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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE 29 D’ABRIL DE 2011 

 

 

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

 Data:                                          29 d’abril de 2011 

 Hora de començament:              21 h. 

 Hora d’acabament:                     21’30 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 

 Membres que han excusat la 

           seva absència:          Bernadí Homar Rosselló 

 Caràcter de la sessió:                   extraordinària 

Convocatòria:                              primera 

 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

1. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST, EXERCICI 2009.- 

 

(Exp. núm. 4860-2010). 

 Informat favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 10 de 

març de 2011, durant el termini d’informació pública i d’admissió d’objeccions 

transcorregut des del dia 18 de març al dia 19 d’abril de 2011 (anunci publicat en el 

Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 39, de 17.03.2011, pàgina 254), no s’han 

presentat reclamacions. 
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Opinions sintetitzades dels membres de la coporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

El de 2009 fou el pressupost més elevat que ha tingut mai l’ajuntament; fou un 

repte per a l’equip de govern i per a l’equip administratiu, que torna a posar sobre la 

taula, i ho hem dit moltes vegades, la necessitat d’incorporar la figura de l’interventor. 

La situació ecònomica global de 2009 era d’una forta crisi, que continua. Molt alt 

endeutament municipal, i ho haguérem d’augmentar per fer front al pagament de les 

obres extraordinàries de Son Tugores a ran de la sentència judicial. Amb el fons estatal 

d’inversió, “Plan E”, es pogueren fer importants obres. Pel que fa als ingressos, es donà 

una forta baixada de l’impost sobre obres. Amb el reglament de subvencions municipals 

s’aportà més claretat. L’incompliment del principi d’estabilitat s’ha acabat corregint. No 

és una situació normal fer modificacions de crèdits posteriors, amb efectes de 2009, és 

cert que incomplim el principi de temporalitat, però si que permet donar una imatge 

fidel de la comptabilitat i de la situació econòmica. 

La Sindicatura de Comptes ens ha reclamat per tercera vegada la rendició del 

compte; ho farem abans del que férem el 2008. 

El nivell de vinculació dels crèdits en el grup 4 no s’ha produït; un primer error 

fou deixar-lo a les bases d’execució i, un segon error, fou no introduir-lo en el programa 

informàtic; la quantitat afectada no és molt elevada, i s’hagués pogut reparar amb 

transferència de crèdit per resolució de batlia. 

Els defectes de forma són certs. 

 

           Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 El compte general es presenta amb sis mesos de retard, ¿per què l’equip de 

govern no pren mesures per corregir això?. Hi ha irregularitats, a les quals l’equip de 

govern no dóna importància; el principi d’anualitat pressupostària s’ha de complir, i és 

molt greu fer modificacions de crèdit nou mesos després d’acabat l’exercici. El nivell de 

vinculació dels crèdits recollit a les bases d’execució fou el resultat d’una negociació i 

d’una condició del PSM per controlar; s’havia d’haver dut al plenari. Hi ha partides 

finalistes de les quals es transfereix crèdit; si hi ha superàvit en el servei de recollida de 

fems, s’ha de retornar part de les taxes, i no destinar-ho a altres coses. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Ho entenem com un tràmit per enviar-ho a la Sindicatura de Comptes, qui ho 

examinarà. Hem valorat l’esforç dels funcionaris. En els expedients de modificacions de 

crèdits hi ha l’informe favorable del secretari-interventor. Durant el període 

d’informació pública no hi ha hagut cap al·legació.  

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Ja estiguérem en contra del pressupost de 2009, créiem que es podia tenir un 

pressupost amb moltes més ganes i il·lusió; haguéssim invertir el fons del “Pla E” d’una 

altra manera. Confiem en el personal de l’ajuntament. 
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 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: 4 (quatre), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, 

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

Marcús Alemany). 

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

 

 

 S’acorda: 

 - Aprovar el Compte general del Pressupost de l’exercici 2009. 

 

  

 

 

 

 

 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, 29 d’abril de 2011. 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 


