
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/1 Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «Ple extraordinari 7/8/18»

Data 7 / d’agost / 2018 

Durada Des de les 9:10 fins a les 9:25 hores 

Lloc Sala de plens 

Presidida per Mateo Ferrá Bestard 

Secretari Catalina Riera Jaume 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

43110918V Aina Torres Capo SÍ

43164189C Antoni Vives Gelabert SÍ

42960663K Francesc Alberti Picornell NO

42955922H Juan Peralta Palmer SÍ

36515129F Marc Tomás Sánchez NO

43082340M Margalida Raquel Seguí Alberti SÍ

43016321L Mateo Ferrá Bestard SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Francesc Alberti Picornell:
«No pot assistir per motius laborals»
1. Marc Tomás Sánchez:
«No pot assistir per motius personals»
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Expedient 96/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, 
En contra: 1, 

Prèvia exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua el Sr. Batle,  es passa al seu 
debat.

La Secretària  indica que a la memòria  hi  ha un error  ja  que s'indica que s'ha previst  un 
augment de l’1 per cent de les retribucions de personal quan hauria de dir 1,5 per cent.

La  Sra  Seguí  demana  perque  es  presenten  ara  els  pressupost,  si  són  uns  pressuposts 
ordinaris i si ha hagut alguna raó per presentar-los ara.

El Sr Batle contesta que no. Que cada any més o manco es presenten per aquestes dates,  
que faltaven unes dades per presentar-lo com és s'informe d'estabilitat pressupostària i de 
deute que fa el personal del Consell de Mallorca i que no hem tengut fins fa uns 15 dies. 

La Sra Seguí demana per la partida que diu compra de local de 30.000 euros.

El Sr Batle contesta que l'equip de Govern té la intenció de comprar el local que està aferrat al 
centre sanitari i que ara es ven. Que així tendrà un local que incrementarà els metres que ja té 
l'Ajuntament a la part baixa de l'edifici i estarà devora el centre sanitari.

La Sra Seguí demana si és per ampliar el centre sanitari.

El Sr Batle contesta que no necessariament, però que així es tendrà un local a primera línea,  
carretera principal,  vora el centre sanitari  i  amb accesibilitat.   Que és un valor afegit  a la 
propietat que ja té l'Ajuntament.

La Sra Seguí demana si només val 30.000 euros.

La Sra Secretaria indica que no és una compra sinó un arrendament, que es vol fer del local,  
amb opció de compra. Que s'ha previst al capítol 2 de despesa i no al 6 d'inversions, ja que 
l'ajuntament no té la quanita del local i no es pot comprar a terminis.

La Sra Torres indica que es vol fer un arrendament amb opció de compra de forma que, d'aquí  
tres anys, l'Ajuntament pugui fer seu el local sense tenir que contractar un prestec que els  
endeuti.

La Sra Seguí demana per la compra del vehícle electric.

La Sra Torres contesta que és una subvenció que ara hi ha i volen comprar una furgoneta.  
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Que la baldufa està rompuda i ara els de manteniment tenen un vehicle menys.

La Sra Seguí demana per la inversió d'informàtica de 3000 euros.

La Secretaria contesta que és per l'adquisició d'un servidor. Que el consorci d'informàtica els 
ha recomenat canviar el servidor ja que el que ara hi ha està molt vell i no respon com toca. 
Que com és un servidor amb dos dics dus s'ha previst una inversió que segurament serà de 
2000 i pocs euros però hi ha un remanent per si amb la instal·lació és necessari comprar 
algun aparell o cablejat més. Que si queda remanent a la partida  a final d'any, damunt el mes 
de novembre, es pot mirar de fer una transferència de credit allà on faci falta.

La Sra Seguí indica que creia que seria despesa per poder gravar els plenaris.

La Secretaria contesta que en principi va dirigit al servidor però que si quedàs remenent a la 
partida podrien mirar de dedicar-ho a comprar l'equip de gravació.

La Sra Seguí diu que el pressupost del 2018 s'ha reduit respecte del 2017 però no en l'apartat 
de despesa corrent el qual ha augmentat.

La Secretaria indica que s'ha vist augmentat per l'augment de les retribucions de personal 
previstes a la Llei Pressupost de l'Estat, per l'augment d'una hora del personal de neteja, de la 
jornada completa de la treballadora social i l'augment de jornada de la bibliotecària per tal de 
anar escanetjant l'arxiu històric. Que també s'ha incrementat per els 30.000 euros de 
l'arrendament del local.

La Sra Seguí indica que, com representant de l’Assemblea per Banyalbufar i es Port, votarà 
en contra perque no és la manera que ells utilitzarien per presentar els pressuposts ja que 
troben que hi ha maneres més participatives, tant amb l'oposició com amb el poble. Que fer  
un ple extraordinari no esperat dins el mes d'agost s'hagués pogut  avisar, si ja es tenia 
previst, o fer abans per facilitar la participació.

Finalitzat el debat es procedeix a la lectura i exposició del punt i es procedeix a la seva 
votació. El següent punt queda estimat  per quatre vots a favor dels regidors de Proposta per 
les Illes Balears i un en contra de la regidora de Assemblea per Banyalbufar i es Port : 

Format el Pressupost General d'aquest Ajutament corresponent a l'exercici econòmic 2018, 
les Bases d'Execució, plantilla de personal i de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990 .

Vist l'informe de secretaria i intervenció.

Vist l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la regla 
de despesa.
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  d'aquest  Ajuntament,  per  a  l'exercici  
econòmic 2018, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols 
és el següent:
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RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS 
   

Operacions corrents  1.105.153,61 €
   
CAPITOL DENOMINACIÓ TOTAL EUROS
1.- Despeses de personal 458.035,61 €
2.- Despeses de bens corrents 616.388,00 €
3.- Despeses financeres 11.100,00 €
4.- Tansferencies corrents 19.630,00 €
   
Operacions de capital  319.849,94 €
   
CAPITOL DENOMINACIÓ TOTAL EUROS
6.- Inversions Reals 284.249,94 €
9.- Pasius financers 35.600,00 €
   
 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.425.003,55 €
 
 
 
 

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS
   

Operacions corrents  1.150.503,61 €
   
CAPITOL DENOMINACIÓ TOTAL EUROS
1.- Imposts directes 384.739,00 €
2.- Imposts indirectes 61.000 €
3.- Taxes i altres ingressos 306.315,37 €
4.- Transferencies corrent 398.449,24 €
5.- Ingressos patrimonials 0,00 €
   
Operacions de capital 274.499,94 €
   
CAPITOL DENOMINACIÓ TOTAL EUROS
7.- Transferencies de capital 274.499,94 €
   
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.425.003,55 €
 

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

 
TERCER.  Exposar  al  públic  el  Pressupost  General,  les  Bases  d'Execució  i  plantilla  de 
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en  el Butlletí Oficial de la  
Província  i  tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels 
interessats.
 

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap 
reclamació.
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CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Comunitat Autònoma.
 
 
 APROVAT FAVORABLEMENT PER MAJORIA

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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