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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE 30 DE DESEMBRE DE 2010 

 

 

 Lloc de la reunió:                      Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 

 Data:                                          30 de desembre de 2010 

 Hora de començament:              20 h. 

 Hora d’acabament:                     21’25 h. 

      Membres presents:               Joan Simonet Pons, batle 

           Antonio Matas Garcías 

    Gabriel Simonet Homar 

           Maria Antonia Cifre Rosselló   

                                                     Maria Lourdes Bennasar Bennasar 

 Jordi Amengual Far  

                 Aina Maria Munar Isern      
                                                    Andreu Vidal Borrás 

             Antoni David Rebassa Rosselló 

                                                                Mateu Marcús Alemany 

             Bernadí Homar Rosselló 

 Membres que han excusat la 

           seva absència:          - 

 Caràcter de la sessió:                   extraordinària 

Convocatòria:                              primera 

 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009.- 

 

(Exp. núm. 6399-2010). 

Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 1064-2010, de 21 de desembre de 

2010, per la qual s’aprova la Liquidació del Pressupost General de 2009. 
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ROMANENT  LÍQUID DE TRESORERIA A 31-12-2009 

 

 
1. (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI  268.696,22 

 

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  2.595.702,96 

         De Pressupost d’Ingressos. Exercici corrent 1.594.028,81  

         De Pressupost d’Ingressos. Pressupostos tancats 909.725,09  

         D’operacions No Pressupostàries 93.672,13 

         Menys = Ingressos pendents aplicació definitiva 1.723,07 

 

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   870.729,55 

       De Pressupost de despeses. Exercici corrent 433.106,11 

       De Pressupost de despeses. Pressupostos tancats 423.185,41 

       D’operacions No Pressupostàries 137.870,95 

       Menys = Despeses pendents aplicació definitiva 123.432,92 

 

 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 1.993.669,63 

 

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 103.395,22 

 

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 1.509.944,81 

 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA  

     PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 380.329,60 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i festes: 

A l’informe del secretari-interventor s’assenyalen una sèrie de fets als quals s’ha 

de destinar amb caràcter quasi obligatori el superàvit, així uns cent noranta mil euros 

com aportació municipal a la incorporció de romanents amb ingressos afectats, cent 

vint-i-sis mil per a reconeixement extrajudicial de crèdits de 2008 i 2009, vint-i-set mil 

euros a ran d’una sentència per indemnitzar la contaminació d’un pou de Banyols per 

aigua insuficientment depurada, vuit mil euros por obres extraordinàries en l’espai 

cobert per educació física al col·legi públic, i uns vint-i-set mil a ran de l’increment del 

tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit en obres d’inversió finançades amb el 

“Plan E”. Es compleix el principi d’estabilitat pressupostària. 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

La liquidació es presenta amb nou mesos de retard. S’incompleix el principi 

d’anualitat pressupostària, ¿en quina norma us empareu per fer modificacions de crèdit 

dins el 2010 amb efectes de 2009?. En la modificació per transferència de crèdits, ¿per 

què no es respecta el nivell de vinculació jurídica dels crèdits fixat a les bases 

d’execució del pressupost?, l’òrgan competent per aprovar-la seria el ple. La partida de 

la fira sols es podria ampliar en dos mil euros, la resta de finançament hauria d’anar a 

activitats de cultura. 
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Gabriel Simonet Homar: 

El retard en la presentació i les modificacions de crèdits amb efectes de 2009, 

potser són defectes de forma, però responen a la mesura en què tenim la informació 

comptable; ja ho hem dit altres vegades, tenim una mancança de recursos personals, és 

necessària la figura de l’interventor. Farem les comprovacions. 

 

Mateu Marcús Alemany: 

La comptabilitat es duu malament, no podeu fer el que més o menys us pareix 

que està bé, hi ha unes normes a complir. 

 

 

 

 

 

2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2010, SUPLEMENTS PER 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.- 

 

(Exp. núm. 6432-2010). 

Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i festes Gabriel Simonet 

Homar (reg. d’entrada núm. 6432, de 22.12.2010), informada favorablement per la 

Comissió especial de comptes en sessió de 27 de desembre de 2010: 

 

 “Despeses:        reconeixement extrajudicial de crèdits 

 Finançament:  romanent de tresoreria per a despeses generals 

 

 Reparar el defecte d’haver reconegut i pagat obligacions sense crèdit pressupostari 

suficient els passats exercicis de 2008 i 2009, és el motiu d’aquesta proposta. 

 A final del passat any es comptabilitzaren extrapressupostariament (compte 413, 

“creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”), obligacions i pagaments per 

import total de 126.956,054 € (43.630,53 € de l’exercici 2008, i 83.325,51 € de l’exercici 

2009), corresponents a les despeses que es relacionen en el llistat adjunt. 

 S’ha d’evitar l’enriquiment injust que hauria suposat per a l’ajuntament el no pagar 

a tercers els drets adquirits davant la corporació, ja sigui per subministraments o per 

serveis, i també no se’ls havia d’obligar a recórrer als tribunals per aconseguir el 

cobrament dels seus crèdits. En el cas de les quotes patronals de la seguretat social, el 

pagament, malgrat no disposar de crèdit pressupostari, estalvia interessos i sancions.  

 Vist l'informe de secretaria-intervenció.  

 Atesa la regulació establerta en l’art. 23,1,e) del R.D.L. 781/1986, de 18 d’abril, 

text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, art. 60,2 del R.D. 

500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressuposts, i 

base d'execució núm. 18 del Pressupost general per a 2010, respecte el reconeixement 

extrajudicial de crèdits. 

 Es proposa al Ple de l'Ajuntament: 
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 - Reconèixer extrajudicialment els crèdits i aprovar inicialment l'expedient de 

suplements, que ofereix el següent resum: 

  

aplicació                                                               crèdit a 

despeses denominació              crèdit    suplementar     total 

 

155.61102     Camins 9.000,00 11.078,00 20.078,00 

162.21205     Mantenim. parc verd 1.000,00 273,55 1.273,55 

171.61902     Jardins Son Tugores 85.945,73 3.480,00 89.425,73 

 

338.22607     Festes populars 75.000,00 39,57 75.039,57 

430.22706     Informes activitats 4.500,00 348,00 4.848,00 

431.22607     Fira 26.000,00 24.744,55 50.744,55 

431.22719     Muntatge mercat 18.000,00 1.450,00 19.450,00 

912.23300     Membres electius  43.886,00 15.990,99 59.876,99 

920.16000     Seguretat social 61.351,00 46.023,98 107.374,98 

920.20301     Renting fotocopiadora 960,00 159,66 1.119,66 

920.22000     Material oficina 9.000,00 36,70 9.036,70 

920.22100     Energia elèctrica 10.500,00 1.703,00 12.203,00 

920.22200     Teléfon i fax 8.615,00 3.044,79 11.659,79 

920.22201     Comunicacions postals 14.000,00 1.341,81 15.341,81 

920.22203     Comunic. informàtiques 3.000,00 214,19 3.214,19 

920.22601     Atencions protocolàries 5.000,00 695,00 5.695,00 

920.22602     Publicitat i propaganda 3.500,00 140,00 3.640,00 

920.23120     Locomoció personal 200,00 32,00 232,00 

935.45001     Serv. recaptació CAIB 145.200,00 16.160,25 161.360,25 

 

                                                               sumen ... 126.956,04   

 

 

Finançament: 

  Amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 

 - Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31.12.2009: 380.329,60          

 - Imports utilitzats per a altres modificacions de crèdit:                        

               (romanents d’incorporació obligatòria)                                         190.513,39 

 - Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals:  189.816,21           

 - Import del romament a aplicar per aquesta modificació:              126.956,04                                        

 - Import del romanent que restarà disponible:                                     62.860,17           

                                                   

concepte d’ingrés       denominació                                            a utilitzar 

 

       870.00      Romanent de tresoreria per a despeses generals            126.956,04 
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Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Bernadí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

Seguim actuant d’una forma que primer fem les despeses i després les encaixem 

en el pressupost previst; no és la forma correcta de funcionar; s’ha de posar un 

interventor. El pressupost ha de ser una eina, no una feina.  

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

El reconeixement extrajudicial és un procediment extraordinari, quan no s’han 

fet bé tots els tràmits. Convé extremar totes les precaucions i és obligat que vagi 

informat pel secretari-interventor, per poder determinar les possibles responsabilitats i 

els danys i perjudicis ocasionats a l’hisenda municipal. L’informe del secretari-

interventor, amb sols dues paraules, és insuficient. Cada regidor hauria de defensar, 

raonar, el perquè s’han excedit les despeses de la seva àrea, per què no es podia esperar 

a l’any següent, sols hi ha una relació de factures, sense motivar; per exemple, no hi ha 

cap explicació del perquè era urgent asfaltar un camí, quan hi ha camins que han esperat 

anys i anys; o el projecte dels jardins de Son Tugores. Hauríeu de consultar les bases 

d’execució del pressupost de tant en quant. No ens podem permetre el luxe de gastar 

noranta mil euros en dues fires, la de 2008 i la de 2009; en anys de dificultats 

econòmiques, de baixada d’ingressos, de retalls en despeses socials, en educació, en 

manteniment, no es pot gastar tant en fires. 

L’any 2008 ja presentareu un expedient de reconeixement extrajudicial de 

crèdits, i les altres formacions polítiques us donàrem un vot de confiança perquè 

diguéreu que les coses es farien correctament, per desgràcia s’ha empitjorat. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

La confiança cap el regidor d’hisenda hi és. S’han suplementat partides 

obligatòries, però també d’altres que ens duen a un altre debat. Els pressuposts són 

dinàmics i es poden ajustar a les necessitats reals en cada moment. L’equip de govern es 

pot equivocar per manca de consens, per no haver fet reunions per decidir els camins 

que s’havien d’asfaltar. Que es dupliqui l’import de la partida de la fira és preocupant. 

Ens sorgeixen dubtes a l’hora de votar a favor. Estem d’acord amb la feina del regidor 

d’hisenda, però no amb la de l’equip de govern. 

 

Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

Aquests suplements són el producte d’un pressupost que no s’adequava ni a la 

realitat ni a les necessitats d’Alaró. Ara no té justificació donar suport a una forma de 

fer, quan se’ns digué que no tornaria a passar. 

 

Gabriel Simonet Homar: 

Fem feina amb el pressupost, amb una previsió a un any i amb variables que 

fugen de l’àmbit de decissió de l’equip de govern. La situació econòmica és que la és, i 

l’equip administratiu també; no tenim la informació actualitzada quan voldríem; podem 

tenir desviacions en el pressupost, però no és una eina que tinguem sobre la taula i que 

no mirem. 
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Potser caiem en defectes de forma. Quan aquest equip de govern es posà a fer 

feina convidàrem a assistir a tots els regidors a les juntes de govern, quan aprovem les 

factures, per poder-les revisar o demanar aclariments. Hem reduït molt, per enguany, les 

despeses de la fira. El problema de liquiditat és conjuntural. En aquests tres anys sols un 

pic, i per la sentència de les obres extraordinàries de Son Tugores, hem hagut de 

recórrer a l’endeutament. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

La factura de l’asfaltat d’un camí correspon a una actuació de 2008, a Ses 

Vinyetes, quan encara no havíem parlat de fer reunions sobre camins; era un camí que 

estava molt malament i els veíns aportaren un cinquanta per cent del cost. Si no 

haguéssin tingut el projecte del jardins de Son Tugores potser no podríem haver 

presentat actuacions al “Plan E” o a les subvencions del Servei d’Ocupació. 

 

Mateu Marcús Alemany: 

No he parlat d’un caos econòmic, sinó d’un caos comptable. Les comprovacions 

s’han de fer abans, no després. L’oposició no ha de venir a arreglar la comptabilitat. Un 

reconeixement extrajudicial no és una broma, és una cosa molt seriosa. S’han de 

controlar les partides de despeses, perquè sempre són les mateixes les que queden 

passades; és molt fàcil: si no hi ha crèdit disponible no s’ha de fer la despesa. No tenim 

necessitat ni obligació d’assistir a les sessions de la junta de govern, qui ho ha d’arreglar 

és qui governa.   

S’ha de tramitar l’expedient de forma correcta. S’ha de determinar si hi ha 

responsabilitats. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló: 

Els defectes de forma es poden perdonar, perquè els hem comès tots els equips 

de govern. Respecte la fira, estem d’acord que la d’enguany s’ha ajustat més, però anem 

a votar les d’anys anteriors. Si fos per donar suport al regidor d’hisenda ho faríem, però 

si és per donar suport a l’equip de govern i a segons quines partides, no. 

 

 

Resultat de la votació: 

Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar).  

Vots en contra: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, Aina 

Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany), i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló). 

  

 Produït el resultat d’empat, es fa una nova votació amb el següent resultat: 

Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar).  
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Vots en contra: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, Aina 

Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany), i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló). 

 

 Persistint l’empat, decideix el vot de qualitat del president (art. 94,2 de la Llei 

Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears). 

 S’acorda: 

 

 - Aprovar inicialment la proposta.  

 

 

 

 

 

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2010, SUPLEMENTS.- 

 

(Exp. núm. 6434-2010). 

Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i festes Gabriel Simonet 

Homar (reg. d’entrada núm. 6434, de 22.12.2010), informada favorablement per la 

Comissió especial de comptes en sessió de 27 de desembre de 2010: 

  

  “Despeses:     indemnització responsabilitat patrimonial per contaminació  

                                              pou d’aigua de Banyols, obres extraordinàries cimentació “Es- 

                                              pacio cubierto educación física colegio público San Bartolo- 

                                              mé”, increment tipus impositiu IVA factures obres plans “E”, 

                                              manteniment vehicle policia local, vestuari policia local, i 

                                              protecció civil. 

 

  Finançament:  Romanent de tresoreria per a despeses generals 

 

 Atendre despeses realitzades i altres diverses que no s’han pogut demorar fins el 

proper exercici és el motiu de la present proposta. 

 La indemnització de la responsabilitat patrimonial per contaminació del pou 

d’aigua de la finca Banyols, per abocaments procedents de l’antiga depuradora 

municipal d’aigües residuals, fou fixada per decissió ferma de la Sala del Contenciós 

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 16 de febrer de 

2010 (exp. núm. 1267-1996), i pagada (per tal de no incrementar la despesa per demora 

i interessos) el passat mes d’agost, amb un import de 27.140,83 €. 

 En l’obra “Construcción espacio cubierto para educación física en el colegio 

público San Bartolomé” (exp. 2752-2010), inclosa en el Fondo estatal para el empleo y la 

sostenibilidad local, s’han executat i certificat obres extraordinàries per import de 8.649,16 

€, corresponents a cimentació, drenatge i paviments. 
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 A ran de l’increment en dos punts del tipus impositu de l’impost sobre el valor 

afegit (IVA) a partir del dia 1 de juliol de 2010, el cost final de determinades obres 

d’inversió incloses en els denominats plans “E” s’ha incrementat, en total, en 5.511,01 €. 

 Les despeses realitzades en manteniment i reparacions del vehicle de la policia 

local i en vestuari pel personal d’aqueix servei, han estat majors de les previstes en 11.000 

i 8.000 €, respectivament. 

 Finalment, la quantitat restant ( 2739,17 €) es proposa que sigui destinada a atendre 

les despeses de funcionament de l’agrupació de voluntaris de protecció civil. 

 

 Vist l'informe de secretaria-intervenció de 22 de desembre de 2010.  

 Atesa la regulació establerta en els arts. 177 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, arts. 35 a 38, i 49 del R.D. 500/1990, de 

20 d'abril, i base 5 d'execució del Pressupost general de 2010. 

 Es proposa al Ple de l'ajuntament: 

 

 - Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdits, que ofereix el següent 

resum: 

  

aplicació                                                crèdit             crèdit a 

despeses denominació             definitiu        suplementar         total 

-----------   ---------------          ----------         ---------------         ------ 

920.27000      Indemnització resp. patr.  - 27.140,83 27.140,83 

342.63201      Rehabilit. paramentos   25.083,53 142,86 25.226,39 

171.61901      Peatonal C/ Campaner 7.833,77 135,07 7.968,84 

165.63302      Mejoras alumbrado  35.871,77 46,40 35.918,17 

335.63206      Mejoras teatro 11.319,28 195,16 11.514,44 

171.61902      Jardines Son Tugores 85.945,73 1.456,82 87.402,55 

321.62203      Espacio cubierto e.f. 65.000,00 9.729,85 74.729,85 

342.62205      Cubrición pista 375.292,86 2.454,01 377.746,87 

132.21400      Seguretat, vehicles 2.000,00 11.000,00 13.000,00 

132.22104      Seguretat, vestuari 2.100,00 8.000,00 10.100,00 

134.22610      Protecció civil, diversos - 2.559,17 2.559,17 

   

                                                               sumen ... 62.860,17   

                                      

Finançament: 

 

  Amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 

 - Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31.12.2009: 380.329,60          

 - Imports utilitzats per a altres modificacions de crèdit:                        

               (romanents d’incorporació obligatòria)                                 190.513,39 

               (reconeixement extrajudicial de crèdits)                                 126.956,04 

 

 - Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals:    62.860,17           

 - Import del romament a aplicar per aquesta modificació:                62.860,17                                        
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 - Import del romanent que restarà disponible:                                                  -          

                                                   

concepte d’ingrés       denominació                                            a utilitzar 

 

       870.00      Romanent de tresoreria per a despeses generals            62.860,17 €.” 

 

 

 

Esmena del regidor delegat d’economia, hisenda i festes (reg. d’entrada núm. 6510, 

de 29.12.2010):  

   

 “Atès que recentment s’ha disposat d’informació més actualitzada, en el sentit que 

la comptabilitat municipal ara ja recull la modificació de crèdit núm. 4/2010 (incorporació 

de romanents) i, especialment, la modificació de crèdit núm. 5/2010 (ampliació i generació 

de crèdits), i es té un millor coneixement de l’execució del presssupost de despeses, es 

considera adient modificar la proposta del passat dia 22, en el sentit de suplementar les 

aplicacions pressupostàries que recullen despeses majors que les previstes, tenint també en 

compte el nivell de vinculació jurídica. 

 Es proposa modificar la proposta inicial, en el sentit que allà on diu, 

“.../... 

 Les despeses realitzades en manteniment i reparacions del vehicle de la policia 

local i en vestuari pel personal d’aqueix servei, han estat majors de les previstes en 11.000 

i 8.000 €, respectivament. 

 Finalment, la quantitat restant ( 2739,17 €) es proposa que sigui destinada a 

atendre les despeses de funcionament de l’agrupació de voluntaris de protecció civil.” 

 Ha de dir: 

 “Les despeses realitzades en concerts, exposicions i edició d’audiovisuals han estat 

majors que les previstes, per això es proposa suplementar aquestes aplicacions.” 

 

 En conseqüència, allà on diu: 

  

aplicació                                                crèdit         crèdit a 

despeses denominació          definitiu    suplementar     total 

-----------   ---------------       ----------     ---------------     ------ 

“.../... 

132.21400      Seguretat, vehicles 2.000,00 11.000,00 13.000,00 

132.22104      Seguretat, vestuari 2.100,00 8.000,00 10.100,00 

134.22610      Protecció civil, diversos - 2.559,17 2.559,17” 

   

Ha de dir: 

 

331.22612      Concerts 12.316,77 8.269,62 20.586,39 

331.22613      Exposicions 19.830,08 11.740,07 31.570,15 

331.22614      Publicacions 6.500,00 1.549,48 8.049,48 “ 
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Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 Les partides ampliables no es poden tornar a modificar, s’incompleixen les bases 

d’execució del pressupost. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 És una confirmació que el pressupost es feu sense previsió; dia 22 es diu una 

cosa i dia 29 una altra. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar), i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Vots en contra: 3 (tres), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, Aina 

Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás).  

Abstencions: 2 (dues), grup municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló), i grup 

municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany), 

 

S’acorda: 

 

 - Aprovar inicialment la proposta.  

 

 

 

 

 

 

 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, 30 de desembre de 2010. 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 


