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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  extraordinari  
Data:  14 de gener de 2019 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Onofre Serra Vila, regidor 
Bartomeu Gili Nadal, regidor 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Amalio Arnandis Puig, regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Sílvia Ripoll Genovart,  secretària accidental 
 
No hi assisteix: 
Immaculada Moreno Mayal,  regidora 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de baixes per prescripció/anul·lació. 
2. Aprovació, si s’escau, del pressupost de 2019. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de baixes per prescripció/anul·lació. 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Gili, explica la proposta, la qual es transcriu a continuació:  
 
<<Atès que s’ha iniciat el procediment per declarar la prescripció i/o anul·lació de les 
obligacions reconegudes pendents de pagament (i/o ordres de pagament expedides 
contra la Tresoreria municipal) detallades per Intervenció en la seva comunicació a la 
Batlia. 

 
Atès que s’ha emès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir. 
  
Vist que les obligacions, que, en virtut de l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, prescriuen als quatre anys, es troben impagades per 
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aquesta corporació pels motius següents: es tracta de subvencions atorgades que no es 
varen justificar degudament o insuficientment pels beneficiaris d’aquestes, per la qual 
cosa pertocava el reintegrament de la subvenció o l’anul·lació de l’obligació de 
pagament en la quantitat corresponent. 

  
Any AP. Press. Tercer  NIF N. Oper. Import 

2009 3342 48900 01 Ass. Bonsai de Llevant G07547854 2009006155 446,42 
2009 3342 48900 01 Ass. Fogueró Gran Via G57380925 2009006153 573,96 
2009 3351 48915 01 Ass. Banda de Música G07309685 2009006177 8.750,00 
2010 2311 48000 01 A. Figel Rey X2330475-T 2010004785 55,00 
2010 3342 48900 01 Ass. Artanenca G57151458 2010005723 317,66 
2010 3342 48900 01 Club Hípic Artà G07430788 2010005749 2.142,53 
2010 3342 48900 01 Fund. A. M. Lliteras G57578833 2010005750 2.142,53 
2010 9421 46300 01 Mancomunitat Z. Nord P5703902F 2010013754 27.389,64 
2010 9421 46300 01 Mancomunitat Z. Nord P5703902F 2010013755 33.885,24 
2011 9421 46300 01 Mancomunitat Z. Nord P5703902F 2011011665 55.916,82 
2012 3342 48914 01 Orfeó Artanenc G07216575 2012011522 90,32 
2013 3342 48915 01 Centre Cultural Colònia G07093024 2013017076 232,74 

      
  Total   131.942,86 

 
Vist que el termini de prescripció va començar a comptar-se, en virtut del citat article 25 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, des de les dates 
indicades, en atenció a la naturalesa de cada obligació, havent transcorregut per totes 
elles més de 4 anys. 

 
Vist que no s’ha produït cap acció per part de creditors legítims o causahavents que, 
d’acord amb l’article 1973 del Codi civil, suposi interrompre el termini de prescripció. 
 
Vist que no s’ha produït cap trava d’embargaments judicials, administratius o d’una 
altra ordre que puguin afectar tercers. 

 
Vist que s’ha procedit a bloquejar les propostes de pagament que puguin derivar-se de 
les obligacions reconegudes pendents de pagament (i/o de les ordres de pagament 
expedides contra la Tresoreria municipal) objecte d’aquest expedient. 

 
Una vegada examinada la documentació, es proposa al Ple l’adopció del següent 

 
ACORD: 

 
1. Declarar la prescripció i l’anul·lació de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament (i/o d’ordres de pagament expedides contra la Tresoreria municipal) per haver 
transcorregut el termini de quatre anys sense exercitar-se dret algun per part de les 
persones titulars a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades i, 
en unitat d’acte, aprovar el corresponent expedient de prescripció d’obligacions 
reconegudes pendents de pagament (i/o ordres de pagament expedides contra la 
Tresoreria municipal) per un import total de 131.942,86 euros. 
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2. Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública, per un termini de vint dies 
mitjançant la publicació d’un anunci en el BOIB i en la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament [adreça https://arta.cat]. En cas que no es presentin al·legacions, entendre 
aprovat definitivament, sense més tràmits, l’expedient. 

 
3. Declarar extingides les obligacions reconegudes per aquesta corporació i pendents de 
pagament (i/o ordres de pagament expedides contra la Tresoreria municipal), i la seva 
corresponent baixa en els comptes respectius.>> 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Gili, explica que es tracta de netejar un compte on hi ha 
obligacions reconegudes pendents de pagament corresponents a subvencions que no es 
varen justificar degudament per part de les persones beneficiàries i que, per tant, 
s’haurien d’haver anul·lat, que es troben prescrites. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que no han tengut accés a la informació del plenari i 
que no entenen ben bé què és; i que, per això, s’abstindran. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’abstindrà. 
 
Tot seguit, els reunits aproven, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA 
i PP):  
 
1. Declarar la prescripció i l’anul·lació de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament (i/o d’ordres de pagament expedides contra la Tresoreria municipal) per haver 
transcorregut el termini de quatre anys sense exercitar-se dret algun per part de les 
persones titulars a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades i, 
en unitat d’acte, aprovar el corresponent expedient de prescripció d’obligacions 
reconegudes pendents de pagament (i/o ordres de pagament expedides contra la 
Tresoreria municipal) per un import total de 131.942,86 euros. 

 
2. Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública, per un termini de vint dies 
mitjançant la publicació d’un anunci en el BOIB i en la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament [adreça https://arta.cat]. En cas que no es presentin al·legacions, entendre 
aprovat definitivament, sense més tràmits, l’expedient. 

 
3. Declarar extingides les obligacions reconegudes per aquesta corporació i pendents de 
pagament (i/o ordres de pagament expedides contra la Tresoreria municipal), i la seva 
corresponent baixa en els comptes respectius. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, del pressupost de 2019 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Gili, explica, a grans trets, els pressupostos. Com que és un 
any electoral, diu que han fet un pressupost continuista, atès que serà un pressupost 
gestionat per dos equips de govern diferents. 
 
Pel que fa als ingressos, estan adaptats a les dades de 2018 i a la realitat que es preveu 
per a 2019. 
 



4 
 

Pel que fa a les despeses de personal, s’ha previst l’augment del 2,25 % dels salaris i 
s’ha dotat el fons de contingència amb cent mil euros amb previsió de l’aprovació de la 
RLT. 
 
Quant a l’endeutament a 31/12/2018, el deute pendent és de dos milions sis-cents mil 
euros, aproximadament, i es preveu que, amb l’amortització de 2019, a final d’any hi 
hagi pendent d’amortitzar menys de 2 milions d’euros, la qual cosa és motiu de 
satisfacció i conseqüència de la feina feta tant per aquesta legislatura com per l’anterior. 
 
La despesa corrent està actualitzada segons les dades de 2017 i 2018. 
 
Les inversions són, bàsicament, les que estan vinculades amb subvencions que ens han 
atorgat, com la rehabilitació del Mercat municipal, el vial costaner, la instal·lació de 
plaques solars a sa Clota, el previst en els pressuposts participatius, el POS de 2019, que 
consisteix en un ascensor a l’edifici municipal de la Colònia, i l’adquisició de dos 
vehicles per a la Brigada i el projecte de cala Torta. Pel que fa a les inversions fetes amb 
recursos municipals al 100 %, no n’hi ha cap de destacable. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, avança que votaran en contra; en primer lloc, perquè la 
tramitació no ha estat la normal, atès que l’esborrany es va enviar el 17 de desembre i es 
volia aprovar per ple el 22 de desembre, en un ple extraordinari, al qual varen dir que no 
assistirien a causa del poc temps per estudiar-ho, i atès que varen demanar que es 
dugués al Ple ordinari del mes de gener, la qual cosa va suposar la negativa de l’Equip 
de Govern, dient que el volien fer al més aviat possible. En segon lloc, es varen 
convocar les comissions informatives un dilluns a les 12 del migdia, quan sabien que el 
seu grup no hi podria assistir, perquè tots fan feina, la qual cosa demostra molt poca 
intenció de debat. En tercer lloc, no tenen tota la documentació, no tenen informació 
sobre l’estat d’execució de les despeses de 2018, ni tampoc la documentació del plenari. 
Però, no obstant això, han fet una anàlisi del pressupost. 
 
La Sra. Maria manifesta que, per començar, s’ha de dir que el pressupost de 2018 es va 
votar a favor per tots els regidors de l’Ajuntament perquè hi va haver un debat seriós. Es 
va començar amb un pressupost d’11.050.000 euros i es varen fer modificacions per 3 
milions, aproximadament, la qual cosa reflecteix una manca d’organització i de 
planificació molt gran. El mes de novembre encara s’havia executat tan sols el 70 % del 
pressupost previst. També es va veure que hi havia una externalització de serveis per 
valor de més de dos milions. També volen destacar, de 2018, la despesa escandalosa en 
les partides de festes, 180.000 euros dels 158.000 pressupostats. Per les festes de Sant 
Salvador, es va gastar un 22 % més del pressupostat. 
 
Comenta que el que consideren més escandalós, però, és la manca de compromís amb 
les aportacions d’UIA a què es varen comprometre. Només s’ha duit a terme la 
insonorització de la sala de l’Escola de Música, però res més. En general, es té la 
sensació que, per part de l’Equip de Govern, hi ha un tarannà d’imposició. 
 
Pel que fa a les despeses de 2019, la Sra. Maria repeteix que no s’ha tengut tota la 
informació.  
 
Pel que fa als ingressos, es veu un augment general en tots els capítols. Pensen que 
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s’hauria d’aprofitar per abaixar els imposts als ciutadans ara que hi ha bonança 
econòmica. 
 
Quant a les despeses, a les partides de serveis socials hi ha molt de treball d’altres 
empreses i voldrien saber quins projectes hi ha. 
 
Quant a serveis educatius i Centre de Dia, el mateix.  
 
La mateixa regidora demana quines tasques hi ha en administració general d’esports. 
 
Comenta que la partida de comerç, turisme, etc., té vint mil euros, però es preveu que 
serà insuficient. 
 
El Conveni de l’estació també canvia i pareix que comportarà més despesa. 
 
Hi ha partides que es veu que no bastaran, en relació al pressupost executat de 2018, per 
exemple la Residència té menys assignació en relació a les seves necessitats reals. 
 
Demana, al Poliesportiu, quines mesures d’estalvi energètic s’han realitzat. I comenta 
que també es gasta més del que es pressuposta. 
 
Quant a les mocions d’UIA aprovades pel plenari, manifesta que no es veuen reflectides 
en els pressuposts, per exemple les ajudes per retolació en llengua catalana, etc. I 
comenta que tot això demostra una manca de compromís i sensibilitat. 
 
Tampoc no hi ha previst el concurs pel servei de la ràdio d’Artà, moció també aprovada 
per Ple. 
 
La Sra. Maria diu que és evident que moltes partides disten molt de les polítiques 
d’UIA, com per exemple els programes socioeducatius, que estan igual que al 2018, i 
per tant la inversió és nul·la; la biblioteca comptarà amb una alarma, però la inversió per 
a 2019 és “0”; pel que fa a l’arxiu municipal, UIA va proposar la digitalització, però es 
va contestar que s’esperaria a alguna subvenció i, per a 2019, la inversió és nul·la. 
L’any passat també es va aprovar un canvi de gestió del Teatre Municipal per 
economitzar i al 2019 s’ha reduït la despesa, però pensen que es podria reinvertir en 
programació, etc. Quant a arqueologia, s’ha abaixat la inversió de 65.000 a 
53.800 euros. 
 
Segueix dient que, en gestió del patrimoni s’ha gastat molt més del pressupostat, que era 
1 euro i no saben en què. Se’ls va enviar un estat de despeses a 05/11/2018, que no és el 
de la darrera actualització, atès que ells tenien un de 17/11/2018, amb una modificació 
de crèdit important que, a principis de novembre, no sortia. Tot i això, diu que volen 
pensar que ha estat casualitat i que no hi ha cap mala intenció. 
 
Finalment, la Sra. Maria diu que, per tot això, tot i que podrien dir moltes coses més, el 
seu vot serà en contra. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, comenta que com pot ser que, després d’un any d’haver 
aprovat els pressuposts per unanimitat, s’hagi arribat al punt en què es troben avui. Diu 



6 
 

que ell sí que va anar a les comissions informatives i va dir que vendria a aquest plenari. 
El PP va fer una sol·licitud per posar aire condicionat al primer i segon pis de la 
Residència d’Artà i que s’encarreguessin estudis per comprar solars i dedicar-los a 
construir-hi habitatges socials, a més d’estudiar la possibilitat d’obrir els dissabtes el 
Centre de Dia.  
 
Es queixa que l’any 2018 varen demanar desfibril·ladors i se n’han comprat alguns, 
però no tots els necessaris. 
 
Quant al pressupost d’enguany, el Sr. Lliteras diu que les despeses de personal 
augmenten any darrere any i que en aquesta legislatura han augmentat quasi un milió 
d’euros, i així és molt difícil abaixar els impostos. D’una altra banda, pareix que pugen 
les quotes de la Residència, del Centre de Dia, els rebuts d’aigua, etc. 
 
Hi ha dos milions d’euros per a inversions que s’han fet segons les polítiques de l’Equip 
de Govern, però no es veu res per als compromisos adquirits en relació al nou PAC, pels 
solars per a l’IBAVI, per comprar solars per fer aparcaments, per a la depuradora de la 
Colònia de Sant Pere, per al punt verd de la Colònia, per al Parc Verd d’Artà, etc. 
També indica que s’augmenta la despesa en contractar gent de fora.  
 
Comenta que la inversió per comprar el camió pot ser que sigui necessària, però que no 
hauria de ser com un altre que es va comprar i que tots saben on és. 
 
Pensa que ha faltat reunir-se i parlar-ne, perquè no es veu on són les inversions; no pot 
dir que siguin uns pressupost dolents, però tampoc que són bons, i que per això 
s’abstindrà. 
 
El Sr. Gili, per tancar, vol puntualitzar una sèrie de coses. En primer lloc, diu que llegirà 
el correu electrònic que va remetre a tots els regidors el 17 de desembre de 2018, que 
diu el següent: “Bon dia, adjunt en format Excel la proposta de pressupost de 2019. 
Com hem comentat telefònicament, la proposta és fer el Ple el proper dissabte, devers 
les 11.30 h, i després poder anar a dinar tots junts. De totes maneres comentar que estic 
a la vostra disposició qualsevol dia d’aquesta setmana per comentar-los personalment i 
poder fer modificacions. En relació a la comissió informativa, essent un plenari 
extraordinari, la podem fer just abans del plenari, tenint en compte que durant la 
setmana ens podem veure i anar avançant tot el possible. Aprofit per demanar disculpes 
pel temps amb què he pogut passar la informació, ja que la nostra intenció era fer-ho per 
al plenari de novembre, però enguany diverses circumstàncies han fet que s’hagi hagut 
d’allargar aquest temps”. Comenta que, a partir d’aquí, tota la resta és comèdia i que li 
sap molt de greu que ningú valori res del que ha passat enguany i que no hagin estat 
més comprensius amb la persona que ho havia de preparar, que és ell. 
 
Pel que fa al pressupost, diu que es critica, per una banda, l’externalització de serveis i, 
per una altra banda, es critica l’augment del personal; pareix que a ningú li va bé. 
L’Ajuntament d’Artà té molts de serveis internalitzats. Pot ser que hi ha coses que no hi 
són o amb què no hi estan d’acord, però que hi ha coses que no s’han previst perquè no 
es té cap informació, com el PAC, la depuradora, etc. Vol reiterar que són els 
pressupostos d’un any electoral i que s’ha volgut continuar amb el que ja estava 
començat. Demana disculpes si alguna cosa no l’ha fet bé, però creu que no han estat a 
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l’alçada de les circumstàncies. 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, no entén que, per denunciar una manca d’informació, la 
resposta sigui no acudir a unes comissions informatives, les quals són l’espai per 
discutir aquests temes. La manca de voluntat política d’entendre’s no ve d’aquest costat, 
atès que cap d’ells va venir a les comissions. Tampoc no pensa que hagin fet una anàlisi 
del pressupost i que el que fan és repetir una sèrie de premisses any rere any, que, a 
més, són falses. 
 
Comenta que hi ha més personal tècnic, una nova auxiliar d’infermeria, etc. La partida 
de patrimoni no s’ha abaixat, el que s’ha fet és canviar-ho de lloc, però, com que no 
varen venir a les comissions informatives, no ho saben. També manifesta que s’hi va 
explicar que són uns pressuposts iguals amb petites modificacions proposades pel 
tècnic. Afegeix que mai no li han demanat cap reunió per comentar res i que tenen accés 
a qualsevol document que hi ha a la casa. 
 
La Sr. Maria vol dir que no entrarà amb més detall a les partides, perquè ja ho han fet, i 
que és veritat que a les comissions s’explica, però pensa que, fer-les a les 12 del migdia, 
no és de bon gust, ja que no s’han fet mai al matí. 
 
La Sra. Comas diu que es va intentar fer-les en un altre horari, però que s’han negat a 
qualsevol cosa que no fos la seva proposta. 
 
La Sra. Maria diu que al Sr. Gili que sí ha estat a la seva disposició, però que no han 
volgut acceptar la seva proposta de fer-ho al Ple ordinari. Manifesta que són conscients 
que han estat unes circumstàncies especials.  
 
El Sr. Gili reitera que va fer un esforç, però que, per part d’UIA, només hi va haver 
negativa de resposta o a qualsevol tipus de negociació, perquè, si no es feia el dia que 
UIA proposava, no vendrien, i aquesta situació és una vergonya. 
 
El Sr. Lliteras diu que no entén la paraula “vergonya”, si és que va dirigida a la seva 
persona, ja que ell va assistir a les comissions, i que se’l va convocar al plenari i que hi 
ha assistit sense saber si hi aniria algú o no. Creu que poden estar satisfets del grup del 
PP, perquè han intentat entendre els pressuposts, i hi ha coses que els agraden més i 
d’altres, menys i que, per això, s’abstindran en la votació. 
 
El Sr. Gili respon que és la situació, la que li fa vergonya, que no va dirigit a ningú en 
particular i que demana disculpes si ha ofès algú personalment. Agraeix les aportacions 
que ha fet el PP i s’incorpora al pressupost la petició de l’aire condicionat per a la 
Residència, i que s’estudiarà la petició d’obrir els dissabtes el Centre de Dia. 

 
El batle vol dir, per acabar, que pot reconèixer que les formes han canviat del 2018 al 
2019, però comenta que hi ha hagut unes circumstàncies especials per part de tots. 
S’han intentat dur els pressupostos abans del 15 de desembre, però hi havia gent de 
vacances i es varen posposar. No pot admetre una manca de diàleg, perquè no ha estat 
així. 
 
El batle vol aclarir també que, en cap cas, no hi ha una pujada d’impostos i a les 



8 
 

ordenances que es van aprovar al mes d’octubre així es va reflectir. 
 
Diu que potser no hi ha partida per comprar solars per fer aparcaments, però sí que n’hi 
ha per a lloguer. 

 
Tot seguit, els reunits aproven, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 4 vots en contra 
(UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Artà per a l’exercici 
econòmic de 2019, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del 
qual és el següent: 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS DE 2019   
CAPÍTOL               PRESSUPOST 
I.    Impostos directes     4.838.000,00 
II.   Impostos indirectes       303.005,11 
III. Taxes, preus públics i altres ingressos  3.500.000,00 
IV.  Transferències corrents    2.300.000,00 
V.   Ingressos patrimonials           25.749,69 
VI.  Alienació d’inversions reals          0,00 
VII. Transferència de capital        804.245,20 
VIII. Actius financers           0,00 
IX.   Passius financers        0,00 
Total d’ingressos              11.771.000,00 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2019   
CAPÍTOL              PRESSUPOST 
I.    Despeses de personal    4.705.532,29 
II.   Despeses corrents en béns i serveis  3.772.864,89 
III.  Despeses financeres           29.002,00 
IV.  Transferències corrents          407.026,60 
V.    Fons de contingència         100.000,00 
VI.   Inversions reals     2.084.297,74 
VII. Transferències de capital         1,00 
IX.  Passius financers          672.275,48 
Total de despeses                       11.771.000,00 
  
2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball 
reservats a personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
 
3. Exposar al públic el pressupost general per a 2019, les bases d’execució i la plantilla 
de personal aprovats, per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de 
presentació de reclamacions per part de les persones interessades. 
 
4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 
 
5. Trametre’n un còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la comunitat autònoma. 
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Acords 
 
1. Aprovar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA i PP):  
1.1. Declarar la prescripció i l’anul·lació de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament (i/o d’ordres de pagament expedides contra la Tresoreria municipal) per haver 
transcorregut el termini de quatre anys sense exercitar-se dret algun per part de les 
persones titulars a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades i, 
en unitat d’acte, aprovar el corresponent expedient de prescripció d’obligacions 
reconegudes pendents de pagament (i/o ordres de pagament expedides contra la 
Tresoreria municipal) per un import total de 131.942,86 euros. 
1.2. Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública, per un termini de vint dies 
mitjançant la publicació d’un anunci en el BOIB i en la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament [adreça https://arta.cat]. En cas que no es presentin al·legacions, entendre 
aprovat definitivament, sense més tràmits, l’expedient. 
1.3. Declarar extingides les obligacions reconegudes per aquesta corporació i pendents 
de pagament (i/o ordres de pagament expedides contra la Tresoreria municipal), i la 
seva corresponent baixa en els comptes respectius. 
 
2. Aprovar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 4 vots en contra (UIA) i 1 abstenció 
(PP): 
2.1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Artà per a l’exercici 
econòmic de 2019, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del 
qual és el següent: 
PRESSUPOST D’INGRESSOS DE 2019   
CAPÍTOL               PRESSUPOST 
I.    Impostos directes     4.838.000,00 
II.   Impostos indirectes       303.005,11 
III. Taxes, preus públics i altres ingressos  3.500.000,00 
IV.  Transferències corrents    2.300.000,00 
V.   Ingressos patrimonials           25.749,69 
VI.  Alienació d’inversions reals          0,00 
VII. Transferència de capital        804.245,20 
VIII. Actius financers           0,00 
IX.   Passius financers        0,00 
Total d’ingressos              11.771.000,00 
PRESSUPOST DE DESPESES 2019   
CAPÍTOL              PRESSUPOST 
I.    Despeses de personal    4.705.532,29 
II.   Despeses corrents en béns i serveis  3.772.864,89 
III.  Despeses financeres           29.002,00 
IV.  Transferències corrents          407.026,60 
V.    Fons de contingència         100.000,00 
VI.   Inversions reals     2.084.297,74 
VII. Transferències de capital         1,00 
IX.  Passius financers          672.275,48 
Total de despeses                       11.771.000,00 
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2.2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball 
reservats a personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
2.3. Exposar al públic el pressupost general per a 2019, les bases d’execució i la 
plantilla de personal aprovats, per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de 
presentació de reclamacions per part de les persones interessades. 
2.4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 
2.5. Trametre’n un còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la comunitat 
autònoma. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental     Vist i plau 

 El batle 
 
 


