
ACTA     DE     LA     SESSIÓ     EXTRAORDINÀRIA     CELEBRADA     PER     L'AJUNTAMENT   
EN     PLE     DIA     10-11-2014.  

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.
Sra. Mª Teresa Cañellas Ramon.
Sr. Andrés Morcillo Sánchez.
Sr. Alfonso Gómez Rosselló.
Sr. Guillem Ramis Canyelles.
Sra. Antonia Martí Alfano.

A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 
a les vint-i-una hores de dia deu de novembre de dos mil catorze, 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.

A continuació, hom passa a examinar les qüestions incloses a l’ordre del 
dia.

1.-SUPLEMENT     CRÈDIT     FINANÇAT     MIJANÇANT     ROMANENT   
LÍQUID     DE     TRESORERIA.  

La Sra. Batlessa manifesta que aquesta modificació de crèdits vé 
motivada per a poder optar a una possible compra, per a la qual, hi ha d’haver 
la consegüent partida pressupostària. Assenyala que es tracta de dues finques 
rústiques i que es necessita el corresponent expedient per finançar la compra, 
llegint a continuació les propostes. Continua dient que no es tracta d’una cosa 
ferma i que és necessari habilitar la pertinent partida.

Indica la Sra. Batlessa que es tracta d’unes denou quarterades que se’ls 
hi ha oferit a Coanegra.

La Sra. Antonia Mª Estarellas demana quin serà el seu destí.
La Sra. Batlessa contesta que ho han posat a jardins i que s’ha 

d’intentar, per poder comptar amb espais.
La Sra. Estarellas demana sinó podria ser una partida genèrica.
La Sra. Interventora contesta que en principi s’ha de dir el què és.
La Sra. Batlessa manifesta que es tracta d’una proposta que se’ls hi ha 

fet i que han pensat que com hi havia doblers, s’havia d’habilitar la 



corresponent partida.
La Sra. Antonia Mª Estarellas assenyala que el seu grup votarà en 

contra perquè troben que hi ha coses que són més prioritàries, com arreglar la 
casa de la Plaça de la Vila, el casal de les associacions...i que no ho troben 
una cosa extraordinària, existint altres prioritats.

La Sra. Batlessa expressa que hi haurà un període d’al.legacions, que el 
tema no està tancat i que no es pot optar al mateix si no s’habilita la 
corresponent partida. Exposa també que arreglar la casa de la Plaça de la Vila 
s’ha demanant a Cooperació Local.

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 PSOE-PSIB i 
sis vots en contra, corresponents als regidors del PP aprova les següents 
propostes:

“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la 

modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

Tresoreria amb finançament afectat resultant de la liquidació de l’exercici anterior 

2013:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

01.171.62100 “Adquisició de 2 finques rústegues” 325.000,00
TOTAL DESPESES 325.000,00

Altes en Concepte d’Ingressos

Concepte Descripció Euros

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 325.000,00

TOTAL INGRESSOS 325.000,00

El resum per capítols se relaciona als quadres següents:

Pressupost de Despeses

Despeses
CAPITOL

DENOMINACIÓ Consignació inicial

Increm/dism Consignacio 
definitiva

1
Despesa de 
personal 1.870.600,37

1.870.600,37

2

Despesa 
corrents en 
béns i serveis 1.984.927,61

1.984.927,61

3
Despesa 
financera 51.641,71

51.641,71

4
Transferències 
corrents 620.690,37

620.690,37

6
Inversions 
reals 226.851,79 

325.000,00 551.851,79

7
Transferències 
de capital 75.197,96

0,00 75.197,96

9
Passius 
financers 139.615,87 

0 139.615,87



 TOTAL DESPESES 4.969.525,68 325.000 5.294.525,68

Pressupost d’Ingressos

Ingressos
CAPITOL

DENOMINACIÓ Consignació 
inicial

Increm/dism Consignacio 
definitiva

1 Impostos directes 2.046.299,42 2.046.299,42

2
Impostos 
indirectes 66.799,20 66.799,20 

3
Taxes i altres 
ingressos 1.487.812,93 1.487.812,93

4
Transferències 
corrents 1.344.716,02 1.344.716,02 

5
Ingressos 
patrimonials 100,00 100,00 

6
Alienació 
d’inversions reals 0,00 0,00 

7
Transferències de 
capi-tal 0,00 

0,00

8 Actius financers 0,00
325.000,00 325.000

9 Passius financers 23.798,11 0,00 23.798,11
 TOTAL INGRESSOS 4.969.525,68 325.000,00 5.294.525,68

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB, 

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 s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 

termini d’un mes per a resoldre-les.

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient”.

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-una hores quinze minuts de dia 
deu de novembre de dos mil catorze; de totes les quals coses, com a 
Secretària de la Corporació, don fe.



                                                         LA SECRETÀRIA

                                                         Sgt: Lourdes Dols Salas.
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