
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE, DE 
DIA 4 DE DESEMBRE DE 2012. 

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Maria de la Salut, a les 20,30 
hores del dia  4 de desembre de 2012, es reuneixen en primera convocatòria i 
prèvia citació feta en legal forma, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i 
donar compliment al disposat a l'article 36.1 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), els següents regidors: 

Joana Maria Torrens Rigo  
Bartomeu Serra Mas.  
Jaume Ferriol Martí.  
Daniel Estarellas Massanet.  
Francisca Carbonell Roig.  
Bartomeu Quetglas Mas.  
Francisca Jordà Ferriol.  
Miquel Mascaró Pastor.  
Catalina Morey Ferriol. 
Guillem Jordà Bauzà. 
 

Presideix l'acte el Batle Sr . Antoni Mulet Campins, assistit dels regidors indicats. 
Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Higinio Cascón Nogales, 
per donar fe de l'Acta.  
 
     Convocada la sessió a les 20,30 hores, per la presidència es declara oberta la 
mateixa i es procedeix, d'acord amb l'ordre del dia, a tractar els punts de l’Ordre 
del Dia.  
           
PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR. 
El Sr. Batle  demana als reunits si tenen qualque observació que formular a La 
Sessió Extraordinària i Urgent de data 16 de novembre de 2012. No es formula cap 
rectificació a la referida acta i, en conseqüència, per unanimitat, s’aprova 
l’esborrany per unanimitat. 
 
SEGON.- PROPOSTA ACORD DECLARACIÓ CRÈDIT NO DISPONIBLE. 
SUPRESSIÓ PAGA EXTRA NADAL.  
 
     Per la Batlia es presenta, per a la seva aprovació, la següent:  

PROPOSTA D’ACORD 



 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 e Novembre de 2012 s’inicia 

l’expedient de declaració d’un crèdit com no disponible. 
 
2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 
2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza  la 
totalitat del saldo del crèdit de les partides pressupostàries i imports que es 
detallen a continuació: 

 
 

APLICACIÓ 
PPTÀRIA. 

DENOMINACIÓ IMPORT 

92/12000 Retribucions bàsiques funcionaris 1.624,71 

92/12100 Retribucions complementàries funcionaris 2.688,92 

13/12000 Retribucions bàsiques Policia Local 2.658,07 

13/12100 Retribucions complementàries Policia Local 3.579,93 

92/13000 Retribucions personal laboral  3.467,09 

92/13100 Retribucions personal laboral temporal 3.935,57 

 T O T A L 17.954,29 

 

3. L’ interventor ha emès informe favorable. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

 
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012. 

Per tant, 
S’ACORDA:1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit 

pressupostari de les partides i imports detallats anteriorment, quedant els 
ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini 
en les corresponents Lleis de pressupostos. 

2. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a 
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 

     En el torn d’intervencions, i, a instàncies del portaveu del grup municipal del 
PSOE Sr. Mascaró Pastor, el Batle detalla el destí dels fons no disponibles, en 
principi, dirigits a cobrir un pla de pensions pels treballadors. Intervé el Sr. 
Guillem Jordà Bauçà, del PSM, el qual manifesta el seu desacord, perquè 
considera que no és una solució perquè hi ha altres formes de fer les coses y diu 
que es pot retallar d’altres despeses inútils i no carregar sempre sobre els 
mateixos. El Batle contesta que ell tampoc no està d’acord però que es tracta 
d’una llei d’obligat compliment i que Batles de tots els signes polítics han degut 
adoptar aquest acord. El Sr. Jordà, replica finalment que no s’ha de fer sempre 
el que diu el partit si no s’està d’acord.  

        Assabentats els assistents, previ debat, per set vots a favor ( Batle i sis 
regidors del PP ), i quatre en contra ( tres regidors del PSOE i un regidor del 
PSM ), s’aprova la Proposta.  

TERCER.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2012. APROVACIÓ INICIAL. 
PROPUESTA DE ACUERDO 

                         
 
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE  



CRÈDIT NUM. 4/2012 

Vist l’expedient de modificació de crèdit num. 4/2012, elaborat pels serveis 
municipals.  

Vist  l’Informe de Secretaria-Intervenció . 
Vist el disposat a l’article 177 y concordants del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, pel qual s’aprova el Text Refòs de  la Ley Reguladora de 
les Hisendes Locals, y els articles 35 y 36 del RD 500/1990, es proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits num. 

4/2012 per un import de 16.841,38.- €, corresponents a crèdits extraordinaris.  
Segon: Determinar la fòrmula de finançament d’cord a nous o majors 

ingressos pel prèstec per import de 16.841,38 Euros.  
Tercer.-  Les modificacions que s’acorden son les següents: 
 
  PRE

VISIÓ 
 PREVI

SIÓ 
APLI

CACIÓ 
EXPRESSIÓ INIC

IAL 
MODIFI

CACIÓN 
DEFIN

ITIVA 

     
16/62

200 Obras extra tanatorio 0,00 16.841,38 16.841,38 
     
 TOTALS    0,00 16.841,38 16.841,38 

 
Cuarto.- Referent als nous ingressos pel prèstec, el pressupost d’Ingressos 
quedarà de la següent manera.   
 

  PRE
VISIÓN 

 PREVI
SIÓN 

APLI
CACIÓN 

EXPRESSIÓN INIC
IAL 

MODIF
ICACIÓN 

DEFIN
ITIVA 

     
01/91 Préstec 0,00 16.841,38 16.841,38 



301 
     
 TOTALS    0,00 16.841,38 16.841,38 
 
 
 
Quint.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació 

pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ Anunci al BOIB i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament, i, una vegada transcorregut el termini, en el 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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 No obstant això, el Ple de la Corporació acordará el que estimi més oportú.  
   En el torn d’intervencions, i, a instàncies de la Sra. Jordà Ferriol ( PSOE ), el Batle 
manifesta que s’ha de dur a terme aquesta modificació per tal de cobrir una 
factura que va suposar un sobrecost de les obres fetes al Tanatori, i que no eren 
pressupostades, de les quals es va advertir la seva necessitat al darrer moment.  
   Es produeix finalment la votació, amb el següent resultat: set vots a favor del 
Batle i els sis regidors del PP, de l’equip de govern, i quatre abstencions dels 
regidors del PSOE ( 3 ) i PSM ( 1 ) 
 
 
QUART.- FELICITACIONS POLICIA LOCAL NOVEMBRE 2012. Per la 
Batlia es presenta, per a la seva aprovació, si escau, la següent :  



     Assabentats els assistents, en el torn d’intervencions, la Sra. Jordà Ferriol ( 
PSOE ), manifesta que considera que està d’acord en la felicitació, si bé, per un 
costat, diu que també s’han de fer campanyes de conscienciació i de prevenció 



sobre el consum de drogues, i per una altra part, i en aquest sentit també intervé la 
Sra. Catalina Morey Ferriol, proposen que no figuri el nom de l’establiment que es 
menciona, sinó solament que els fets varen tenir lloc al carrer Eivissa, per no 
perjudicar-lo innecessariament, donat que realment, la intervenció es va produir 
de fora.  
   Intervé la Sra. Torrens Rigo ( PP ) i deixa constància de que s’han fetes actes i 
campanyes de prevenció, i que s’ha de tenir en compte el problema més greu dels 
que són crònics.  El Sr. Serra Mas ( PP ) apunta que va trobar casos de gent que no 
s’esperava. 
    Acceptades aquestes observacions, per unanimitat dels assistents, s’aprova dur 
a terme les felicitacions esmentades als agents de Policia Srs. Jaume Oliver Bestard 
i Llorenç Oliver Bestard, amb la rectificació proposada.      
 
 
   I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les vintí-dós 
hores del dia abans assenyalat, de la qual s'estén la present acta, que jo el Secretari 
certifico. 
 
      El Batle-President,                           El Secretari-Interventor,  
 
 
     Sgt.: Antoni Mulet Campins          Sgt.: Higinio Cascón Nogales.  

 
 


