
 
 
 

 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 5 DE 
DESEMBRE DE 2014. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 5 de desembre de 2014, 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 
(P.P), Sr. Jaime Mariano Vives (P.P.), Sr. Javier Deyá Caamaño (P.P), Sr. LLuís 
Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA) i Sra. Francisca Deyá Ferriol (Agrupació 
DEIA), assistits per la Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita 
Marqués Moyá. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Cristina López Martí (Agrupació DEIA).  
 

 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 

1- Aprovació del Reglament per a l'exclusió de l'obligació de 
presentar factures electròniques en aquelles l'import de les 
quals no excedeixi de 5.000 euros. 

 
La Batlessa explica la necessitat d'aprovar la urgència d'aquest punt no inclòs en 
l'ordre del dia, atès que a partir del dia 15 de gener de 2015 serà obligatori que 
els proveïdors presentin les seves factures electrònicament, si bé la llei permet 
als Ajuntaments acollir-se a a l'excepció per a factures inferiors a 5.000 euros.   
 
Sotmesa a votació la urgència d'incloure aquest punt en l'ordre del dia, és 
aprovada per unanimitat. 
 
A continuació es proposa l'aprovació del següent reglament: 
 
REGLAMENT SOBRE EXCLUSIÓ D'OBLIGACIÓ DE PRESENTAR FACTURA 
ELECTRÒNICA EN AQUELLES FACTURES INFERIORS A 5.000 €. 



 
 
 

 
 
 
 
Article Únic. Fent ús del previst en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector 
Públic, aquest Ajuntament exclou de l'obligació de facturació electrònica als proveïdors 
les factures dels quals no excedeixin de 5.000 euros. 
 
Disposició Final. Aquest Reglament entrarà en vigor el X de gener de 2015. 
 
Sotmesa a votació l'aprovació inicial del Reglament, el Ple per unanimitat 
ACORDA: 
 
- Aprovar inicialment el Reglament per a l'exclusió de l'obligació de presentar 
factures electròniques en aquelles l'import de les quals no excedeixi de 5.000 
euros. 
- Publicar l'anunci en el BOIB i obrir un termini d'informació pública. 
 
 

 
2- Aprovació inicial Pressupost General del 2015. 

 
Intervé el portaveu de l'oposició, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll exposant el 
següent:  
 
“Hi ha alguns aspectes positius que no volem deixar de valorar, perquè creim 
que seria sectari no fer-ho: que a la fi s'hagi pressupostat la biblioteca pública 
ens omple d'alegria, ja que durant anys i anys l'hem defensada davant el silenci 
o burles de l'equip de govern; és de reconéixer el canvi. Així mateix, valoram 
molt l'augment d'ajudes a entitats (encara que s'haurien de fer a través d'una 
convocatòria pública i no a criteri discreccional dels polítics) i la continuïtat de 
les partides socials. 
 
L'anàlisi que vàrem fer l'any passat sobre els pressuposts, assenyalant les 
deficiències en comptabilitat i les desviacions entre allò que es gasta i allò que es 
pressuposta, no va servir per a millorar els pressuposts de l'any passat, que 
s'aprovaren intactes per part del PP. I s'ha demostrat que totes les partides que 
vàrem dir que estaven mal pressupostades hi sobraven o hi mancaven doblers. 



 
 
 

 
 
 
En alguns casos desenes de milers d'euros. Això ho deim per a què es vegi que 
no era una crítica gratuïta, sinó de necessària millora. 
 
En el pressupost d'enguany sí que s'han tengut en compte algunes de les 
mancances que vàrem assenyalar l'any passat, i que havien existit durant anys i 
anys. Volem reconèixer la millora i agrair que ens escoltin. 
 
No obstant, hi segueix havent partides en què, si miram el gastat els darrers 
anys, no s'explica la quantitat consignada per enguany: 
 
A la partida 221.00/161 “Energia elèctrica servei d'aigua”: el 2012 hi vàrem 
pressupostar 3.000€, i en vàrem gastar 0; el 2012 hi vàrem pressupostar 3.500€ i 
n'hem gastat 0; el 2014 en pressupostàrem 5.000€ i n'hi hem gastat 0. Per què 
enguany hi pressupostam 9.000€? 
 
A la partida 221.00/920 “Energia elèctrica” el 2014 hi vàrem pressupostar 5.000€ 
i hi vàrem computar 8.504,97€. Enguany, enlloc d'afegir-n'hi, han deixat la 
partida a 0€. Com així? 
 
A una altra partida energètica, la 221.00/450 hi vàrem pressupostar 23.000€ i 
n'hem gastat 14.045,06. Enguany la baixen a 20.000€, però és una quantitat 
6.000€ superior a la despesa demostrada. 
 
A la partida 221.10/920 “Productes de neteja i condicionament administració 
general”: el 2011 s'hi varen destinar 12.370€ i se'n varen gastar 1.676€; el 2012 hi 
vàrem pressupostar 13.000€ i en vàrem gastar 2.342,32€; el 2013 hi vàrem 
pressupostar 15.000€ i hi vàrem gastar 2.358,6€; el 2014 hi vàrem pressupostar 
15.000€ i just n'hem gastat 1.403,33. Per què enguany l'any rebaixada, però hi 
destinam 7.500€, un 534% més del que realment s'hi va gastar? Veim que cada 
any esperen que els deianencs tornem més bruts que l'anterior, però ja no 
sabem què fer per demostrar-los que no serà així. 
 
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. 
Com així enguany hi pressupostam 20.000€, un 633% que la despesa real? 
 



 
 
 

 
 
 
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€). Com així s'hi tornen pressupostar 
118.000€? 
 
Decalaixos semblants es produeixen a la resta de partides de “treballs realitzats 
per altres empreses” (les 227.00/162, 164, 321, 330, 920), que el 2014 varen 
suposar una diferència entre el pressupostat i el gastat de 60.649,56€, i que 
enguany just s'ha corregit en 31.000€. 
 
A la partida 227.06/150 “Estudis i treballs tècnics urbanisme”: el 2012 hi vàrem 
pressupostar 4.000€ i n'hi gastàrem 18.047,85. El 2013 n'hi pressupostàrem 
10.000 i en gastàrem 31.083,39. El 2014 pujam el pressupost a 18.500€ i és l'any 
en què més ens aproximam a la despesa real, de 12.469,85€. El sorprenent és que 
enguany la deixem a 0. En canvi, a la resta de partides “Estudis i treballs 
tècnics” (aigua, salut, administració general) no hi vàrem gastar ni un duro i hi 
seguim pressupostant 2.500€, 125€ i 5.000€, respectivament. A què es deu? 
 
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 i 15.500€ el 2014, any en què hi gastàrem 
8.572,73€. Per què enguany pressupostam 22.100€, quasi el triple del gastat 
aquest exercici? 
 
Per això proposam un seguit d'esmenes que, malgrat ser negociables, milloren 
substancialment el text proposat per l'equip de govern i que, en cas de ser 
tengudes en compte, podrien fer que optàssim per l'abstenció.” 
 
Per tant, el portaveu de l'oposició continua dient havent analitzat el pressupost 
proposat per a l'any 2015 han detectat que alguns conceptes presenten una 
previsió de despesa que no té res a veure amb la despesa real que s'ha realitzat 
en altres anys. Per això, presenten les següents esmenes: 
 
 
        PARTIDA         CONCEPTE           PREVISIÓ      PREVISIÓ    DIFERÈNCIA 
                                                                      INICIAL 
 



 
 
 

 
 
 
1     221.00/16       Energia elèctrica        9.000´00 €         50 €      – 8.950´00 € 
                               Servei d´aigua 
 
2    221.00/920      Energia elèctrica              0´00 €          8.000´00 €        8.000´00 € 
 
3    221.00/450      Energia elèctrica         20.00´00 €         15.000´00 €    - 5.000´00  €    
 
4   221.10/920       Productes de neteja    7.500´00 €        2.500´00 €      – 5.000´00 € 
                              i condicionament 
                              administració gene- 
                              ral. 
 
5   226.01/920      Atencions proto-          3.000´00  €         750´00 €        – 2.250´00 € 
                              col·laries i represen- 
                              tació. 
 
6   226.02/920      Publicitat i propagan-    3.000´00 €       2.000´00  €      – 1.000´00 € 
                             da. 
 
7   226.04/920      Jurídics i contenciosos   20.000,00 €       8.000,00 €     -12.000,00 € 
 

8    227.00/161       Treballs realitzats per   118.000,00 €     90.000,00 €     - 28.000,00 € 
                             altres empreses, neteja,  
                             servei d'aigua. 
 
9  227.06/151      Honoraris arquitecte       22.100´00 €    15.000´00 €       - 7.100´00 €  
                            Municipal 
 
10 227.06/161     Estudis i treballs tècnics   2.500´00 €      4.500´00 €          2.000´00 € 
                            Aigua 
 
11  227.06           Estudis i treballs tècnics          0´00 €       4.500´00 €         4.500´00 € 
                            Energies renovables. 
 
12 227.06/920     Estudis i treballs tècnics    5.000´00 €        600´00 €       - 4.400´00 € 
                            administració general. 
 



 
 
 

 
 
 
13 227.06/150     Estudis i treballs tècnics        0´00 €    12.500´00 €      12.500´00 € 
                            Urbanisme. 
 
14 480.01/231     Fons Mallorquí de Soli-      1.500´00 €      4.000´00 €        2.500´00 € 
                            daritat.   
 
15  480                Normalització Lingüística        0´00 €       1.000´00 €       1.000´00 € 
                             
16  480                Participació                                 0´00 €       1.000´00 €       1.000´00 € 
 
17  480                Foment premsa local              0´00 €       1.000´00 €       1.000´00 € 
 
18  480                Foment del transport              0´00 €       2.500´00 €       2.500´00 € 
                            públic. 
 
19  480                Foment de l´Associacio-         0´00 €       5.000´00 €       5.000´00 € 
                            nisme. 
 
20  480               Ajudes a l´estudi secundari,       0´00 €       3.000´00 €       3.000´00 € 
                          d´FP i universitari. 
 
21  619               Pla soterrament cablejat aeri      0´00 €     20.000´00 €     20.000´00 € 
 
22  619              Retolació carrers centre             0´00 €       1.000´00 €       1.000´00 € 
                           històric. 
 
23  Capítol I    Plaça animador sociocultural      0´00 €       9.523´80 €       9.523´80 € 
                        (6 mesos). 
 
Abans de ser sotmeses a votació, Agrupació Deià decideix  retirar les esmenes 
número 9, 12, 13 I 22. 
 
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, però ara mateix no poden 
assegurar que sigui viable ja que requereix el seu estudi detingudament. 
  
Sotmeses a votació una per una les esmenes presentades, el resultat és el 
següent: 
 

- Esmenes aprovades per unanimitat: número 10, 11, 14, 17 i 21. 
- Esmenes rebutjades per 4 vots a favor del P.P.: número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

15, 16, 18, 19 20 i 23. 
 
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 (P.P.) 
- Vots en contra: 2 (Agrupació Deià). 
 
Per tant, el Ple ACORDA: 
 
1.- Aprovar el Pressupost General per a l’exercici de 2013, 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                              336.851,00 
4                 Transferències corrents                              438.432,70 
5                 Ingressos patrimonials                                   30.000,00 
6                 Alienació d'inversions reals                           0,00 
7                 Transferències de capital                                       0,00 
8                 Actius financers                                                     0,00 
9                 Passius financers                                                     0,00 
TOTAL INGRESSOS:   1.851.283,70 
 
 



 
 
 

 
 
 
DESPESES 
Capítols DENOMINACIÓ                                Euros 
1                    Despeses de personal                     526.566,35 
2                   Despeses en béns corrents i serveis        918.550,00 
3                    Despeses financeres                                      1.800,00 
4                    Transferències corrents                              108.270,00 
6                   Inversions reals                                           158.683,40 
7                   Transferències de capital                               0,00 
8                   Actius financers                                                     0,00 
9                   Passius financers                                           56.883,19 
TOTAL DESPESES 1.770.752,94 
 
 
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 Temporada                                             C1                2       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                 1         -- 
Controladors servei ORA (Temporals)                       C2                  2         2 
 
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 11:00 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 
 


