
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE 
DIA 30 DE MARÇ DE 2012. 

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Maria de la Salut, a les 9,00 
hores del dia 30 de març de 2012, es reuneixen en primera convocatòria i prèvia 
citació feta en legal forma, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i donar 
compliment al disposat a l'article 36.1 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), els següents regidors: 

Bartomeu Serra Mas.  
Jaume Ferriol Martí.  
Daniel Estarellas Massanet.  
Francisca Carbonell Roig.  
Bartomeu Quetglas Mas.  
Joana Maria Torrens Rigo 
Guillem Jordà Bauzà. 
 

Presideix l'acte el Batle Sr . Antoni Mulet Campins, assistit dels regidors indicats. 
Es produeix l’absència dels regidors Srs. Miquel Mascaró Pastor, Catalina Morey 
Ferriol, aquesta per raons de baixa mèdica, la Sra.  Francisca Jordà Bauçà, regidors 
del PSOE, i el Sr. Daniel Estarellas Massanet, regidor del PP. Actua com a Secretari 
el qui ho és de la Corporació, Sr. Higinio Cascón Nogales, per donar fe de l'Acta.  
 
     Convocada la sessió a les 9,00 hores, per la presidència es declara oberta la 
mateixa i es procedeix, d'acord amb l'ordre del dia, a tractar els punts de l’Ordre 
del Dia.  
      Abans de començar la Sessió, el Batle explica les raons de convocar la Sessió de 
caràcter extraordinari, referint que els terminis per dur a terme i debatre els 
assumptes varen estar molt curts, i que fins a darrera hora no es va poder saber les 
totes les característiques de l’acord a adoptar. Assabentats els assistents, per 
unanimitat s’acorda acceptar el caràcter extraordinari de la Sessió.  
    Finalment, es procedeix a tractar els assumptes de l’Ordre del Dia :   

 
PRIMER.- PRESA DE RAÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES A 

INCLOURE DINS ELS TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA DEL RDL 4/2012 
DE 24 DE FEBRER, QUE DETERMINA EL PROCEDIMENT PEL PAGAMENT 
DE FACTURES PENDENTS A PROVEÏDORS.-  
   D’acord amb el disposat a l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament de 



proveïdors de les entitats locals, es dona compte al Ple de la relació de factures 
incloses dins el document enviat telematicament al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques el passat dia 15 de març de 2012, i que figura com a 
Annex I a la present Acta.    

SEGON.- PLA D’AJUST DEL PROCEDIMENT PREVIST AL RDL 4/2012 
QUE DETERMINA EL PROCEDIMENT PEL PAGAMENT DE FACTURES 
PENDENTS A PROVEÏDORS.  

El Batle-President fa referència, abans de procedir a l’aprovació del Pla 
d’Ajustament, a la situació econòmica de l’Ajuntament, fent constar que hi 
existeixen obligacions de pagament pendents, si bé, aquestes resulten d’una 
quantia menor a les quantitats que altres Administracions com l’Estat i la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears deuen abonar a l’Ajuntament, 
procedents de l’exercici 2011 i anteriors, i detalla les mateixes per conceptes. 
Referma, a continuació, que, fins i tot, es fa necessària l’aprovació d’un Pla 
d’Ajustament per atendre de forma efectiva els abonaments pendents quan els 
proveïdors afectats hagin de cobrar durant el present exercici de 2012.  

En conseqüència, es presenta la següent PROPOSTA:  
1.- Aprovar el Pla d’Ajustament previst a l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, 
de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
pagament de proveïdors de les entitats locals, i la Disposició Addicional Tercera 
del Reial Decret Llei  7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments als proveïdors, al qual consta l’Informe favorable 
del Secretari-Interventor, i que s’acompanya a la present acta com a Annex II 
2.- Enviar telematicament el Pla d’Ajustament referit al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, als deguts efectes.  
     En el torn d’intervencions, i a preguntes del regidor del PSM, Sr. Guillem 
Jordà Bauçà, el Sr. Batle-President detalla els terminis del Pla d’Ajustament, que 
suposa, de ser acceptat, la concertació d’una operació de préstec a llarg termini, 
i que no s’han contemplat retalls grossos, ja que hi ha quantitats pendents 
d’ingrès, superiors a l’import del deute.  

 Finalment, es procedeix a la votació, amb el següent resultat: Sis vots a 
favor, del Batle i cinc regidors del PP i una abstenció, del Sr. Guillem Jordà 
Bauçà, regidor del PSM. En conseqüència, s’aprova la proposta.  
 
         I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les nou 
hores trenta minuts del dia abans assenyalat, de la qual s'estén la present acta, que 
jo el Secretari certifico. 
 
      El Batle-President,                           El Secretari-Interventor,  
 
 
     Sgt.: Antoni Mulet Campins      Sgt.: Higinio Cascón Nogales.  


