
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 24 
NOVEMBRE DE 2015. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 24 de novembre de 2015, essent les 
10:15 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), Sra. Margarita Ripoll 
Deyá (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 de la Corporació: Sra. Margarita Marqués 
Moyá. 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 

1- Aprovació inicial expedient 4/2015 de modificació del Pressupost de 
despeses: suplement de crèdit finançat mitjançant de romanent de 
tresoreria. 

 
La Batlessa explica la necessitat d'aprovar l'expedient de modificació de crèdit 
4/2015 per fer front a la despesa que suposa la recuperació de la part de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal de l'ajuntament que es 
pot pagar en aquest any. Dona compte del mateix: 
 
Vist l'expedient de modificació de crèdits número 4/2015 elaborat pels serveis municipals. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 

Vist allò que disposen els articles177i concordants del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 
4/2015 per un import de (5.145,71 €) CINC MIL CENT QUARANTA-CINC 
EUROS I SETANTA-UN CÈNTIMS, corresponent a suplementde crèdit.  

 



 
 

Segon.- Determinar la fórmula de finançament en base a a romanent de 
tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2014, en la quantitat de 
(5.145,71€) CINC MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS I SETANTA-UN 
CÈNTIMS. 

Tercer.-  Les modificacions que s'acorden són les següents: 

Suplement de crèdits: 

APLIC.PP
T. 

EXPRESSIÓ PREV.AN
T. 

MODIF. PREV.DEF. 

     

130.12003 
Retrib. Bàsiques personal funcionari 
C1 24.382,79 572,50 24.955,29 

130.15100 Gratificacions funcionaris 2.768,37 838,22 3.606,59 

130.16000 
Seg. Social personal funcionari 
seguretat 17.909,38 475,41 18.384,79 

231.13000 Retribucions personal laboral fix 17.201,21 173,46 17.374,67 
231.16000 Seg. Social personal acció social 12.397,69 58,46 12.456,15 
321.13000 Retribucions personal laboral fix 14.845,92 138,37 14.984,29 
321.16000 Seg. Social personal ensenyament 5.196,07 46,63 5.242,70 
912.10000 Retribucions bàsiques alts càrrecs 62.394,47 703,08 63.097,55 
912.16000 Seg. Social alts càrrecs 15.598,62 236,94 15.835,56 

920.12003 
Retrib. Bàsiques personal funcionari 
C1 23.121,40 649,76 23.771,16 

920.13000 Retribucions personal laboral fix 103.023,15 773,31 103.796,46 

920.16000 
Seg. Social personal administració 
general 81.787,98 479,57 82.267,55 

     
 TOTALS 380.627,05 5.145,71 385.772,76 

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 2014: 

CONCEPT
E 

EXPRESSIÓ 
PREVISIÓ 
ANTERIOR 

MAJORS 

INGRESSOS 

PREVISIÓ 

DEFINITIVA 



 

    
 

 

87000 
ROMANENT DE 
TRESORERIA 

675.246,75 5.145,71 680.392,46 

     
 TOTALS 675.246,75 5.145,71 680.392,46 

 

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. 

No obstant, el Ple de la Corporació acordarà allò que estimi més pertinent. 

El portaveu d'Agrupació Deià intervé per preguntar si la recuperació de la paga 
extraordinària de l'alcaldessa està també emparada per la sentència, ja que ella 
va renunciar voluntàriament a la mateixa per solidaritat amb els funcionaris. 
Sol·licita que es realitzi la consulta sobre aquesta qüestió. 

A continuació se sotmet a votació l'expedient, sent aprovat per unanimitat. 

 
2- Aprovació inicial Pressupost General del 2016. 

 
Intervé el portaveu de l'oposició, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll per fer una reflexió 
sobre els capítols 1 i 2: 
 
Consideram que la despesa en personal i en despesa corrent és massa elevada i 
reflexa una mala gestió dels recursos existents. Per a un municipi de les 
característiques de Deià hi ha massa personal. Basta comparar el capítol de 
personal de Deià amb el d'un altre municipi de població similar, com Fornalutx. 
Proposen suprimir la plaça d'informador turístic i que es cobreixin les seves 
funcions amb el personal existent en les oficines. La Batlessa respon que això és 
inviable i que a més no es pot comparar el pressupost de Fornalutx que no 
arriba al milió d'euros, amb el Deià, que gairebé arriba als dos milions. 
 
 



 
 
A la partida 100.00/912 “Retribucions Bàsiques Alts Càrrecs”: el 2014 hi vàrem 
pressupostar 62.394,47€. Si la Batlessa ha passat a tenir dedicació parcial, per 
mandat legal, amb la següent reducció de salari i a més, el portaveu de 
l'oposició ha renunciat al cobrament de les seves dietes. Per què enguany hi 
pressupostam 63.082,98€? Lo lògic seria que aquesta partida hagués disminuït i 
no augmentat. 

Està legalment justificada la inclusió de la paga extra del 2012 de na Magdalena 
López (1.332.98€), malgrat les sentències judicials només ens obliguen a retornar 
la dels funcionaris? No es tracta d'un increment injustificat del sou, que 
sobrepassa els límits que marca la llei per al 2016? Diuen que es farà la consulta. 

L'any passat en les partides d'energia vàrem gastar 34.843,97; enguany (partides 
221.00/161, 221.00/164, 221.00/330, 221.00/450) 19.000€ ? La Batlessa diu que ho 
miraran. 

A la partida 226.04/920 “Jurídics contenciosos”: el 2012 s'hi destinen 20.000€ i 
se'n gasten 12.817,74. El 2013 hi trobam pressupostats 21.000€, dels que se'n 
gasten 6.534; el 2014 s'hi tornen a destinar 21.000€, però en gastam just 3.159,23. 
El 2015 s'hi destinen 20.000€ i se'n gasten 14.904,39€. Per què enguany una altra 
vegada 20.000€? 

A la partida 227.00/161 “Treballs realitzats per altres empreses, neteja, servei 
d'aigua” el 2014 hi vàrem pressupostar 118.000, però just n'hi hem gastat 
85.144,91 (és a dir, un decalaix de 32.855,09€). L'any passat exactament el 
mateix: hi pressupostàrem 118.000 i en gastàrem 85.173,71€. Per què enguany la 
pujam a 120.000€? 

Decalaixos semblants es produeixen a la resta de partides de “treballs realitzats 
per altres empreses” (per exemple la 227.00/321), que el 2015 hi pressupostàrem 
45.000€, no arribàrem a gastar-ne ni 30.000€ i enguany tornam a mantenir el 
45.000€. 

La partida 227.06/151 “Honoraris arquitecte municipal” és sempre un calaix 
descontrolat: la diferència entre el pressupostat i el realment gastat ha estat de 
19.800€ el 2012, 12.000 el 2013, 15.500€ el 2014 i 7.000€ el 2015. Per què tronam 
pressupostar el mateix que l'any passat, que és pràcticament un 150% de la 
despesa real? 

Volem saber quin tipus d'estudi es paguen amb les partides 227.06/920, 311, 161, 
totes elles amb el títol “estudis i treballs tècnics”, sense especificar. 



 
 

Què és el triatló que se subvenciona a la partida 479.00/341? La Batlessa respon 
que és l'ajuda que es dóna cada any a l'escola de ciclisme, que ara també és de 
triatló. 

Per què les esmenes aprovades ara fa un any a proposta d'aquest grup no 
arribaren a ser incloses en el pressupost de 2015? Aquestes esmenes són: 

 

Estudis i treballs tècnics aigua 

Estudis i treballs tècnics energies renovables 

Fons Mallorquí Solidaritat 

Foment premsa local 

Pla soterrament cablejat aeri 

 
La Batlessa respon que en aprovar-les van deixar molt clar que s'intentaria 
incloure-les si era possible però que no es podia assegurar del tot. 
 
Per això proposen un seguit d'esmenes apuntant que algunes d'elles ja van ser 
presentades i aprovades en ple l'any passat però no s'han vist reflectides en el 
text ara presentat. 
 
                 CONCEPTE                PROPOSTA        PROPOSTA         DIFERÈNCIA 
                                                         INICIAL           Agrup. DEIA 
 
1   Atencions protocol.làries       3.000,00€                  750,00 €               -2.250,00€ 
       i representació     
                     
2   Publicitat i propaganda          5.000,00 €          3.000´00 €               -2.000´00 € 
 
3    Jurídics i contenciosos           20.00´00 €            16.000´00 €            - 4.000´00  €    
 
4   Treballs realitzats per  
altres empreses, neteja,              120.000´00 €          90.000´00 €            – 30.000´00 € 
servei d´aigua.                               
 
5   Honoraris arquitecte               22.100´00  €         17.000´00 €             – 5.100´00 € 
     municipal                          



 
 
6   Retribucions Bàsiques             63.082´00 €          61.642´98  €            – 1.440´00 € 
      Alts Càrrecs                       
 
7   Informador turístic                   7.800,00 €               7.800,00 €            -7.800,00 € 
 

8   Estudis i treballs tècnics            2.500,00 €            4.500,00 €              2.000,00 € 
      aigua                        
                     
9  Estudis i treballs tècnics                  0,00 €             4.500,00 €                  4.500,00 € 
       energies renovables. 
 
10 Fons Mallorquí de Soli-               1.500,00 €         4.000,00 €                2.500,00 € 
      daritat.   
 
11    Normalització Lingüística           0,00 €             1.000,00 €                1.000,00 € 
                             
12    Participació                                   0,00 €               1.000,00 €                1.000,00 € 
 
13  Foment premsa local                   0,00 €              1.000,00 €                  1.000,00 € 
 
14 Foment del transport                    0,00 €             2.500,00 €                  2.500,00 € 
     públic. 
 
15  Foment de l´Associacio-               0,00 €              5.000,00 €                5.000,00 € 
      nisme. 
 
16   Ajudes a l´estudi secundari,          0,00 €           33.088,00 €               33.088,00 € 
       d´FP i universitari. 
 
17  Pla soterrament cablejat aeri           0,00 €              1,00 €                             1,00 € 
 
18  Any Ramon Llull                     0,00 €               1,00 €                            1,00 € 
                            
 
Abans de ser sotmeses a votació, la Batlessa intervé per dir que respecte a 
l'esmena número 15 proposa fer una consulta i una reunió amb les associacions 
que hi ha en el municipi per estudiar el tema. Agrupació Deià decideix  retirar 
l´esmena número 15 amb la confiança que la Batlessa compleixi amb la seva 
paraula. 
 



 
 
I abans de passar a la votació de la resta d'esmenes, la Sra. Batlessa explica que 
el sentit positiu del seu vot ho és en el sentit del seu compromís a estudiar les 
propostes, de quina forma es pot modificar el pressupost i si caben les partides. 
Es compromet, en cas de que no sigui així, a la seva inclusió via modificació de 
crèdit en el futur. En resum, l'equip de govern es compromet a fer tot el possible 
per incloure les esmenes que s'aprovin al pressupost. 
  
Sotmeses a votació una per una les esmenes presentades, el resultat és el 
següent: 
 

- Esmenes aprovades per unanimitat: número 11, 13, 14, 16, 17 i 18. Si bé 
s'aprova l'esmena número 16, s'acorda obrir la partida destinada a 
“ajudes a l´estudi secundari, d´FP i universitari” amb 1 euro de moment. 

- Esmenes rebutjades per 4 vots en contra de Junts x Deià: número 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 15. 

 

A continuació se sotmet a votació l'aprovació del pressupost General per a l'any 
2015, sent el resultat el següent: 
 
- Vots a favor: 4 (Junts X Deià). 
- Abstencions: 3 (Agrupació Deià). 
 

Per tant, el Ple ACORDA: 
 
1.- Aprovar el Pressupost General per a l’exercici de 2016, 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: 
 

INGRESSOS 
Capítols    DENOMINACIÓ                                        Euros 
1                 Impostos directes                               986.000,00 
2                 Impostos indirectes                                       60.000,00 
3                 Taxes i altres ingressos                              486.251,00 
4                 Transferències corrents                              401.000,00 
5                 Ingressos patrimonials                                   10.000,00 
6                 Alienació d'inversions reals                           0,00 
7                 Transferències de capital                                 114.428,09 
8                 Actius financers                                                     0,00 
9                 Passius financers                                                     0,00 
TOTAL INGRESSOS:   2.057.679,09 



 
 
 
DESPESES 
Capítols DENOMINACIÓ                                Euros 
1                    Despeses de personal                     614.431,09 
2                   Despeses en béns corrents i serveis        976.173,00 
3                    Despeses financeres                                         250,00 
4                    Transferències corrents                                98.147,00 
6                   Inversions reals                                           133.022,55 
7                   Transferències de capital                               0,00 
8                   Actius financers                                                     0,00 
9                   Passius financers                                                     0,00 
TOTAL DESPESES 1.822.023,64 
 
 
PLANTILLA 
 
                                                                                          GRUP    PLACES    VACANTS 
A) FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
1. HABILITACIO DE CARACTER GENERAL 
1.1 Secretari - Interventor                                               A1               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                                                                   C1                1        -- 
- Policia Local                                                            C1                2       2 
 
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                 1         -- 
Controladors servei ORA (Temporals)                       C2                  2         2 
Bibliotecària                                                                        C2                   1          1 
Responsable oficina turisme                                             C2                  1          1 
 
 
2.- 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. 
 
3.- 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, bo 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 11:30 hores, per la Sra. 
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de 
la qual com a Secretària dono fe. 
 
 
Vist i Plau,        
La Batlessa,      La Secretària- Interventora, 
 
Magdalena López Vallespir                                 Margarita Marqués Moyá 
 
 


