
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  DE  LA
CORPORACIÓ  MUNICIPAL  REUNIDA  EN  PRIMERA  CONVOCATÒRIA  DIA  3  DE
DESEMBRE  DE  2018

Dia:  3 de desembre de 2018

Hora: vint hores i trenta minuts

Lloc: sala de plens de l’ajuntament

Hi assisteixen:

               

Senyor Gabriel Ferrà Martorell                    IPG

Senyora Margalida Morell Martorell                   IPG

Senyora Immaculada Riera Matas                        IPG               

Senyor Francesc Canyelles Marquès                  IPG

Senyor  Joan Antoni Planells Rosselló                  IPG

Senyor Toni Marí Ensenyat                                 PSIB-PSOE 

Senyor Eladio Tomás Arruga PSIB-PSOE

Senyora Maria I. Martorell Pons PSIB-PSOE

Senyora Aina Matas Pons PSIB-PSOE

Senyora  Margarita Martorell Ribot            PP

Excusa la seva absència el Senyor  Antonio Deudero Mayans  PP

Secretària-Interventora Margalida Mulet Cañellas 

1.- Aprovació expedient 1/2018 crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

Per part del Senyor Batle s’explica que el percentatge sobre el pressupost
total de l’Ajuntament a que ascendeix la present modificació és d’un 4,20 %.

El  Senyor  Joan  A.  Planells,  regidor  d’Hisenda  explica  que  la  necessitat
d’aquesta modificació ve donada bàsicament, quant als augments pels increments



de retribucions del personal funcionari i  laboral, donat l’aprovació del catàleg de
llocs de feina de l’Ajuntament, i, quant a les baixes, la modificació es dóna per la
demora en les obres de la plaça de Son Bru que es faran dins l’any que ve.

Vist que existeixen despeses d'inversió, pels quals no existeix crèdit al vigent
pressupost, per l'Alcaldia es va proposar la modificació de crèdits de dit Pressupost
de la Corporació sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec a anul·lacions
o baixes de crèdits d'altres aplicacions.

Vist  que es va emetre Memòria  de l'Alcalde en la  qual  s'especificaven la
modalitat  de  modificació  del  crèdit,  el  finançament  de  l'operació  i  la  seva
justificació.

Vist que  es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Vist  que es  va  emetre  informe  d'Intervenció  pel  qual  es  va  informar
favorablement  a  proposta  d'Alcaldia  i  es  va  elaborar  Informe  d'Avaluació  de
l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.

Vist l'informe-proposta de Secretaria i el Dictamen de la Comissió Informativa
Especial de Comptes de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, el Ple, a proposta de la Comissió Informativa Especial
de Comptes acorda el següent 

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1-
2018,  del  Pressupost  en  vigor  en  la  modalitat  de  crèdit  extraordinari,  finançat
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent
no compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord amb el
següent resum per capítols:



A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article
37.2,  apartats  a)  i  b),  del  Reial  decret  500/1990,  de  20  d'abril,  pel  qual  es
desenvolupa  el  Capítol  I  del  Títol  VI  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  en  matèria  de  pressupostos,  que  són  els
següents:

a)  El  caràcter  específic  i  determinat  de  la  despesa  a  realitzar  i  la
impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat  específica,  que haurà de verificar-se en el  nivell  en què estigui
establerta la vinculació jurídica.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en  el
BOIB   per  un  termini  de  quinze  dies,  durant  els  quals  els  interessats  podran
examinar-lo  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  L'expedient  es  considerarà
definitivament  aprovat  si  durant  el  citat  termini  no  s'haguessin  presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-
les.

Aquesta proposta és aprovada amb els vots a favor del Senyor Gabriel Ferrà
Martorell,  la  Senyora  Margalida  Morell  Martorell,  la  Senyora  Immaculada  Riera
Matas,  el  Senyor  Francesc  Canyelles  Marquès  i  el  Senyor  Joan  Antoni  Planells
Rosselló de   IPG  i  de  la  Senyora  Margarita  Martorell  Ribot  del  grup  PP  i  les
abstencions  del  Senyor  Toni  Marí  Ensenyat,  el  Senyor  Eladio  Tomás  Arruga,  la
Senyora Maria I. Martorell Pons i la Senyora Aina Matas Pons del grup PSIB-PSOE.



I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les
vint hores quaranta minuts de la qual s’estén la present acta que autoritza i signa
amb mi, la Secretària Interventora de  la qual cosa certifico.

El Batle             La Secretària Interventora 
Gabriel Ferrà Martorell                                           Margalida Mulet Cañellas


