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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE 7 DE SETEMBRE DE 2010 

 

 

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

 Data:                                          7 de setembre de 2010 

 Hora de començament:              20 h. 

 Hora d’acabament:                     20’20 h. 

      Membres presents:               Joan Simonet Pons, batle 

           Antonio Matas Garcías 

    Gabriel Simonet Homar 

                                                               María Antonia Cifre Rosselló 

 Maria Lourdes Bennasar Bennasar 

                 Aina Maria Munar Isern      
                                                    Andreu Vidal Borrás 

             Antoni David Rebassa Rosselló 

                                                                Mateu Marcús Alemany 

             Bernadí Homar Rosselló 

 Membres que han excusat la 

           seva absència:          Jordi Amengual Far 

 Caràcter de la sessió:                   extraordinària 

Convocatòria:                              primera 

 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

1. COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2008.- 

 

(Exp. núm. 860-2010). 

 Informat favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 23 de 

juny de 2010, durant el termini d’informació pública i d’admissió d’objeccions 

transcorregut des del dia 7 de juliol al dia 6 d’agost de 2010 (anunci publicat en el 

Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 101, de 06.07.2010, pàgina 204), no s’han 

presentat reclamacions. 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la coporació que intervenen en la 

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

Som conscients del retard en la presentació del compte, i de la importància de 

tenir actualitzada la informació. És necessari incorporar la figura de l’interventor; 

l’increment de les partides de despesa corrent i també de les partides d’inversió 

reflecteixen l’increment de la gestió, amb els mateixos mitjans personals de fa deu anys; 

la situació econòmica i l’endeutament no ajuden, però és necessari preveure aqueix lloc 

de feina en el proper pressupost. 

 

           Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 No estem d’acord amb el compte general, perquè la comptabilitat no es duu bé; 

ja ho exposarem a ran de la tramitació de la modificació de crèdit número 5 de 2008. Els 

comptes extrapressupostaris 555 (pagaments pendents d’aplicació) i 443 (creditors no 

pressupostaris) no s’utilitzen correctament, perquè sols han de recollir una situació a 

curt termini, i no dos anys de retard com passa ara. La Sindicatura de Comptes ens ha de 

reclamar la rendició dels comptes generals, ¿quines mesures s’adoptaran perquè no torni 

a passar?. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Durant la informació pública no hi ha hagut al·legacions. Pensem que la gestió 

econòmica de l’ajuntament és una de les poques àrees que es porta correctament. El 

retard i la presentació dels comptes fora de termini són indicadors de la necessitat de 

reforçar el personal.   

 

 Aina Maria Munar Isern, portaveu suplent grup municipal PSIB-PSOE: 

 La Sindicatura de Comptes ho ha hagut de requerir unes quantes vegades. 

 

 Gabriel Simonet Homar: 

 Al pressupost de 2008 hem incorporat cent trenta-nou mil euros corresponents al 

reconeixement extrajudicial de crèdits de 2007; potser estem d’acord en què l’elecció 

concreta dels pagaments o de les factures no era correcta, però s’havien d’incorporar al 

pressupost de 2008 i s’ha fet. Aquest equip de govern no elaborà el pressupost de 2007. 

Els crèdits excedits durant 2008, els que hauran d’anar a reconeixement extrajudicial, 

s’han reduït a trenta-quatre mil euros, i s’ha aplicat un criteri cronològic.  

 Hi ha molts ajuntaments en la nostra situació, de retard. És bàsica, i s’ha de fer 

un esforç, la figura de l’interventor. 

 

 Mateu Marcús Alemany: 

 No es pot fer la utilització que feis de la figura del reconeixement extrajudicial 

de crèdits. 

 

 

 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: 1 (un), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 
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Abstencions: 3 (tres), grup municipal PSIB-PSOE (Aina Maria Munar Isern i 

Andreu Vidal Borrás), i grup municipal UM (Antonio D. Rebassa Rosselló). 

 

 

 S’acorda: 

 - Aprovar el Compte general del Pressupost de l’exercici 2008. 

 

 

 

 

 

 

 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, 7 de setembre de 2010. 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 


