud d’usos  i poder aplicar el criteris establerts segons 
el reglament.

(Segons la Federació de basquet de les Illes Balears les inscripcions  del jugadors 
son  del 15 de juliol  el 15 d’agost .),no entenem massa be lo del tancament per 
vacances de la Federació. 
Article 8. del reglament diu:
“Aquests criteris són una eina per ajudar a repartir els horaris de les instal·lacions 
compartides entre diferents entitats del poble, quant hi ha més d’  una entitat que 
sol·liciten una instal·lació en el mateix horari. Són uns criteris que valoren diferents 
aspectes i característiques de les entitats i la seva activitat principal. “
“  Es     considera     temporada     esportiva     del     1     de     setembre     fins     al     31     de     maig     de     l  ’  any   
següent.  ”  

b) Política de privacitat 
En     compliment     de     la     Llei      Orgànica     15/99,     de     13     de     desembre,     de     Protecció   
de     Dates     de     Caràcter     Personal,     se     informa     que     les     dades     personals      obrats   
en     aquest     Ajuntament     son     totalment     confidencials      i     que     tenen     com     a     finalitat   
la     gestió      del     barem     a     aplicar     dins     el     Reglament     d  ’  ús      de     les     instal·lacions   
esportives      municipals  

 
Referent a la pregunta :
8.6  (9)del reglament que diu:
9.- En tot cas, la no utilització d’instal·lació reservada amb els mínims d’esportistes 
contemplats dins aquest reglament  per causa imputable a la/les persona/es 
interessada/es, podrà suposar una falta greu.  

Es desestima pel següent motiu:
Es te en compte les circumstàncies puntuals per malalties, viatges, etc. aquest punt 
fa referència a la manca de jugadors que en principi s’han apuntat i que durant la 
lliga han abandonat el club. En aquest cas el club  ha de donar part a l’Ajuntament, 



per tal de que aquest pugui organitzar el temps per altres clubs o entitats.
Referent a la pregunta :
Aquesta, esta dividida  en dues preguntes : Categoria dels equips(a) i una 
segona,temes organitzatius del club(b).

Referent al punt 9-9.1   Consideracions     generals     d  ’  usos9.1.      Cessions     d  ’  usos   
per     a     clubs,     associacions,     entitats     etc     per     temporada     

a) Categoria     dels     equips  :  

I. Iniciació, benjamí, aleví i infantil de 6 a 12 anys,(els pre-mini...etc es 
considerarà com escola de futbol, tenis, bàsquet i d’altres. 
Disposaren de les 16 a les 18 hores (ambdues incloses)

Es     desestima     pel     següent     motiu:  
Considerem que  aquest punt , no és discriminatori, l’Ajuntament ofereix l’obertura 
del camp municipal de les 16 a les 22 hores de dilluns a divendres per 
entrenaments,si qualsevol club i/o entitat  vol començar a les 17’30 per motius 
escolar en cap moment posem inconvenients,.
La gestió de les hores concedides ,desprès del barem i  l’ organització correspon al 
Club, de fet s’ha estat realitzant tots aquest anys.

b) El segon punt es una qüestió  organitzativa de cada club, cada club o entitat 
pot distribuir les seves hores concedides segons conveniència 

.
Referent a la pregunta :
l article  11 .- 4. Prioritats d’usos

Es desestima pel següent motiu:
La gestió  de taxes i planificació de les mateixes correspon i es competència de 
l’Ajuntament.
Referent a les taxes,d’altres Ajuntaments, en concret l’Ajuntament de Marratxí,no 
contempla ni bonificacions ni exempcions a cap usuari de les instal·lacions 
municipals.
Referent a la pregunta :
Article 12: Normes d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Punt 12.3.- 9.
9. A les instal·lacions cobertes amb sol de parquet o material sintètic, sols es podrà 
accedir amb vestuari i calçat esportiu, mai en roba o calçat de carrer , sols es podrà 
utilitzar roba de carrer  en els espais de pas i les reservades al públic
S’estima  i : 
Es modifica l’article amb el següent tex:  
9. A les instal·lacions cobertes amb sol de parquet o material sintètic, els dies de 
partits oficials els entrenadors  podrà accedir amb  roba  de carrer i en calçat que no 
portin  “tacos” o “tacons” .
La resta de dies , sols es podrà accedir a les pistes amb vestuari i calçat esportiu 
que no portin “tacos”, sols es podrà utilitzar roba de carrer  en els espais de pas i les 
reservades al públic.
 Referent a la pregunta :
12.3.- 10



a) No es podrà correr  el voltant del camp?.
b) Per fer escalfaments realitzar exercicis aeròbics?
c) al replà   superior del pavelló a les grades on normalment  feim els exercicis 
d’estiraments quant plou?.
Que diu:

10.A les grades i llocs de pas, de les instal·lacions esportives municipals, 
interiors o exteriors no es pot realitzar cap activitat esportiva o joc, per tractar-
se d’espais destinats al trànsit i estàncies de persones usuàries i públic. 

Es desestima pel següent motiu:
a) El voltant del camp és un lloc de pas,qualsevol persona ha de poder caminar 

tranquil·lament per ell, El lloc adient es la pista,que esta preparada per tal fi, 
entrenaments, estiraments,escalfaments, etc.

b)  El lloc adient és la pista,que esta preparada per tal fi, entrenaments, 
estiraments,escalfaments, etc.

c) El lloc adient és la pista,que esta preparada per tal fi, entrenaments, 
estiraments,escalfaments, etc.

Referent a la pregunta : 12.3. Restriccions d’ús i prohibicions  

12.3.- 11 (b) que diu:
L’Ajuntament podrà anul·lar l’autorització a qualsevol usuari, club, associació o 
entitat, sense que aquesta pugui reclamar la devolució o compensació per danys 
o perjudicis, en els següents casos

b)Comportaments antiesportius repetits per part dels equips o del públic.

Es desestima pel següent motiu:
L’esport ha de ser competitiu, mai antiesportiu, el delegat i/o responsable del club o 
entitat ha de tractar de calmar les accions antiesportives que per part del seus 
jugadors o públic es puguin produir dins els espais esportius,l’educació comença 
amb ensenyament del bon comportament, i són els entrenadors i/o responsables del 
club els que han de ensenyar els valors als seus jugadors,amb el públic s’ha 
d’intentar dialogar i en cas de que fos necessari, es quant s’ha de avisar els cossos i 
forces de seguretat.
En cas de desperfectes efectuats per públic descontrolat s’ha d’informar del 
mateixos a l’Ajuntament .

Referent a la pregunta : 12.3.11( e)

Que diu:
11. e) Els focus del camp de gespa municipal, o del poliesportiu municipal cobert , 

s’encendran si  hi ha el 70% dels usuaris dins el camp o la pista.

Pregunta: En aquest cas anul·lem els entrenaments? 

Es desestima pel següent motiu:



L’Ajuntament, té previst que el pavelló es comparteixi amb altres entitats, per tant, 
entre un club i l’altre usuari, conformen el 70%, estipulat en aquest reglament.
Per altra banda, l’Ajuntament, vol recordar als clubs o entitats usuàries del pavelló la 
importància de l’estalvi energètic.
Referent a  la pregunta del  punt 16.6. Dels deures  de les persones usuàries.

Que diu:

16.6  L’ incompliment de les present normes, així com els actes de vandalisme i mal 
comportament, podran donar lloc a les sancions previstes en aquest reglament així 
com la reparació, reposició i/o el pagament dels danys produïts.
En el cas de persones usuàries que pertanyin a Clubs, Societats esportives, aquests 
seran responsables subsidiaris del comportament dels seus membres.
Pregunta formulada:
Suposem que serà responsabilitat del Club si són a les instal·lacions per activitats 
relacionades amb el club, no a nivell particular.

Es desestima pel següent motiu:
El Club és el responsable subsidiari del comportament dels seus membres durant els 
entrenaments, partits, campus, etc. Del nins i nines que té al seu càrrec, per tant l’ 
article fa referència a les activitats que es realitzen dins l’ horari cedit al club.
Referent a la pregunta, Article 17(17.4) Responsabilitat dels usuaris     
Que diu:

17.4 Cada usuari individual, entitat, club, centre docent o grup té per obligació 
respectar les instal·lacions i el seu mobiliari, i seran responsables  dels danys i 
perjudicis ocasionats com a  conseqüència del seu mal ús, fent-se responsables de 
les despeses  que puguin comportar els arranjaments o les reposicions  necessàries 
per mantenir el seu mateix estat de conservació i funcionament.

Es desestima pel següent motiu:
El club o entitat ha de donar part, a l’ ajudant del camp d’esports dels desperfectes 
que hi pugui haver quant s’efectua el canvi de club o entitat dins el pavelló. Ell serà 
l’encarregat de comunica-ho a L’Ajuntament, perquè aquest pugui prendre les 
mesures que cregui oportunes.
 
Referent al :
17.6 Cada entitat, club,associació que realitzi una activitat estarà obligada a 
concertar una assegurança que cobreixi lesions i accidents de tot tipus, essent 
responsable directe dels mals que es produeixin a les persones o els desperfectes 
de les instal·lacions.

Es desestima pel següent motiu:
L’Ajuntament compta amb una assegurança pròpia de les instal·lacions municipals, 
per els seus desperfectes.
El club ha de tenir una assegurança pròpia, de Responsabilitat Civil. 

Referent a la pregunta, Article 20.Normativa específica
Article 20.3 diu: 



3. Els mesos de juny, juliol i agost es sol·licitarà per escrit amb un mes (1) 
d’antelació a l’Ajuntament de la mateixa manera que s’assenyala a l’article 8.3. 
previ  pagament de la taxa o preu públic vigent.

 Es desestima pel següent motiu:
L  ’  Ajuntament     de     Santa     Maria     del     Camí,     no     veu     cap     inconvenient     en     que,     el     club     i/o   
entitat     del     poble     pugui,     prèvia     sol·licitud,     demanar     l  ’   utilització     de     les     mateixes   
segons     l  ’   article:  
Article     8.     Criteris     d  ’  ús,     sol·licituds     i     autoritzacions     (     8.3)  

Article 20.10 diu: 
20.10.- La cessió d’ús es de caràcter provisional i en cap cas pot sobrepassar la 
temporada esportiva en curs. No poden ser cedides a tercers i s’extingeixen pel 
transcurs del temps sense que calgui un requeriment previ i s’ha de renovar en 
cas de que l’usuari així ho desitgi

Es desestima pel següent motiu:
Els Clubs esportius cada any  han de sol·licitar mitjançant un full de la respectives 
federacions, l’ús per al camp, que signa la Batlessa, de fet ja l’han sol·licitat els dos 
clubs de futbol de Santa Maria.
Cada any es renova l’ús, es necessari per poder tenir una planificació, baremació i 
pels canvis que puguin produir-se la temporada vinent , de l’ús de les pistes 
esportives municipals, en el reglament fa referència a signatura d’un conveni entre 
l’Ajuntament i els clubs.

2.-Aprovar definitivament el Reglament d’ús de les instal.lacions esportives 
municipals amb la introducció de l’al.legació estimada i publicar-l’ho al BOIB, i regint 
mentres no es modifiqui o derogui expressament”.

3.-MODIFICACIÓ     ORDENANÇA     FISCAL     TAXA     LLICÈNCIES   
URBANÍSTIQUES.

La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Antoni Jaume, regidor delegat 
d’hisenda, i aquest exposa que la taxa per llicències urbanístiques actualment es 
paga un cop concedida la llicència i amb aquesta modificació es pretén cobrar amb 
la so.licitud de la llicència.

La Sra. Antònia Mª Estarellas assenyala que el seu grup no té res a dir.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels membres presents, aprova les següents propostes:

“1.-Modificar  l’ordenança  fiscal  reguladora  de la  taxa  per  llicències  urbanístiques, 
consisten en:

a) Afegir a l’art. 6 el següent paràgraf:

“La quota tributària s’abonarà en el moment de sol.licitar la pertinent llicència”.

b) Suprimir de l’art. 10 el següent paràgraf:



“Una vegada concedida la llicència urbanística, s’efectuarà la liquidació provisional 
sobre la base que ha declarat el sol.licitant”.

2.-Publicar aquest acord al BOIB perquè durant el termini de trenta dies els interessats 
puguin  examinar  l'expedient  i  efectuar  les  reclamacions  que  considerin  pertinents,  de 
conformitat  amb  l'establert  a  l'art.  17  del  R.D Legislatiu  2/2004 de  5  de  març,  pel  qual 
s’aprova el Texte Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

3.-Disposar  que aquesta  modificació  entrarà  en  vigor un cop publicada  íntegrament 
sobre el B.O.I.B i regirà mentres no es modifiqui o  derogui expressament”.

4.-MODIFICACIÓ     ORDENANÇA     FISCAL     TAXA     EXPEDICIÓ     DE   
DOCUMENTS.

El Sr. Antoni Jaume expressa que es tracta de bonificar al 100% els certificats 
de residència per viatjar i anuncia que aquests certificats es podran treure de la 
pàgina web de l’Ajuntament.

La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si se modifiquen totes les taxes.
La Sra. Batlessa respon que se publica la taxa en la seva totalitat però que la 

modificació només afecta a la bonificació dels certificats de residència per viatjar.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que ells votaren en contra d’aquesta 

pujada de taxes però que estan d’acord amb la bonificació, per la qual cosa, 
s’abstendran a la votació.

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 i PSIB-PSOE i cinc 
abstencions corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:

“PRIMER. Aprovar  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  Taxa 

expedició documents, pel que fa a l’art. 7è en els termes que consta en l’expedient i amb la  

redacció que es recull a continuació:

 

« Article 7è. Tarifa.

 La tarifa a la qual es refereix l’art. 6è s’estructura en els següents epígrafs:

Epígraf 1r. Expedients Governatius.

1.-Per cada sol·licitud d’obra..............................................................................  2,00 €
2.-Per cada sol·licitud d’activitat........................................................................  2,00 €
3.-Altes, baixes i rectificació del padró municipal d’habitants..........................  2,00 €
4.-Per qualsevol classe d’instància......................................................................  2,00 €
5.-Justificació de recepció de sol·licitud de qualsevol
classe o document substitutiu, per cada una.........................................................2,00 €

Epígraf 2n. Cementeri.



1.-Per cada sol·licitud de llicència d’embelliment
de sepultura o traspàs de concessió.....................................................................  2,00 €
2.-Per cada llicència d’embelliment de sepultura...............................................  2,00 €
3.-Per cada títol de concessió o traspàs drets
funeraris sobre sepultures....................................................................................  6,00 €

Epígraf 3r. Certificacions.

1.-Per cada certificació expedida per Secretaria
o Batlia sobre documents, dades o informes 
assumptes municipals..........................................................................................  10,00 €
2.-Per cada certificació d’informe emès pel
tècnic municipal (antiguetat)                        0,8% sobre el valor 

d’edificació
                                                                                          i un import mínim 200,00 €
3.- Per cada certificació d’informe emès pel
tècnic municipal (final d’obra).................................................... ..................100,00 €   
4.-Certificats residència per viatjar.....................................................................    1,00 €
5.-Compulses Secretaria......................................................................................    2,00 €
6.-Certificat empadronament...........................................................................   2,00 €
Exemptes: Les certificacions per a efectes  de Seguretat  Social,  Militars i  les interessades 
directament per autoritats civils i judicials.
Bonificacions: 100% sobre tarifa certificats residencia per viatjar (epígraf 3r. punt 4)

Epígraf 4t. Concessions, llicències I permisos.

1.-Llicències urbanístiques o pròrrogues, sobre
taxa municipal............................................................................. 0,5% sobre taxa municipal
                                                                                                mínim 10,00€
2.-Per cada cartell concessió llicència................................................................  10’00 €
3.-Obertura d’establiments, sobre taxa municipal....................... 0,5% sobre taxa municipal
                                                                                                mínim 10,00€
4.-Per qualsevol altra classe de llicència o permís
no ressenyat.........................................................................................................    2’00 €

Epígraf 5è. Fotocòpies.

1.-Per cada fotocòpia expedida per a
informació dels interessats..................................................................................  0,15 €

Epígraf 6è. Contractació.

1.-Proposicions o pliques per optar a subhastes, concursos
i altres procediments de contractació..................................................................  5,00 €
2.-Bastanteig de poders que han de surtir efecte a les
dependències municipals..................................................................................   10,00 €
3.-Adjudicacions de subhastes, concursos i qualsevol
altre procediment d’adjudicació de contractes, sobre



la rematada el....................................................................................................    0,1%

Epígraf 7è. Traspassos propietats o concessions.

1.-Per cada traspàs o altes finques rústiques o urbanes......................................  2,52 €
2.-Per cada traspàs llicència auto-turisme classe B............................................  8,65 €

Epígraf 8è. Expedients Urbanístics.

1.-Tramitació d’expedients activitats clasificades..............................................30,00 €
2.-Tramitació expedients traspàs activitats.........................................................30,00 €
3.-Actes recepció obres.......................................................................................30,00 €
4.-Tramitació plans parcials, programes d’actuació
urbanística, projectes d’urbanització, plans especials,
estudis de detall I qualsevol altre instrument urbanístic .............................. 100,00 €.« 

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”.

5.-MODIFICACIÓ     ORDENANÇA     FISCAL     TAXA     PER     LA     PRESTACIÓ     DELS   
SERVEIS     A     LES     INSTAL.LACIONS     ESPORTIVES     MUNICIPALS.  
 
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Martí i aquesta assenyala 

que el fet de què s’hagi aprovat un nou reglament d’ús de les instal.lacions 
esportives municipals, comporta la revisió de l’ordenança fiscal reguladora de les 
taxes per la prestació de serveis a les instal.lacions esportives municipals. Expressa 
que per a un millor funcionament, han unit en una sola ordenança la taxa de la 
piscina i la d’utilització del pavelló cobert. Diu que es va fer un estudi econòmic per 
tal de determinar els ingresos i les despeses per a aquesta taxa i es va veure que els 
ingresos eren considerablement inferiors ja que el manteniment anual supera els 
100.000 euros i els ingresos són entre deu i onze mil euros. Continua dient que s’han 
mirat les taxes dels municipis veïns i que l’esport base signarà un conveni, quedant 



exempt de pagament de taxes.
La Sra. Antònia Mª Estarellas demana el per què d’aquest conveni.
La Sra. Antonia Martí contesta que d’aquesta manera quedarà tot clar, i afecta 

a punts concrets com per exemple, aconseguir un estalvi energètic.
La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que sembla que s’hauria de posar 

damunt la taxa que queden exempts els clubs d’esport base.
La Sra. Antonia Martí explica que aquest punt queda reflexat damunt el 

conveni.
La Sra. Batlessa manifesta que el tema del conveni vé arrel de què es pretén 

aplicar un conveni a l’ús de qualsevol espai municipal a efectes de regularitzar el 
funcionament i que és diferent per a cada entitat i es pot donar el cas de que un club 
vulgui fer una activitat aliena a l’esport base i potser d’interés, podent bonificar el 
50% o bé el total.

La Sra. Antonia Mª Estarellas expressa que la taxa de la piscina ha pujat 
bastant.

La Sra. Batlessa manifesta que miri les bonificacions.
La Sra. Antonia Martí expressa que és perquè la gent s’animi a fer el bono.

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 cinc 
abstencions, corresponents als regidors del PP, aprova les següents propostes:

“PRIMER. Aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per us de les 

instal.lacions esportives municipals en els termes que consta en l’expedient i amb la 

redacció que es recull a continuació:

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels arts.133.2 i 142 de la Constitució i per 

l’art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb l’establert als arts. 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions 
esportives municipals,  que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de 
la qual s’ajusten al que preveuen els arts. 15 a 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.
Article 2. Fet Imposable.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis motivades 
per l’assistència i/o ús a les esmentades instal·lacions.

També es regiran per aquesta ordenança els serveis denominats “Escola de 
Futbol”, “Escola de Basquet”, “Escola de tenis”, “Escola de gimnàstica esportiva”, per 
a la utilització privativa de les instal·lacions esportives municipals, per a la realització 
de cursos, escoles d’esports i similars.
Article 3. Subjecte passiu.

Estan obligats al pagament d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les 
persones físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la 



Llei general Tributària, que es beneficiïn de la utilització de les instal·lacions 
esmentades a l’article anterior.
Article 4. Meritació i obligació de pagament.

Aquesta taxa es merita i obliga al pagament des del moment en què el 
subjecte passiu sol·licita la utilització de les instal·lacions.

Article 5. Quantia.
1. TARIFES utilització del Camp de gespa.

a) CAMP (complet) /amb llum/1 hora 58,00€

b) CAMP(complet) /1 hora 52,00€

c) CAMP(mig) /amb llum/1 hora 55,00€

d) CAMP(mig)/1 hora 49,00€

2. TARIFES utilització pavelló cobert per federacions no reglades (empreses) 

a) PAVELLÓ (complet)/amb llum/1 hora 46,00€

b) PAVELLÓ (complet) /1 hora 40,00€

c) PAVELLÓ (mig) /amb llum/1 hora 29,00€

d) PAVELLÓ (mig)/1 hora 26,00€

3. TARIFES, per la pràctica d’activitats esportives federades: TARIFES, 
utilització de pistes poliesportives: basquet, voleibol, handbol, gimnàstica. 
(Per una pista)

a) Utilització pistes activitats esportives/ amb llum/1 hora  22,00€

b) Utilització pistes activitats esportives/ 1 hora  18,00€

4. TARIFES utilització pistes de tenis (per una pista)

a) Utilització pista Tenis/ amb llum/1 hora 14,00€

b) Utilització pista Tenis/ 1 hora 11,00€

       5. TARIFES per ús de la piscina
5.1. Entrada usuari
a) De 0 a 5 anys/ per dia.   6,00€
b) De 6 a 18 anys/ per dia.   8,00€
c) De més de 19 anys/ per dia 12,00€



5.2. Bono personal
a) De 0 a 5 anys /temporada d’estiu   30,00€
b) De 6 a 18 anys /temporada d’estiu   60,00€
c) De més de 19 anys /temporada d’estiu   80,00€
d) Famílies nombroses /temporada d’estiu 170,00€

Article 6. Bonificacions
Els usuaris empadronats gaudiran d’una bonificació del 50%  de l’  import de 

les tarifes per ús de la piscina, esmentades a l’article 5, punt 5.
Els usuaris empadronats que disposin de Carnet Jove gaudiran ademés d’una 

bonificació del 40%  de l’ import de l’entrada diària, de la tarifa per ús de la piscina.
Els usuaris empadronats que acreditin la seva condició de membres de família 

nombrosa gaudiran d’una bonificació del 25% de l’import de cada membre de la 
família, de la tarifa diària per ús de la piscina.

Els usuaris empadronats, de 0 a 5 anys, gaudiran d’una bonificació de 100% 
de l’ import de l’entrada diària i del Bono personal, de les tarifes per ús de la piscina.

Gaudiran de una bonificació del 100% de l’import de les tarifes esmentades a 
l’article 5, punt 5, els aturats de llarga durada empadronats i familiars dependents en 
primer grau, previ informe dels Serveis Socials de la Corporació.

L’Ajuntament signarà convenis específics amb cada una de les entitats 
esportives municipals federades per aplicar les bonificacions pertinents a les tarifes 
per la pràctica d’activitats esportives federades.
Article 7. Recaptació i gestió.

a) La Recaptació d’aquesta taxa s’efectuarà a la Tresoreria municipal, 
mitjançant el lliurament del corresponent  justificant de pagament.

b) En el cas de la utilització de les piscines municipals, la recaptació de la 
taxa s’efectuarà:

-en el moment d’accedir al recinte de les piscines.

-a la Tresoreria municipal, quan es sol·liciti l’emissió del Bo personal.

Article 8. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjectes 

passius, les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 41 i 42 
de la Llei General Tributària.

2. Serà responsables subsidiaris de les obligacions tributàries dels subjectes 
passius, les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la Llei 
General Tributària.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aplicació de la present Ordenança suposa la derogació de la següent normativa 

municipal:
a) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les 

instal·lacions del poliesportiu municipal cobert (mòdul m 3b), aprovada pel 
Plenari de 5 de novembre de 1998, i convertida en definitiva el 31 de 
desembre de 1998, amb la seva publicació íntegra al BOIB 167 Ext./2008.



b) Ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de piscines 
municipals, aprovada pel Plenari de 5 de novembre de 1998, i convertida en 
definitiva el 31 de desembre de 1998, amb la seva publicació íntegra al BOIB 
167 Ext./2008.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació 

íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà vigent fins a la seva 
modificació o derogació expressa”.

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”.

6.-MODIFICACIÓ     DE     CRÈDITS.  

La Sra. Batlessa manifesta que aquesta modificació vé motivada arrel de 
l’operació de tresoreria per al pagament als proveidors de l’Ajuntament i amb ella es 
preveu una partida per interessos de préstecs finançada amb una baixa de l’inversió 
a places, carrers i camins i inversió de reposició per trenta-cinc mil euros.

La Sra. Antonia Mª Estarellas demana si la baixa havia de procedir 
d’inversions.

La Sra. Batlessa manifesta que s’ha prioritzat la baixa d’inversions.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per set 
vots a favor, corresponents al PSM, EPSM, PSIB-PSOE i cinc abstencions, 
corresponents als regidors del PP, acorda:



“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits de 2012, en la modalitat 

de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, d’acord amb el detall  

següent:

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros
011 3100 Interessos préstecs     35.000 euros

TOTAL DESPESES 35.000 euros

Baixes en Aplicacions de despeses

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros
Funcional

151 61101 Inversió places, carrers i camins 22.000 euros
161 61100 Inversió de reposició 13.000 euros

TOTAL DESPESES 35.000 euros

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial  

de les Illes Balears, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament  aprovat si 

durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 

termini d’un mes per a resoldre-les”.

7.-CONSORCI     AIGÜES     SANTA     MARIA     DEL     CAMÍ.  

La Sra. Batlessa manifesta que el consell de govern va acordar disoldre 
aquest consorci i integrar-se en un consorci únic.

Posat a votació aquest punt de l’ordre del dia, el Ple de la Corporació per 
unanimitat dels membres presents, acorda:

“Primer.-Ratificar els acords de dissolució del Consorci d’aigües de Santa 
Maria del Camí, per fusió en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears, adoptats en 
data 18-06-2012 per la Junta Rectora del Consorci d’Aigües de Santa Maria del 
Camí, posteriorment modificats per la Junta Rectora del Consorci d´Aigües de Santa 
Maria del Camí en sessió de dia 02-07-2012, als efectes del que preveu l’art. 17.4 
dels Estatuts del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí, que en concret foren 



els següents:

“Primer.-Acordar la dissolució del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí per 
fusió en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears, creat per acord del Consell de Govern en  
sessió de dia  15 de juny del  2012 (BOIB de 18 de juny de 2012),  sense perjudici  de la 
ratificació per part de les entitats consorciades, d’acord amb el que preveu l’art. 17.4 dels  
Estatuts del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí.

Segon.-Acordar que tots els béns, drets i obligacions del Consorci d’Aigües de Santa 
Maria del Camí s’integrin en el nou Consorci d’Aigües de les Illes Balears, a la data de la  
ratificació de la dissolució del Consorci  d’Aigües de Santa Maria  del Camí,  per part  del  
Consell de Govern de les Illes Balears.

Tercer.-Els comptes anuals del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí, a data  
20-09-2012, una vegada formulats pel President del Consorci, auditats i aprovats per la Junta 
Rectora del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí, serán els comptes d’integració en el 
Consorci d’Aigües de les Illes Balears.

Quart.-Facultar al Director executiu de l’Agència Balear de l’Aigüa i de la qualitat 
ambiental,  vocal  del  Consorci,  a  dur  a  terme  tots  els  tràmits  necessaris  tendents  a  la 
dissolució i efectiva liquidació del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí.

Cinquè.-Notificar aquests acords als interessats, i en especial a l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí, a la Conselleria de Medi Ambient, als efectes de la seva ratificació, d’acord  
amb el que preveu l’art. 17.4 dels Estatuts del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí.

Sisè.-Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes Balears”.

Segon.-Integrar-se en el Consorci d’Aigües de les Illes Balears, creat per 
acord del Consell de Govern de dia 15 de juny de 2012 (BOIB de 18/06/12), en els 
termes prevists en els seus Estatuts.

Tercer.-Notificar aquests acords a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori.

Quart.-Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears”.

8.-MOCIÓ     BATLIA     EN     CONTRA     DE     LES     MESURES     D  ’  AJUST     DEL     REAL   
DECRET     LLEI     20/2012     DE     13     JULIOL.  

La Sra. Batlessa llegeix el contingut de la moció.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que dir que un govern que ha estat triat 

a les urnes no té legitimitat és massa i que el President també ha dit que no li 
agradava haver d’adoptar mesures d’ajust. Diu que no creu que el PP vagi en contra 
de l’estat de benestar com exposa la moció i que a ningú li agrada enfrontar-se a 
situacions delicades, i a més, tots els Ajuntaments apliquen mesures d’ajust.

La Sra. Batlessa manifesta que tots els grups están d’acord en prendre 



mesures però no en el tipus de mesures que es prenen. Assenyala que les mesures 
adoptades pel govern espanyol no afecten a les capes poderoses i que s’apliquen 
per al rescat bancari, anant en detriment de les capes mitjanes i baixes. Expressa 
que avui mateix es parlava de què directors de la banca tenien sous de cinc milions 
d’euros.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que el President de l’estat espanyol 
va limitar precisament els sous dels banquers.

La Sra. Batlessa assenyala que aquestes mesures van en contra de les capes 
baixes i suposen amnistiar el frau fiscal.

La Sra. Antònia Mª Estarellas indica que l’Ajuntament també ha pujat les 
taxes.

La Sra. Batlessa manifesta que estarien d’acord si no supossassin baixar la 
qualitat dels serveis aconseguits a base de lluita. Diu que estan criminalitzant els 
funcionaris, que ja tenen els sous congelats des de l’època de n’Aznar. Assenyala 
que tothom s’ha d’estrenyer el cinturó, no sols les capes mitjanes, i que estan 
eliminant despesa, matant el mercat. Continua dient que están criminalitzant els 
Ajuntaments i els hi volen llevar competències per donar-les al consell o a la 
diputació.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que s’ha de mirar comparativament.
La Sra. Batlessa expressa que es parla de llevar competències als 

Ajuntaments.
El Sr. Guillem Ramis, a continuación, assenyala que la situació actual és molt 

dolenta però que el pla d’ajust és una estafa. Diu que la fatalitat és el pla d’ajust, fet 
a mida de la gran banca i el mercat financer i que la moció és molt moderada. 
Expressa que el govern actual consent el frau fiscal i que sembla que roba als 
pobres per donar-ho als rics.

La Sra. Antònia Mª Estarellas demana si els hi està dient que són lladres.
El Sr. Guillem Ramis diu que no, però que és avalar el robatori dels pobres 

per donar-lo als rics. Diu que l’Estat consent els paraïsos fiscals i que va a favor de 
la banca i el mercat financer, demanant als regidors del PP que votin en conciència i 
no per disciplina de partit. Exposa que aquest pla s’ha fet en contra de tots per 
afavorir la banca i el mercat financer i que es tracta d’un frau electoral ja que el 
programa electoral del PP no recollia res d’això.

La Sra. Batlessa manifesta que acabarà d’ensorrar la petita i mitjana empresa.
La Sra. Antònia Mª Estarellas exposa que el mateix govern ha dit que no li 

agrada aplicar aquestes mesures.
La Sra. Batlessa repeteix que l’augment de l’IVA acabara per ensorrar la 

petita i mitjana empresa i que el PP va dir que tenia la solució, cosa que no ha estat 
així.

La Sra. Antònia Mª Estarellas expressa que no poden estar d’acord en 
aprovar una moció que parla d’ilegitimitats i d’adelantar eleccions encara que podrien 
estar d’acord en mesures concretes, com per exemple, que no s’augmetàs l’IVA.

El Sr. Guillem Ramis torna a afirmar que la moció és molt moderada.

Posada a votació la moció de referència, és aprovada per set vots a favor, 
corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i cinc vots en contra, 
corresponents als regidors del PP, en els termes següents:

“D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local 
de les Illes Balears, es presenta al Ple de l’Ajuntament  de Santa Maria del Camí la següent 



moció  de Batia en Rebuig a les mesures del Govern de l’estat espanyol  contra la ciutadania

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el Real Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, s'aproven una sèrie de “mesures d’ajust” per 
complir  les  exigències  europees  com  a  contrapartida  al  rescat  bancari.  Algunes  de  les 
mesures són:

1. Pujada del tipus general de l’IVA del 18% al 21%
2. Pujada del tipus reduït de l’IVA del 8% al 10%

3. Reducció de la prestació per a persones aturades del 60% al 50% a partir del sisè més.

4. Eliminació de la deducció per compra de l’habitatge habitual.
5. Voluntat d’allargar l’edat de jubilació fins els 67 anys.
6. Voluntat de endurir les condicions per accedir a les prejubilacions.
7. Supressió de les bonificacions a la contractació.

8. Eliminació de la paga extra de Nadal, a tot el personal de les diferents Administracions 
Públiques.

9. Reducció dels dies de lliure disposició a 3 al funcionariat.

Endemés, al congrés dels diputats, el president del govern va anunciar les següents mesures:

1. Reducció del 30% del nombre de regidors/es als municipis de l’estat.
2. Increment  de  les  competències  a  les  Diputacions  i  Consells  en  detriment  de  les 

competències dels Ajuntaments i Mancomunitats.

Aquestes “mesures”, que representen un aprofundiment brutal de les ja inciades per l’anterior 
Govern  el  maig  de  2010,  són  una  retallada  frontal  i  directa  als  drets  i  llibertats  de  la  
ciutadania.  Per  un  costat,  aquestes  mesures  incrementen  les  desigualtats  socials  i  
econòmiques i empobreixen les classes mitjanes i treballadores, deixant a les famílies i les  
persones  desemparades  davant  els  mercats  especulatius  i  els  seus  interessos.  Aquestes 
mesures tindran un impacte molt negatiu a l’economia i a la qualitat de vida de Santa Maria 
del Camí.  Per altra banda, aquestes retallades suposen un empobriment de la democràcia i la  
garantia dels drets i llibertats conquerides per generacions i generacions.
 

De  nou,  les  mesures  pel  rescat  al  sistema  bancari  especulatiu  són  en  detriment  de  les 
persones i els seus drets i llibertats. Tot aquest “paquet de mesures” suposen un full de ruta  
clar del actual Govern del PP: destruir l’Estat del Benestar en benefici dels mercats financers, 
les operacions especulatives i les grans fortunes.
 

Així mateix, aquestes mesures s’han pres de forma il·legítima, ja que no formaven part de 
cap programa electoral. Una vegada més, el PP incompleix les seves promeses. El mateix  



President del Govern espanyol, Mariano Rajoy, el passat 11 de juliol, va afirmar que estava 
aplicant mesures contràries a les seves propostes electorals.

Per tot l’exposat, es proposa al ple el següent:

ACORD

1.- L’Ajuntament  de  Santa  Maria  del  Camí  insta  al  Govern de  l’estat  espanyol  a  retirar 
immediatament les mesures anunciades pel seu President D. Mariano Rajoy el passat 11 de 
juliol i les aprovades pel Consell de Ministres dins la mateixa setmana, i publicades al BOE 
mitjançant el Real Decret-llei 20/2012 

2.- L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, davant la manca de legitimitat democràtica de les 
mesures  de  D.  Mariano  Rajoy,  insta  al  Govern de  l’estat  espanyol  a  convocar  eleccions 
anticipades. 

  
3.-  L’Ajuntament  de  Santa  Maria  del  Camí,  s’adhereix  i  convoca  a  les  diferents 
mobilitzacions unitàries de la ciutadania en contra d’aquestes mesures i per la defensa del  
estat de benestar.

4.- L’Ajuntament de Santa Maria facilitarà els debats, processos  participatius i de consulta 
de la ciutadania, sobre les alternatives i propostes per fer front a l’actual situació”. 

PUNTS     D  ’  URGÈNCIA  

En virtut del que disposa l’art. 82 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears; la Sra. Batlessa exposa que el passat 
ple de 12 de juliol aprovaren un préstec per pagar als proveïdors, que per la seva 
quantia, bastava majoria simple però que el banc l’ha juntat amb l’anterior préstec i 
demana un acord per majoria absoluta, donant de plaç fins demà.

Posada en primer lloc a votació la introducció d’aquest punt per urgència, 
conforme disposa l’article de la Llei esmentada, és aprovada per set vots a favor, 
corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-PSOE i cinc abstencions, 
corresponents als regidors del PP.

A continuació la Sra. Batlessa llegeix la proposta i la posa a votació, essent 
aprovada per set vots a favor, corresponents als regidors del PSM, EPSM, PSIB-
PSOE i cinc abstencions, corresponents als regidors del PP, en els termes següents:

ACUERDO DE PLENO DE SOLICITUD DE  LA SEGUNDA  DISPOSICIÓN DE LA 

OPERACIÓN  DE  ENDEUDAMIENTO (RDL  4/2012)

« Visto que con fecha  30 de abril de 2012 se recibió informe favorable del 



Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Plan de Ajuste elaborado 
por esta Entidad Local.

Visto  que  con  fecha  14  de  mayo  de  2012  se  aprobó  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  la  concertación  de la  operación de endeudamiento  a  largo plazo para 
financiar las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo.

Visto que con fecha  9  de julio de 2012 se emitió informe de Intervención en 
relación con el procedimiento.

Visto que con fecha  9  de julio de 2012, se emitió informe de la Tesorería 
municipal en relación con el establecimiento de los criterios para prioridad de pago».

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero,  por  el  que  se  determina  obligaciones  de  información  y  procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales, el Pleno adopta el siguiente, 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la  solicitud  de concertación  de la  segunda disposición de la 

operación de endeudamiento a largo plazo para financiar las obligaciones de pago abonadas 

en el mecanismo, por importe de 120.691,58 euros.

Las condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos.

SEGUNDO. Remitir  una copia del expediente tramitado al órgano competente del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

TERCERO. Facultar  a  la Sra.  Alcaldesa-  Presidenta  de  la  Corporación,  tan 

ampliamente como en derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fueran 

necesarios o convenientes en orden a la ejecución de lo acordado, así como para otorgar, en 

su día, los correspondientes documentos de formalización”.

II.-CONTROL     I     SEGUIMENT     D  ’  ALTRES     ÒRGANS     DE     LA     CORPORACIÓ.  



1.-COMUNICACIONS     DE     BATLIA.  

La Sra. Batlessa dóna a conèixer els decrets dictats des de la darrera sessió 
plenària i la Corporació se’n dóna per assabentada.

2.-PRECS,     PREGUNTES     I     MOCIONS.  

La Sra. Antònia Mª Estarellas demana que com està el tema de l’escola, que 
sembla que està concedida la tercera línia, pendent d’un problema d’uns banys.

La Sra. Batlessa manifesta que hi va haver una reunió amb la Conselleria 
d’Educació on es plantejà el tema i se’ls va fer un envit a millorar espais. 
Entengueren que no els hi pertocava a ells perquè no hi teniem competències però 
mos digueren que si s’havia de fer res, ho hauria de fer l’Ajuntament, per la qual 
cosa, es va decidir fer-ho amb la brigada d’obres i pagar sols el material i ja s’han 
posat d’acord en com s’ha de fer.

El Sr. Nicolau Canyelles diu que va anar a veure-ho amb l’arquitecte municipal 
i no serà cap afegitó, sino que quedarà bé. 

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

                                                         LA SECRETÀRIA

                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas.
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