
 

 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 30 
NOVEMBRE DE 2017. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 30 de novembre de 2017, essent les 
9:30 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública 
extraordinària urgent en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. 
Batlessa Magdaleba López  Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats 
prèviament en forma, que es diran a continuació:  Sr. Francisco Arbona Alba 
(Junts x Deià), Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià), Sr. LLuís Apesteguía 
Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Blanca Lobo Jaume (Agrupació DEIA) i la  Sra. 
Cristina López Martí (Agrupació Deià), assistits per la Secretària- interventora 
Accidental de la Corporació: Sra. María Cristina Ramón Enseñat. 
 
Excusa la seva assistencia, la Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x Deià) 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 
1.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 6/2017 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOS DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT MITJANÇANT DE 
ROMANENT DE TRESORERIA. 
 
Vist l’expedient de modificación de crèdit número 6/2017, sotmes a votació, el 
resultat el següent: 
 

- Vots a favor: 3 , dels regidors de Junts x Deià. 
- Vots en contra: 0 
-  Abstencions: 3 dels regidors d´Agrupació Deià 

 
Per tant, el Ple per 3 vots a favor de l'equip de govern i tres abstencions de 
l'oposició ACORDA: 
 
Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme als 
objectius del mateix, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 
6/2017 per un import de (67.000,00 €) seixanta-set mil euros, corresponent a 
crèdit extraordinari. 



 

 
 
SEGON.- Determinar la fórmula de finançament en base a majors ingressos, en 
la quantitat de (52.000,00 €) cinquanta-dos mil euros i en base a romanent de 
tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2016, en la quantitat de (15.000,00 
€) quinze mil euros. 
 
TERCER.- Les modificacions que s'acorden són les següents: 
Suplement de crèdit: 
APLIC.PPT.    EXPRESSIÓ   PREV.ANT.   MODIF.     PREV.DEF. 
920.22604    Despeses jurídiques  15.000,00     15.000,00            30.000,00 
920.22708   Serveis de recaptació 60.000,00     52.000,00          112.000,00 
    TOTALS    75.000,00     67.000,00          142.000,00 
 
QUART.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos 
quedaran de la següent manera: 
Per Romanent de tresoreria líquid de l’exercici 2016: 
CONCEPTE  EXPRESSIÓ        PREVISIÓ          MAJORS        PREVISIÓ 
                                                                                       ANTERIOR  INGRESSOS   DEFINITIVA 
            87000  ROMANENT DE TRESORERIA      413.335,58       15.000,00             428.335,58                               
 TOTALS                                                            413.335,58       15.000,00           428.335,58         

 
Per majors ingressos: 
CONCEPTE  EXPRESSIÓ        PREVISIÓ          MAJORS        PREVISIÓ 
                                                                                       ANTERIOR  INGRESSOS   DEFINITIVA 
            116  Impost sobre increment valor terrenys      60.000,00            3.100,00             63.100,00 
            309 Cementeri        300,00  900,00             1.200,00 
            325 Expedició documents i finals d’obres          30.000,00           13.500,00           43.500,00 
            331  Taxa entrada vehicles i guals  300,00             4.400,00              4.700,00               
        33901  Taxa postes, palomilles I alters            5.000,00             15.100,00           20.100,00 
        39211  Recàrrecs d’apressament                          2.000,00                  900,00               2.900,00 
        39900  Cobraments a compte BOCAIB i altres               1,00             2.100,00              2.101,00 
       450802 Conveni Presidència            30.000,00             9.700,00            39.700,00 
         54900 Conveni Vodafone        0,00             2.300,00             2.300,00                     
       TOTALS                                                        127.601,00           52.000,00           179.601,00         

 
 
CINQUÈ.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació 
pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el 
Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, 
cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat 
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-
2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 



 

 
 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL 2018. 
 
La Sra. Batlessa llegeix i dona resposta a totes les preguntes presentades per 
Agrupació DEIA a la comissió informativa d’Hisenda del passat dimarts dia 27. 
 
- Pregunta: Entenem que segons la regla de despesa, que permetia augmentar 
un 2,4 aquest pressupost té marge de despesa atenent que just ha augmentat en 
un0,41. És així? 
Si és així, i atenent que es pressuposta un superàvit de 108.174,88 €: per què no 
s’han previst més despeses? 
 
Resposta: Efectivament la regla de la despesa, permet incrementar un 2,4%. 
Aquest 2,4% és sobre la liquidació de 2017 (liquidació que evidentment no 
coneixem perquè encara no ha acabat) 
Entenem que els càlculs, per tant, es varen fer sobre l’any 2016. 
Incrementam el 2,1% sobre la liquidació de 2016 i el 2,4% sobre el resultat 
anterior. 
 
Liquidació 2016( Capítol I a VII) 1.697.247,04 
Màxim Liquidació 2017 1.732.889,23 
Màxim Liquidació 2018 1.774.478,57 
 
Per un tema de prudència no ajustam les despeses finançades per altres 
administracions, i una vegada que coneguem la liquidació finalde 2017, 
valorarem modificar el pressupost. 
 
 
CAPÍTOL II 
 
- Pregunta: A què es deu que enguany no pressupostem res per a la partida 
202.00/161 “lloguers d’instal·lacions”, per la qual enguany n’hem pagat 
13.714,52€? 
 
Resposta: Es tracta del lloguer del dipòsit d’aigua de Bernat Pastor que passarà 
a pagar-lo GESBA. 
 
 



 

 
- Pregunta: Com així la partida 227.00/161 “treballs realitzats per altres. Neteja” 
es disminueix 3.759,42€ passant de 120.000€ a 116.240,28, si al novembre 
d’enguany ja hi hem gastat 128.627,58€? 
 
Resposta: Als llistats de novembre inclosos en l’expedient del pressupost, la 
quantitat executada puja a 101.072,60€. Per tant és correcte. 
 
 
- Pregunta: La partida 227.00/920 “treballs realitzats per altres. Administració” 
es manté quasi idèntica, amb una partida de 52.528€ (per 52.448€ del 2017). 
Passa que a la liquidació del 2017 no trobam cap partida amb aquest nom, i 
l’aplicació 227.00/920 – que es diu “treballs realitzats per altres. Neteja”- té un 
crèdit inicial de 47.448€, un crèdit definitiu de 83.213€ i unes obligacions 
reconegudes de 102.281,25€. Què es paga amb aquesta partida i a què es deu el 
ball de números? 
 
Resposta: La partida 227.00/920 efectivament s’ha pressupostat en 52.528 igual 
que l’any anterior es va pressupostar en 52.448€).  
A la data dels llistats de novembre l’execució puja a 44.607,67€ . Per això pareix 
adequat el pressupost. Aquesta partida inclou les despeses d’assesoria legal, 
fiscal, laboral, econòmica i informàtica). 
 
 
CAPÍTOL IV 
 
- Pregunta: Perquè la partida 466.00/920 “A altres ens que agrupin municipis” 
puja de 3.600€ a 13.100€ si enguany per novembre just n’hem gastat 2.908,24€ 
 
Resposta: És per a la contractació d’un educador social a través de la 
mancomunitat de Tramuntana compartit amb altres municipis i hem de fer una 
aportació anual de 9.338,5 € més IVA que correspon a les 10 hores que ens 
pertoquen a Deià. 
 
 
- Pregunta: Per què a la partida 480.00/231 “atencions benèfiques i assistencials” 
s’hi pressuposten 500 € més (de 6.500 a 7.000€) si enguany just hi hem gastat 
2.128,15 (4.157€ si hi sumam l’antiga partida 480.00/320 “a institucions i famílies 
sense ànim de lucre”)? 
 



 

 
Resposta: A data del pressupost es duen gastats 3.909,66€ i no 2.128,15€. Amb la 
mateixa progressió, a final d’any serien uns 5.300€. És pel tema de les ajudes en 
el pagament de l’IBI. 
 
 
- Pregunta: Els doblers de la partida 480.11/231 “Fundació Rana” es paguen?  
Perquè a la liquidació sol quedar a 0. 
Resposta: La Fundació Rana ha deixat de sol·licitar-nos la subvenció i hem 
decidit llevar-la. 
 
 
CAPÍTOL VI 
 
- Pregunta: Quins carrers es volen asfaltar amb els 65.000€ de la partida 
“619.00/1532”? 
Resposta: Són diversos carrers de Deià que estan en mal estat.  
 
 
- Pregunta: Quina obra és la de “bancal aparcament son Canals” 619.00/459 de 
12.000€? 
Resposta: Es tracte del marge del pàrquing de l’Hotel des Puig que aguanta la 
carretera del carrer Puig. 
 
 
 
Seguidament intervé el portaveu de l'oposició, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll 
proposant un seguit d'esmenes: 
     
PARTIDA  CONCEPTE PROPOSTA 

INICIAL 
PROPOSTA 
AGRUP. 
DEIÀ 

DIFERÈNCIA 

480.00/320 Foment de l´estudi 3.000 € 8.000 € + 5.000 € 
227.06/311 Estudis i treballs 

tècnics 
0 € 6.000 € + 6.000 € 

227.06.02/311 Estudi camins públics 1.500 € 2.500 € + 1.000 € 
             
El regidor Lluís Apesteguía proposa aquest increment de 12.000 € perquè 
consideram que és assumible en funció dels acords de ple. 
 
 



 

 
 
Respecte a l'esmena número 3, referida a estudi camins públics, Agrupació Deià 
recorda que va ser un acord de ple per contractar algú per fer-ne estudis 
puntuals. La Batlessa explica que a l’ajuntament hem pensat que el 2018, el 
Consell podria treure alguna subvenció. 
El regidor Lluís Apesteguía comenta que l’any passat en va surtir una i 
enguany en sortirà una altra, que ho mirarà. 
 
Sotmeses les esmenes a votació, són aprovades per unanimitat. 

 
 
 

A continuació, atès el projecte de Pressupost General per a l’exercici 2018 
presentat per la Batlia, se sotmet a votació l’aprovació del pressupost General 
per a l’any 2018 i el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- Aprovar el Pressupost General per a l’exercici de 2018, integrat pel 
Pressupost de l’Entitat, així com les Bases d’execució que s’hi acompanyen i la 
Plantilla que comprenen tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual amb el següent resum per capítols: 
 
PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
INGRESSOS 
 

Capítols DENOMINACIÓ Euros 
1 Impostos directes 986.000,00 
2 Impostos directes 60.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 469.351,00 
4 Transferències corrents 408.550,00 
5 Ingressos Patrimonials 10.000,00 
6 Alienació d’inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 490.000,00 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0,00 
 TOTAL INGRESSOS 1.933.901,00 

 
 
 
 



 

 
 
DESPESES 
 

Capítols DENOMINACIÓ Euros 
1 Despeses de personal 607.049,84 
2 Despeses en béns corrents i serveis 962.881,28 
3 Despeses financeres 250,00 
4 Transferències corrents 126.545,00 
6 Inversions reals 129.000,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 0,00 
9  Passius financers 0,00 
 TOTAL DESPESES 1.825.726,12 
 
 
PLANTILLA 
 
                                                                                          GRUP    PLACES    VACANTS 
A) FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
1. HABILITACIO DE CARACTER GENERAL 
1.1 Secretari - Interventor                                               A1               1     1 
2. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
SUBESCALA ADMINISTRATIVA 
Administratiu                                                                  C1                2        -- 
2.3 SUBESCALA ADMINISTRACIÓ 
Auxiliar Administratiu                                                  C2                1        -- 
 
B) ESCALA ADMINISTRACIO ESPECIAL 
 
- Policia Local (Coordinador)                                           C1                1        -- 
- Policia Local                                                            C1                2       -- 
- Arquitecte                                                                         A1                   1          1 
 
 
C) PERSONAL LABORAL 
 
Treballadora social (jornada parcial, 20 hores)           A2                1         -- 
Treballadora familiar                                                      C2                1         -- 
Netejadora                                                                        AP                2         -- 



 

 
 
Oficial 1ª serveis i manteniment                                    C2                1        -- 
Auxiliar manteniment                                                    C2                 1       -- 
Oficial 1ª Manteniment                                                  C2                 1         -- 
Administrativa                                                               C1                 2         -- 
Bibliotecària                                                                        C2                   1          -- 
 
SEGON- En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord 
d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou 
acord. 
 
TERCER- Que el Pressupost i la Plantilla, siguin exposats al públic per un 
termini de quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
pels mitjans acostumats en aquesta localitat, i posant a disposició del públic la 
corresponent documentació i que el Pressupost es considerarà definitivament 
aprovat si durant l'esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions. 
 
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:08 hores, per Sra. Batlessa 
es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual 
como a Secretària dono fe. 
 
Vist-i-Plau, 
La Batlessa,                                                       La Secretària Accidental, 
 
 
Magdalena López Vallespir                  María Cristina Ramón Enseñat 
 
 
 
 
 
 


