
 
 
 
 
 
 
     DILIGÈNCIA: La següent acta consta del foli núm. 
144536 al núm. 144537. 
 

Santa Eugènia a 29 de desembre de 2005 
 

El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE 
DESEMBRE DE 2005, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
      A Santa Eugènia a vint-i-dos de desembre de dos mil 
cinc es reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de 
sessions de la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota 
la presidència del Sr. Batle i amb l´assistència del Sr. 
Secretari, a fi de celebrar una sessió extraordinària en 
primera convocatòria. 
 
   SENYORS ASSISTENTS: Batle-President: D. Mateu Crespí 
Perelló; regidors: D. Rafel Crespí Pol, Dª. Sebastiana 
Sastre Coll, Dª. Maria Eugènia Pou Mulet, D. Sebastián 
Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual Pizá, D. Antoni Coll 
Ballester i D.ª María Magdalena Perelló Bibiloni; havent 
excusat la seva ausencia la regidora DªEugènia Cañellas 
Batle. 
 
   Essent les 12,30 hores el Sr. Batle declara oberta la 
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent: 
 
 
MODIFICACIO DE CREDIT NÚM. 11/2005.-  Per part de 
Secretaria es dona compte de l’expedient de modificació de 
crèdit núm. 11/2005 que fou informat favorablement per la 
Comissió Informativa General en la seva reunió del passat 
19 de desembre, abstenint-se el representants del grups 
municipals del Partit Popular i  d’Unió Mallorquina. 
 

- Aprovar inicialment un suplement de crèdit a les 
partides 1.1.226.01 per la quantitat de 2.500 €; 
1.2.226.03 per la quantitat de 3.000 €; 4.3.227.06 per 
la quantitat de 1.000 €; 4.4.210.00 per la quantitat  



 
 
 
 
 
 
de 6.000 €; 4.6.489.00 per la quantitat de 1000 €  amb 
càrrec a majors ingressos del concepte 391.00  (13.500 €).  

   
-Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 11/2005 en el Pressupost General de la Corporació per 
a l’any 2005 per un termini de quinze dies a efectes de 
reclamacions; en el cas de que no es presentin, l’acord 
d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense 
necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
El  portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. 
Alorda, diu que el seu grup mantindrà l’abstenció tota 
vegada que no han intervengut directament en l’execució del 
Pressupost. 
 
El portaveu del grup municipal d’Unió Mallorquina, Sr. 
Coll, diu que el seu grup mantendrà l’abstenció ja que creu 
que hi ha partides que es necessari  que es suplementin i 
altres que no. 
 
Sotmesa a votació la proposta de modificació de crèdit núm. 
11/2005 en el Pressupost de la Corporació de 2005, la 
mateixa es aprovada per cinc vots a favor, del Sr. Batle i 
dels regidors del PSM; els tres regidors dels grups 
municipals del Partit Popular i d’Unió Mallorquina presents 
a la sessió s’abstenen. 
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca 
la sessió essent les dotze i quaranta cinc minuts, de la 
qual com a Secretari estenc l´acta. 
 
   VIST I PLAU, 
    EL BATLE,                            EL SECRETARI, 


