
 
 
 
 
ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA 
 
Informació de la sessió 
 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 9 de desembre de 2014 
Hora: de les 9.10 a les 9.30 h 
Lloc: sala de sessions 
 
Assistents:   
  

- Francisco Martorell Canals (Batle-President)  
- Jacqueline Volait Matrat  
- Sebastián Alorda Roig 
- Maria José Bover Millanes 
- Lorenzo J. Sastre Crespí 
- Gaspar Villalonga Bover 
- Joan Riutort Crespí  

 
Paula Baltasar Cozar (secretària) 
 
Justifiquen l’absència:  
 

- Miquel Àngel Coll Canyelles 
- Antoni Coll Ballester 

 
Ordre del dia 
 

1. Urgència de la sessió 
 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per 6 vots a favor i una abstenció (MxSE). 
 

2. Modificació de crèdit 3/2014 
 
 
 
 
 
El batle i la secretària expliquen la moció que disposa que vist l'expedient de 
modificació al pressupost de despeses per Transferències de Crèdits i tenint en 
compte l'informat per la secretària interventora. 
Es proposa al ple de la corporació l’adocpció dels següents acords:  
 

1. Modificar el pressupost de despeses del present exercici incrementant les 
següents aplicacions: 

 



Aplicació Cred. Actuals Increment Cred. 
Definitiu 

342 221 99 
(subministraments 
piscina) 

6.000 9.000 15.000 

338 226 09 
(festes patronals 
SGAE) 

24.000 12.000 36.000 

335 226 09 
(representacions 
teatrals) 

16.000 8.000 24.000 

321 212 01 
(manteniment, 
reparació i 
conservació edifici 
escoleta) 

2.000 2.289,88 4.290 

920 625 02 
(estantería arxiu 
ajuntament) 

0 7.710,12 7.710 

342 21208 
(reparacions i 
manteniment 
ppoliesportiu) 

10.800 5000 15.800 

011 310 01 
(interessos) 

2894,4 1.000 3894,4 

 
total 
increment 45.000  

 
TOTAL INCREMENT: 45.000 € 
 
 
 
El finançament d'aquests increments es farà mitjançant transferències d'altres 
aplicacions amb diferent vinculació jurídica, que queden disminuïdes com a 
continuació s'indica: 
 
Aplicació Cred. Actuals Disminució Cred. Definitius  
161 623 00 (extensió 
xarxa elèctrica baixa 
tensió) 

55.266,45 45.000 10.266,45 



 TOTAL 45.000   
 
TOTAL DISMINUCIÓ:  45.000 € 
 
2. Acordar l’exposició pública d’aquest acord d'aprovació provisional durant el termini 
de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Tauló d'Edictes i al BOIB a l'efecte de que els 
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Una vegada aprovat definitivament s’exposarà al BOIB resumit per capítols.  
3. Una còpia de la mateixa deurà remetre's a la Comunitat Autònoma i al Ministeri 
d'Economia i Hisenda (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials). 
 
El sr. Riutort destaca que li sorprèn el volum elevat d’aquestes modificacions i que no 
s’hagin previst amb anterioritat. El batle explica que la major despesa son imprevistos 
en relació amb el poliesportiu degut a que s’han realitzat despeses per arreglar una 
fuga d’aigua, per l’augment del cloro a la piscina, SGAE, quant a l’escola em 
encarregat un estudi per reutilitzar les aigües pluvials, entre d’altres.  
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 6 vots a favor i una abstenció.   
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió de tot el qual, com 
a secretària, estenc l’acta. 
 
 
      VIST I  PLAU, 
        EL  BATLE,                                                          LA  SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
 
Sgt: Francisco Martorell Canals                                                 Sgt: Paula Baltasar Cozar 
 
 


