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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DE 4 DE MAIG DE 2012 
 

 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 
 Data:                                           4 de maig de 2012 
 Hora de començament:              20 h. 
 Hora d’acabament:                     20’50 h. 
 Membres presents:                     Joan Simonet Pons, batle 
         Gabriel Simonet Homar  
         Maritina Campins Moyá  

                Llorenç Perelló Rosselló   
         Maria Lourdes Bennasar Bennasar                                                               

    Marria Antonia Cifre Rosselló  
    Juan Lozano León     

         Benito Ripoll Matas  
             Aina Maria Munar Isern  
         Gregorio García-Villaraco Rodríguez  
         Antonia Martorell Vanrell  
         Mateu Marcús Alemany  
         Gabriel Far Florit  
 Membres absents:        -                  
 Caràcter de la sessió:                  ordinària  
 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 
 

 

 
 
 
 1. PRESSUPOST GENERAL 2012.- 
 

(Exp. 2132-2012). 
 Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i mercat Gabriel Simonet 
Homar, informada favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió 
celebrada el dia 27 d’abril de 2012: 
  
 - Aprovar inicialment el Pressupost general per a 2012 i la Plantilla de personal, 
amb les bases d’execució i la relació de llocs de treball que consten a l’expedient; 
pressupost i plantilla que presenten el següent resum, 
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CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS ESTATS D’INGRESSOS I DE DESPESES 
 
  cap.  denominació        € 
 
  ESTAT D’INGRESSOS 
 

A) Operacions corrents 
 1 Imposts directes 1.588.410,00 
 2 Imposts indirectes 85.990,00 
 3 Taxes i altres ingressos 949.281,00 
 4 Transferències corrents 1.265.437,00 
 5 Ingressos patrimonials 52.750,00 

B) Operacions de capital 
 7 Transferències de capital 48.666,00 
 8 Actius financers - 
 9 Passius financers -  
  Total Ingressos                  3.990.534,00 
 
   ESTAT DE DESPESES 
 

A) Operacions corrents 
 1 Despeses de personal 1.768.547,00  
 2 Despeses en béns corrents i serveis 1.488.409,00
 3 Despeses financeres 102.865,00 
 4 Transferències corrents 127.060,00 

B) Operacions de capital 
 6 Inversions reals 164.582,00 
 7 Transferències de capital 61.596,00 
 8 Actius financers - 
 9 Passius financers 277.475,00 
  Total Despeses 3.990.534,00                    

 
 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE L’ESTAT DE DESPESES 
 
 Àrea de despesa          € 
 
 0 Deute públic 380.340,00 
 1 Serveis públics bàsics 1.419.742,00 
 2 Actuacions de protecció i promoció social 451.842,00 
 3 Producció béns públics de caràcter preferent 923.162,00 
 4 Actuacions de caràcter econòmic 80.292,00 
 9 Actuacions de caràcter general 735.156,00 
 TOTAL  3.990.534,00 
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PLANTILLA DE PERSONAL 2012  (art. 168,1,c TRLRHL) 
 
                                                       nombre           vacants              grup 
       A) PERSONAL FUNCIONARI 
       I. Amb habilitació de caràcter nacional 
       1.1. Secretari 1 -           A2         
       1.1. Interventor 1 1           A1         
       II. Escala d'Administració General   
       2.1. Subescala Administrativa 2 - C1 
       2.2. Subescala Auxiliar 5 - C2    
       2.3. Subescala Subalterna (1 pl., 2a.activitat policia)  2 - E 
       III. Escala d'Administració Especial  
       3.1. Subescala de Serveis Especial 
       3.1.1. Oficial 1 - C1 
       3.1.1. Policia Local (1 pl., 2a. activitat policia)   7 - C1 
       3.1.2. Policia Local (interí)   1 - C1 
 
       B) PERSONAL LABORAL 
       I. Contractes indefinits 
       1.1. Mestre especialista educació infantil - coordinadora 1 -  
       1.2. Mestre especialista educació infantil 1 -  
       1.3. Tècnica educació infantil  6                          4 
       1.4. Auxiliar educació infantil (temps parcial)                            1                          1 
       1.5. Oficial encarregat manteniment    1 - 
       1.6. Oficial 1ª serveis varis 2 - 
       1.7. Mantenidor Poliesportiu                                                       1  -                        
       1.8. Peó 5 1 
       1.9. Treballadora Social  1 - 
       1.10. Treballadora familiar 9                          4 
       1.11. Netejadora           6 2 
       1.12. Bibliotecària-Arxivera            1 1 
       1.13. Arquitecte (temps parcial)            1 - 
 
       II. Contractes temporals 
       2.1. Auxiliar administració  1 1 
       2.2. Secretaria Jutjat de Pau 1 - 
       2.3. Auxiliar adm. Centre Sanitari                                               1 -     
       2.4. Dinamitzadora juvenil (temps parcial)                                 1                       -  
  
      C) PERSONAL EVENTUAL          -                    - 

 
 
 
Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 
 
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
 El pressupost que es presenta compleix el principi d’estabilitat i, malgrat la 
difícil situació econòmica en què estem immersos a nivell estatal i autonòmic, i que 
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també ens afecta, es mantenen tots els serveis municipals que s’han desenvolupat els 
darrers anys. També es mantenen els nivells de les subvencions a entitats socials i 
esportives, així com els convenis de col·laboració i finançament amb determinades 
associacions. 
 Pel que fa els ingressos, en el cas de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana es recull l’increment puntual d’un 10 per 100 per a 2012 i 2013, d’acord amb el 
Reial decret llei 20/2011, de mesures urgents; però també es disminueix 
significativament la previsió total, perquè ja han acabat les liquidacions d’ingrés directe 
a ran de detecció d’unitats catastrals que no tributaven o no ho feien correctament. La 
reducció de l’activitat econòmica es reflexa en menys previsió d’ingresos d’imposts 
indirectes. Preveiem una propera resolució de batlia per incrementar l’import de les 
sancions per infraccions a les normes de trànsit. Evidentment, la difícil situació d’altres 
administracions públiques ens afecta negativament, tant en les transferències corrents 
com en les de capital. 
 En quant les despeses, les de personal es mantenen; per una correció comptable 
part de les tranferències a la Mancomunitat des Raiguer, les relatives a despeses del seu 
personal, passen al capítol 1. Per la mateixa raó, les despeses pel servei de recaptació de 
la Comunitat Autònoma i per diferents serveis de la Mancomunitat, passen del capítol 4 
al capítol 2. Ja no hem d’aportar pel servei de bombers del Consell Insular de Mallorca. 
Les despeses financeres disminueixen respecte les de l’any anterior, per amortització de 
préstecs, tot incloent els interessos de la prevista operació de crèdit per pagar 
proveïdors. El finançament de les diferents inversions és quasi exclusivament 
municipal.  
 Molt properament s’incorporarà un interventor, i la gestió pressupostària i 
comptable millorarà; disposarem d’una informació més actualitzada. 
 El pla d’ajust ha estat informat favorablement pel Ministeri d’Hisenda, i això 
permetrà concertar un préstec i pagar als proveïdors.  
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Els ingressos que s’han previst pel lloguer del bar-restaurant del poliesportiu i 
pel cànon de l’arrendament del cente de S’Olivaret no hi haurien de ser, perquè el 
pressupost s’ha de fer de forma seriosa, i en anys anteriors no s’han cobrat. Falta 
incloure l’ingrés pel lloguer o concessió del quiosc del parc de Son Tugores. 
 La despesa prevista per a senyalització de trànsit és molt inferior a la de l’any 
passat. Es prevuen partides com “Adaptació normes subsidiàries” i “Catàleg de 
patrimoni”, com a l’exercici 2011, i no es fa res; també hi ha altres actuacions, com 
“Potabilització aigua” i “Sanejament abocador S’Olivaret”, sols amb 1 euro. Les 
previsions per a festes i per a fira són inferiors a les de 2011, i el que passa després és 
que es gasta més del pressupostat; un exemple del que es podria fer ha estat el passat 
mercat de Nadal, que ha estat una activitat ben feta i amb poc cost, amb bones vendes, 
amb qualitat i participació; aqueix és un bon model.  
  Segons el nostre càlcul la previsió per indemnitzacions als regidors no és 
correcta.  
 No estem d’acord amb que es prevegi com a partida ampliable la de la fira.  
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 El que es preveu en el punt 1 de la base d’execució número 23, comprovació 
d’estar al corrent els beneficiaris de subvencions de les seves obligacions tributàries 
amb la corporació, s’hauria de fer d’ofici. 
 Contrariament al que es diu a la memòria explicativa, si que hi ha increments 
tributaris: el 10 per 100 de l’impost sobre béns immobles, les tarifes de l’aigua, la taxa 
de clavegueram i, aviat, el preu del tennis i les multes de trànsit. 
 Pel que fa les inversions, es demostra que contrariament al que dieu, per a 
vosaltres no és prioritaria la potabilització de l’aigua de la font de Ses Artigues. Es 
preveu 1 euro per a neteja de l’antiga depuradora, i amb això s’ha d’anar alerta en no 
passar-nos dels terminis, perquè se’ns podrien plantejar reclamacions econòmiques. Pel 
que fa l’antic abocador de runes de S’Olivaret, el jutjat prest exigirà actuacions. 
Considerem que la compra de cadires no és una inversió, sinó una despesa corrent. 
 ¿Per què no s’ha cancel·lat el préstec pel qual paguem un interès més alt?. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 No sé si les mentides es trobaven en el pla d’ajust o es troben en aquest 
pressupost, perquè els ingressos que es preveuen són uns tres-cents mil euros inferiors 
als del pla d’ajust. 
 S’hauria de fer cas al que es diu a l’informe del secretari-inteventor, en quant a 
la reducció de despeses.  
 Devem més del que puja el pressupost, no ajustem despeses ni és un pressupost 
auster. Es seguirà gastant el mateix en festes, fira i despeses de protocol. Recordem que 
s’han iniciat expedients de justipreu a ran de les previsions en terrenys per equipaments 
de les normes subsidiàries de planejament.  
 ¿Per què s’incrementa la despesa del parc verd? 
 ¿Quines són les activitats previstes a la partida de joventut 234.22610? 
 ¿Què es preveu com a manteniment del poliesportiu? 
 ¿Per què puja la despesa telefònica de moltes partides? 
 Falta la previsió de l’aportació als grups municipals. 
 
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
 Les xifres del pla d’ajust i les d’aquest pressupost no són comparables, perquè 
s’han calculat de forma diferent. 
 Pel que fa les previsions d’ingressos pels lloguers de propietats municipals, es 
recullen els drets a cobrar. 
 En quant a les preguntes o qüestions sobre partides específiques, seria bó que es 
fessin a la sessió de la comissió de comptes, ho demano perquè podria contestar amb 
més documentació i detall i perquè també serviria per corregir possibles errors; 
comparar, de memòria, amb les xifres del pressupost de l’any passat, és molt difícil. 
 Algunes actuacions previstes com a futures inversions es podran dotar amb el 
superàvit de 2011. 
 No preveiem rebre subvencions ni del Consell ni de la Comunitat Autònoma. 
 El mercadet de Nadal ja fa cinc anys que es fa. 
 Revisarem la previsió de la partida de les indemnitzacions al regidors i 
assignacions al grups municipals. 
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 El criteri que s’ha seguit pel que fa l’amortització avançada de deute municipal, 
ha estat destinar-ho al préstec més antic, i que no tingués clàusula de comissió per 
reemborsament avançat, i que també disminuís càrrega financera d’aquest exercici.  
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 Per llei autonòmica s’ha modificat la regulació de l’aprofitament atìpic en sòl 
rústic, i és un ingrés de tipus finalista, que s’haurà de destinar, entre d’altres 
possibilitats, a millora paisatgística i mediambiental en sòl rústic. També hi ha la 
possibilitat d’una modificació legal per permetre l’aprofitament agrícola dels fangs de 
les depuradors. Aquestes modificacions poden tenir incidència en el finançament 
d’algunes inversions municipals.  
 
 Mateu Marcús Alemany: 
 L’equip de govern té mesos per fer el pressupost, i a nosaltres ens doneu la 
documentació dos dies abans de la comissió de comptes; i, un dia que faig una pregunta, 
me contestau amb dubtes. 
 Demanem que s’inclogui una partida per a “Fons de llibres”, que es torni a 
posar, perquè és un bon instrument d’ajuda a les famílies i serveix també per compartir i 
fer més ús dels llibres. S’hauria d’incrementar la partida d’ajudes socials, perquè amb 
les “retallades” hi haurà més demandes.  

No hi partida per comprar un solar, perquè serà necessari ampliar l’escola; així 
com tampoc pel desitjat “centre de dia”; els “racons” o estalvis per actuacions d’aquests 
tipus, s’han de fer poc a poc. Per a les “pluvials” del C/ de Solleric i pel clavegueram de 
Son Pol no hi ha ni un sol euro. 

 El pressupost no està equilibrat, perquè es posen drets a cobrar que no seran 
veritat, com el cas del cànon pel centre de S’Olivaret, quan el contractista no ha 
presentat aval ni ha signat el contracte.  

 Ens hagués agradat un pressupost participatiu; cosa que, per exemple, es podria 
fer en les partides d’inversió i des festes. 

 
 Aina Maria Munar Isern: 

Tenim poc temps per estudiar el pressupost. 
 Es podria reduir la despesa de la fira reduïnt espai i hores de durada.  

 ¿Hi ha alguna partida prevista pel centre de dia? 
 ¿Com es pensa ajudar a reactivar un poc l’economia? 
 
 Gabriel Simonet Homar: 
 El mes de febrer ja us vaig enviar un esborrany del projecte de pressupost, i no 
he rebut cap pregunta ni cap suggeriment. 
 Amb base al superàvit de 2011 podrem mirar temes com el del fons de llibres i 
altres necessitats. 
 

 
Resultat de la votació: 
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Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 
Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 
Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 
 Vots en contra: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i  
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal ER (Gabriel Far Florit). 
 

S’acorda: 
 - Aprovar inicialment el Pressupost general i la plantilla de personal per a 2012. 
 
 
 
 
 
 2. NO A L’INCREMENT SOBRE L’IMPOST DELS HIDROCARBURS.- 
 3. DEROGACIÓ DEL DECRET LLEI 2/2012, DE 17 DE FEBRER.- 
 4. SOBRE LA GRATUÏTAT DELS CERTIFICATS DE RESIDÈNCIA I 
EVITAR L’AUGMENT DE TAXES AEROPORTUÀRIES.- 
  
 Resultat de la votació sobre la retirada d’aquests assumptes, perquè pot haver-hi 
modificacions: 

Vots a favor: 11 (onze), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel 
Simonet Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes 
Bennasar Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León) i grup municipal 
PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco 
Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell). 
 Vots en contra: 0 (zero.  

 Abstencions: 2 (dues), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup 
municipal ER (Gabriel Far Florit). 
 

S’acorda: 
 - Retirar els tres assumptes de l’ordre del dia. 
 
 
 
 
 
 
 En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 
 

Alaró, 4 de maig de 2012.  
 
 Vist i plau, 
   El Batle, 


