BORRADOR DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 8 DE FEBRER DE 2007, PER L´AJUNTAMENT EN PLE.
A Santa Eugènia a vuit de febrer de dos mil set es
reuneix amb l´oportuna convocatòria, al Saló de sessions de
la Casa Consistorial, l´Ajuntament en Ple sota la
presidència de la Sra. Batlessa i amb l´assistència del Sr.
Secretari, a fi de celebrar una sessió extraordinària en
primera convocatòria.
SENYORS ASSISTENTS: Presidenta: Dª. Mª. Eugènia Pou
Mulet; regidors: Rafel Crespí Pol; Sebastiana Sastre Coll;
D. Sebastian Alorda Roig, D.ª Magdalena Amengual Pizá, D.
Antoni Coll Ballester. Havent excusat la seva absència la
regidora D.ª Maria Magdalena Perelló Bibiloni i el regidor
D. Mateu Crespí Perelló.
Essent les 13,15 hores el Sr. Batle declara oberta la
sessió desenvolupant-se l´ordre del dia següent:
PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2007.- Pren la paraula
el Sr.Regidor-Delegat d’Hisenda, Sr. Crespí Pol, el qual
dona compte de les línies bàsiques 2007 assenyalant que es
tracta d’uns pressuposts austers
i de contenció marcats
per petites inversions; que el capital viu de les
operacions vigents i de les projectades es de 762.313,76 €,
per tant ens queda un marge de 179.850 € per fer operacions
de tresoreria; que l’endeutament s’ha elevat pel préstec de
la piscina, representa el 55% de l’endeutament, pel que
demana a totes les forces polítiques un compromís per
cercar una via sigui via subvenció o a través d’un conveni
de utilització de les instal·lacions; diu que el principal
problema econòmic de l’Ajuntament es la tresoreria degut el
retràs pel pagament de diverses entitats, a la baixada de
les subvencions i al fraccionament de les infraccions
urbanístiques; que la generació de recursos es molt minso.
A continuació dona compte del resum general de les partides
del Pressupost i conclou dient que aquest Pressupost s’ha
fet juntament amb Intervenció amb el màxim rigor i
serietat, retallant necessitats de totes les àrees, només
mantenint les bàsiques, que no té lletra petita i que creu,
a pesar de l’informe de Secretaria, que els recursos propis
son suficients per poder fer una bona política.

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Coll Ballester,
com a portaveu d’Unió Mallorquina, el qual diu que tal com
va manifestar a la reunió de la Comissió Informativa
General el seu grup votarà a favor del pressupost sempre
que hi hagi un compromís de que en el cas de que hi hagi
superàvit en la liquidació del Pressupost del 2006, aquest
es destini en primer lloc a no demanar el préstec previst
al pressupost per fer front a l’aportació municipal de
l’obra magatzem municipal.
El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr.
Alorda, diu que creu que s’ha fet molta feina per fer el
pressupost ja que es difícil de quadrar i al mateix temps
diu si li poden explicar el previst a la davallada partida
de la electricitat del polisportiu, com es que a la partida
de festes només es preveuen 35.000 €, quan l’any passat es
varen gastar més de 60.000 €, a que es refereix la partida
de 28.719,35 dels extres de la piscina municipal, de quins
extres es tracta, de la partida de les activitats juvenils
demana perquè es passa de 6.000 a 5.000 € i si està permès
la construcció del local-magatzem que es preveu com a
inversió.
El regidor-delegat d’Hisenda, Sr. Crespí Pol, li contesta
dient que en relació a la davallada de l’energia elèctrica
del polisportiu es deu a que tal com es va establir en el
contracte d’adjudicació, el concessionari es farà càrrec
del 75% de les despeses de l’electricitat; els extres de la
piscina es deuen a que al final s’han fet dues piscines i
que varen presentar uns extres de més de 45.000 € i després
de diverses reunions va quedar establert en 28.719,35 € i
sobre la construcció del local-magatzem diu que els
terrenys a on s’ha de construir son urbans i que està
permés per la normativa urbanística.
El portaveu del grup municipal del Partit Popular diu que
vist l’informe de Secretaria-Intervenció el seu grup votarà
en contra del Pressupost.
Per últim intervé la Sra. Batlessa per expressar la seva
gratitud al regidor d’Hisenda per la tasca feta, sobre tot
tenint en compte que l’àrea d’Hisenda no es gens fàcil i
que amb les inversions previstes l’equip de govern deixarà
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El Pressupost puja a la quantitat de 1.276.313,75 €,
essent en resum el següent:
Ingressos
Capítol
1
2
3
4
5
7
9
Sumen

Denominació

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers
ingressos

Euros
286.550,00
90.000,00
173.628,29
291.984,00
15.530,00
385.038,85
33.582,61
1.276.313,80

Despeses
Capítol

Denominació

1
Despeses de personal
2
Despeses de bens corrents i serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
Sument despeses

Euros
328.472,52
338.423,02
38.899,83
47.493,61
504.775,89
1.854,00
16.394,88
1.276.313,80

Sotmesa la proposta d’aprovació del Pressupost General de
la Corporació per a l’any 2007 que conté a més les bases
d’execució del pressupost, la plantilla de personal a on es
contemplen diverses places vacants i les retribucions del
personal, es aprovat amb el vot de la Sra. Batlessa, dels
regidors pertanyents al grup de no adscrits (Crespí Pol i
Sastre Coll) i el regidor d’Unió Mallorquina, Sr. Coll
Ballester, els dos regidors que conformen el grup municipal
del Partit Popular voten en contra.

COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2005.- El Ple de conformitat amb
el disposat amb l´article 212.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, acorda amb els vots a favor de la
Sra. Batlessa
i dels regidors no adscrits (Crespí Pol i
Sastre Coll) aprovar la Compte General del Pressupost
corresponent a l´any 2005. Els dos regidors pertanyents al
grup municipal del Partit Popular (Sr. Alorda i Sra.
Amengual) i el regidor d’Unió Mallorquina (Sr. Coll
Ballester), s´abstenen.
I sense haver més assumptes a tractar la Sra. Presidenta
aixeca la sessió essent les tretze hores i quaranta-cinc
minuts, de tot el qual com a Secretari donc fe

