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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLENARI EL DIA 
7 DE JUNY DE 2018 

 
 
 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial d’Algaida essent les vint hores i quaranta-
cinc minuts del dia 7 de juny de dos mil divuit, es reuneix l'Ajuntament Plenari en Sessió 
extraordinària amb l’assistència dels Senyors i Senyores: 
 

Batlessa Presidenta: 

Sra. Maria Antònia Mulet Vich 

Tinents de Batlessa: 

Sra. Maria Antònia Sastre Oliver 

Sr.   Jaume Lliteras Ballester 

Sra. Margalida Garcias Simón 
Sra. Catalina Maria Fullana Abrinas 

Sr.   Gabriel Vidal Busquets 
 

Regidors: 

Sr. Rafel Oliver Barros 

Sr. Jaume Oliver Fullana 

Sra. Catalina Llull Perelló 

Sr. Bartomeu Ballester Salas 

Sra. Margalida Puigserver Servera 

Sr. Guillem Fiol Gelabert 

 
 
 
assistits per mi, la Secretària de la Corporació, Sra. Maria Magdalena Binimelis 
Massanet, i per l’Interventor de fons, Sr. Joan Obrador Esteva. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Dolores Robles Salas. 
 
Existeix el quòrum suficient per a la celebració de la Sessió i oberta aquesta per la Sra. 
Batlessa, es procedeix a l’estudi del següent: 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
 
1r.-  Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 10 de maig de 2018 
 
 
Llegida l’acta de la sessió de 10 de maig de 2018, resulta aprovada per unanimitat. 
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RESOLUCIONS 

 
 
2n.- MC 07.2018 – Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 
 
La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Interventor. El Sr. Interventor exposa que vist 
el Reial decret-llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga pel 2018 el destí del 
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es 
modifica l’àmbit objectiu d’aquestes, mitjançant el qual, en relació amb la destinació del 
superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a l'any 2017, es prorroga 
per al 2018 l'aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 
Vista la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
 
Atès que en la comptabilitat municipal s’hi troben creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost corrent, procedeix habilitar-ne el crèdit adequat i suficient. 
 
Per tot l’anterior i vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 07/2018 
del vigent Pressupost, per suplement de crèdits,  
 
SEGON: Exposar al públic la seva aprovació inicial en el Tauló d’anuncis d’aquesta 
Corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant un termini de quinze dies hàbils, 
durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions 
davant el Ple. En el cas de que no es presentin reclamacions en contra, s’entendrà 
aprovat definitivament. 
 
El Sr. Rafel Oliver Barros intervé dient que totes les empreses que presten serveis o 
subministraments a l’Ajuntament han de cobrar, com està clar, i haurien de cobrar més 
aviat, esperam que l’any que ve al mes de juny no hi hagi 120.000 euros pendents de 
pagar. 
 
El Sr. Bartomeu Ballester Salas diu que també esperen que es tengui cura en aquesta 
qüestió.  
 
Sotmesa a votació del Ple l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 
núm. 07/2018, de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, aquest resulta aprovada per unanimitat. 
 
 
 
3r.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 02.2018 
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La Sra. Batlessa cedeix la paraula al Sr. Interventor que exposa que vist que durant els 
primers mesos de l’exercici 2018, s’han anat presentant una sèrie de factures emeses 
en forma legal que detallen prestacions duites a terme per diversos proveïdors a 
l’Ajuntament durant l’exercici anterior. 
 
Vist que es tracta d’una relació de factures per les quals en l’exercici d’origen no hi 
havia crèdit pressupostari, però que estan conformades pels tècnics i regidors 
corresponents, per lo que s’acredita així que els subministraments o serveis han estat 
efectivament realitzats i conforme amb les condicions i els preus acordats, i essent 
totes elles necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels distints 
serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament. 
 
Atès que una despesa sense consignació pressupostària serà nul·la de ple dret. No 
obstant això, el particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per 
aquesta causa. 
 
Atès que, en virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se 
en detriment d’un altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu 
enriquiment davant del particular. 
 
Atès que l’aprovació les esmentades factures suposa l’incompliment del principi 
d’anualitat pressupostària, així com la convalidació d’un acte nul de ple dret, si bé es 
considera necessari i obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici 
dels tercers contractants amb l’administració i el correlatiu enriquiment injust o sense 
causa d’aquesta. 
 
Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, i vist 
l’informe nº 0028/2018 d’intervenció amb discrepància, el Ple de l’Ajuntament d’Algaida 
acorda per unanimitat l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient 
de Reconeixement extrajudicial de crèdits 02.2018, per a l’aprovació de la relació de 
factures objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar 
enriquiment injust que imposa a aquesta administració la compensació del benefici 
econòmic rebut. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient 02.2018 de Reconeixement extrajudicial de crèdits d’acord 
amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost municipal vigent. 
 
Tercer.- Declarar que de la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits no s’ha apreciat responsabilitat per danys ni perjudicis a la hisenda municipal. 
 
 
 
4t.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall del carrer Cavallers núm. 36 
d’Algaida 
 
 
La Sra. Secretària explica que atès que per Decret de Batllia núm. 332 de data 3 
d’octubre de 2017, s’aprovà inicialment l’Estudi de Detall redactat per l’arquitecte Sr. 
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Antoni Marqués Coll, instat pel Sr. Antonio Gelabert Vich, en relació al sòl urbà ubicat 
en el carrer Cavallers núm. 36 d’Algaida. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes 
Balears, en data 15 de gener de 2018 es va emetre el Decret de Batllia núm. 13 
mitjançant el qual es va rectificar el Decret de Batllia núm. 332 de data 3 d’octubre de 
2017, ja esmentat anteriorment, atès que hi havia un error en el termini del tràmit 
d’informació pública, ja que aquest no és de quinze dies sinó de trenta dies d’acord 
amb l’article 154.3.a) del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl per a l’Illa de Mallorca. 
 
Atès que l’esmentat expedient va ser sotmès a un nou període d’informació pública, 
mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOIB núm. 12 de data 26 de 
gener de 2018 així com en el “Diario de Mallorca” de data 26 de gener de 2018, en el 
tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Algaida i va ser notificat 
personalment als interessats i confrontants. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes 
Balears, en data 7 de març de 2018, es va emetre informe jurídic en data 28 de març 
de 2018, mitjançant el qual es desestimen les al·legacions presentades atès que 
queda justificada la utilització de l’Estudi de Detall del carrer Cavallers núm. 36 
d’Algaida i la seva adequació a la normativa urbanística vigent. Per tant, amb la 
regulació existent actualment es pot fer ús d’aquesta figura i es pot aplicar en el cas 
d’aquest Estudi de Detall. Tot això d’acord amb el que s’estableix a la Llei 2/2014, de 
25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, en el Reglament general de la 
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl per a l’Illa de Mallorca i a les 
Normes Subsidiàries de Planejament d’Algaida. 
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- L’aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament d’Algaida de l’Estudi de detall 
redactat per l’arquitecte Sr. Antoni Marqués Coll, instat pel Sr. Antonio Gelabert Vich, 
en relació al sòl urbà ubicat en el carrer Cavallers núm. 36 d’Algaida. 
 
SEGON.- La publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el BOIB, així com la seva 
notificació als interessats amb indicació dels recursos procedents. 
 
El Sr. Rafel Oliver Barros diu que s’espera que sigui el darrer Plenari en el que es 
dugui aquest Estudi de Detall. 
 
El Sr. Bartomeu Ballester Salas no té comentaris a fer. 
  
Sotmesa a votació del Ple l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall del carrer 
Cavallers núm. 36 d’Algaida, aquest resulta aprovat per unanimitat. 
 
 
 
5è.- Adhesió del municipi d’Algaida a l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores (AICE) 
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La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la Sra. Margalida Garcias Simón que explica que 
l’Ajuntament d’Algaida vol fer una altra passa i adherir-se a l’Associació de Ciutats 
Educadores. Exposa que, a partir d’això, ja som agents educadors i agents educats. 
Es vol fomentar la participació ciutadana a través de la participació d’associacions, 
entitats i particulars d’Algaida. D’aquesta manera, a totes les activitats que es vagin 
fent es tendran en compte els eixos transversals que afecten a cada regidoria.  
 
La ciutat educadora té personalitat pròpia, integrada en el país on s’ubica. Per tant, la 
seva identitat és interdependent de la del territori del qual forma part. És també una 
ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb altres nuclis urbans del seu territori i 
amb ciutats d’altres països. El seu objectiu constant serà aprendre, intercanviar i 
compartir.  
 
Les ciutats educadores amb les seves institucions educatives i amb totes les altres 
associacions, entitats i particulars col·laboraran, de forma bilateral o multilateral per a 
fer realitat l’intercanvi d’experiències. Amb esperit de cooperació, donaran suport mutu 
als projectes d’estudi i d’inversió, sigui en forma de cooperació directa o col·laborant 
amb organismes internacionals.  
 
El primer pas que cal fer és adjuntar-se a aquest eix de Ciutats Educadores a través 
de l’acord del Ple.  
 
Sotmès a votació del Ple de l’Ajuntament d’Algaida l’acord d’adhesió del municipi 
d’Algaida a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), aquest resulta 
aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ 
 
 
6è.- Liquidació del Pressupost Municipal de 2017 
 
El Sr. Interventor explica que en el passat mes de maig es va aprovar la liquidació del 
pressupost de 2017. Aquesta liquidació fa referència, per una part, als drets 
reconeguts, els quals varen superar les obligacions reconegudes durant l’any passat. 
Aquests ingressos provenen sobretot de la recaptació de l’IBI i de la Disposició 
Transitòria Desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les 
Illes Balears.  
 
La liquidació també fa referència al romanent de tresoreria i, a part, es diu que 
l’Ajuntament té capacitat de finançament. La ràtio d’endeutament està molt per davall 
del 75% que fixa l’Estat. 
 
Finalment, el Sr. Interventor explica que es compleix amb la regla de despesa referint-
se al decret de liquidació del pressupost que es transposa a continuació: 
 
 

“DECRET  DE BATLIA 
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La present resolució duu a terme la correcció i substitució del Decret de Batlia 2018-
0138, ateses les correccions presentades en l’Informe d’Intervenció 2018-0017 
motivades per un error aritmètic en el càlcul de l’estabilitat pressupostària i regla de 
despesa.  
 
Atès que la Intervenció d’aquest Ajuntament, en aplicació RDLeg 2/2004, que aprova 
els Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local aprovada pel Ministeri d'Economia i Hisenda 
en data 23 de novembre de 2004, i la resta de normativa vigent en matèria d’hisendes 
Locals, ha procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost Municipal 2017, així com 
l’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat 
financera i regla de la despesa, resultant els informes d’Intervenció de data 11 de maig 
i les observacions en ells contingudes 
 
 
R E S O L C 
 
 
PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació de 2017, el 
resultat de la qual és el que a continuació s'indica: 
 

 La liquidació del pressupost municipal 2017 presenta el següent detall: 
 

DESPESES 

1.- Exercici corrent   

Crèdits inicials 
3.583.670,00 
€ 

Modificacions de crèdit 
1.107.364,19 
€ 

Crèdits definitius 
4.691.034,19 
€ 

Despeses autoritzades 
3.962.300,04 
€ 

Despeses compromeses 
3.835.928,75 
€ 

Obligacions reconegudes netes 
3.794.627,04 
€ 

Pagaments Ordenats 
3.460.222,30 
€ 

Pagaments realitzats 
3.125.817,56 
€ 

Obligacions pendents de pagament 334.404,74 € 

Romanents de crèdit 896.407,15 € 

Percentatge d'execució despesa compromesa sobre els crèdits definitius 81,77% 

Percentatge d'execució obligacions reconegudes netes sobre els crèdits 
definitius 

80,89% 

Percentatge d'execució pagaments realitzats sobre obligacions 
reconegudes netes 

82,37% 

    

2.- Exercicis tancats    
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Obligacions pendents de pagament a 1 de gener 411.512,49 € 

Rectificacions 0,00 € 

Prescripcions 0,00 € 

Pagaments realitzats 390.482,93 € 

Obligacions pendents de pagament a 31 de  desembre 21.029,56 € 

    

4.- Operacions no pressupostàries   

Creditors no pressupostaris 180.488,41 € 

Pagaments realitzats pendents aplicació 19.338,70 € 

    

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 516.584,01 € 

 

  INGRESSOS 

1- Exercici corrent   

Previsions inicials 3.583.670,00 € 

Modificacions 1.107.364,19 € 

Previsions definitives 4.691.034,19 € 

Drets reconeguts 4.654.810,59 € 

Drets anul·lats/cancel·lats 124.075,47 € 

Drets Reconeguts nets 4.530.735,12 € 

Ingressos 4.103.474,75 € 

Devolució d'ingressos 124.075,47 € 

Recaptació Neta 3.979.399,28 € 

Drets Pendents de cobrament  551.335,84 € 

Percentatge d'execució drets reconeguts nets sobre les previsions 
inicials 

126,43% 

Percentatge d'execució drets reconeguts nets sobre les previsions 
definitives 

96,58% 

Percentatge d'execució Ingressos nets sobre els drets reconeguts 
nets  

87,83% 

    

2- Exercicis tancats   

Drets pendents de cobrament a 1 de gener 1.085.144,96 € 

Total drets anul·lats/cancel·lats 0,00 € 

Recaptació 91.988,59 € 

Insolvència, prescripció i altres motius 0,00 € 

Drets reconeguts pendents de cobrament  993.156,37 € 

    

3- Operacions No Pressupostàries   

Deutors no pressupostaris  10.491,26 € 

Ingressos Pendents d'aplicació  10.327,20 € 

    

TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  1.544.656,27 € 
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 RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 

  

Drets 
reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 
netes ajustaments 

Resultat 
pressupostari 

a) Operacions corrents 4.213.321,97 € 2.825.328,67 €   1.387.993,30 € 

b) Altres operacions no 
financeres 317.413,15 € 686.107,80 €   -368.694,65 € 

1.- Total operacions no 
financeres (a+b) 4.530.735,12 € 3.511.436,47 €   1.019.298,65 € 

2.- Actius financers 0,00 € 0,00 €   0,00 € 

3.- Passius financers 0,00 € 283.190,57 €   -283.190,57 € 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L'EXERCICI 4.530.735,12 € 3.794.627,04 €   736.108,08 € 

AJUSTAMENTS     

4.- Crèdits gastats finançats amb RTDDGG 
178.563,15 
€   

5.- Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 €   

6.- Desviacions de finançament positives de l'exercici -25.824,89 €   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 888.846,34 € 

 
 

 ROMANENT DE TRESORERIA 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Fons disponibles (+) 
1.412.785,31 
€ 

    

Drets pendents de cobrament (+) 
1.544.656,27 
€ 

d'exercici corrent 551.335,84 € 

d'exercicis tancats 993.156,37 € 

d'operacions no press. 10.491,26 € 

- ingres. pend. Aplic. 10.327,20 € 

    

Obligacions Pendents de Pagament (-) 516.584,01 € 

d'exercici corrent 334.404,74 € 

d'exercicis tancats 21.029,56 € 

D'operacions no press. 180.488,41 € 

(-) pag. pendents aplicació 19.338,70 € 

    

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (=) 
2.440.857,57 
€ 

    

SALDOS DUBTÓS COBRAMENT (-) 935.079,29 € 

    

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇ 25.824,89 € 
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AFECTAT (-) 

    

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (=) 
1.479.953,39 
€ 

 
 
 
 

 ESTALVI NET 
 

ESTALVI NET     IMPORTS €  

 DRN a 31/12/17 (capítols 1 a 5)   a   4.213.321,97 €  

 ORN a 31/12/17 (capítols 1,2 i 4)   b   2.819.041,12 €  

 Aplicació DF 31 de la Llei 17/2012 de PGE 2013   c                   -   €  

 Diferència (a – b+ c)   d   1.394.280,85 €  

 Ajustos per ORN cap. 1, 2 i 4 finançades amb 
RLT   

 e      178.563,15 €  

 Diferència ajustada (d + e)   f   1.572.844,00 €  

 ATA ajustada (operacions l.t. no cancel·lades)   g        68.708,75 €  

 ATA ajustada (operacions l.t. de nova 
contractació)  

 h   -  

 Estalvi net ( f – g – h )   i   1.504.135,25 €  

 Ràtio d’Estalvi net ( i / a ) x 100    35,70% 

 
 
Per tant, l’Estalvi Net positiu de 1.504.135,25 euros ens indica que els ingressos 
corrents de l’Ajuntament són suficients per fer front a les despeses corrents i a les 
amortitzacions de capital dels préstecs concertats. 
 
 
 

 ENDEUTAMENT LOCAL a 31/12/2017 
 

Endeutament local  Import  €  

DRN a 31/12/2017 ( capítols 1 a 5 ) 
4.213.321,97 
€ 

Capital viu a 31/12/2017 b 408.482,30 € 

(b/a)x100 9,70% 

 
Restant l’Ajuntament per sota del coeficient del 75% abans senyalat, el qual privaria 
de la possibilitat d’apel·lar al crèdit per a finançar operacions de capital. 
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 ESTABIILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 
 

  DRN ORN 

Cap I 
     1.857.243,19 
€  

 1.274.551,39 
€  

Cap II 
        452.377,70 
€  

 1.450.862,57 
€  

Cap III 
        544.228,40 
€  

        6.287,55 
€  

Cap IV 
     1.335.816,56 
€  

      93.627,16 
€  

Cap V 
          23.656,12 
€  

    686.107,80 
€  

Cap VI 
                     -   
€  

                 -   
€  

Cap VII 
        317.413,15 
€  

                 -   
€  

Cap IX 
                     -   
€  

    283.190,57 
€  

  
     4.530.735,12 
€  

 3.511.436,47 
€  

 
 
La diferència és de  1.019.298,65 € , si bé cal tenir en compte els següents  
 
 
AJUSTAMENTS A REALITZAR: 
 
Aquest ajustaments són conseqüència de les diferències de criteris entre la 
comptabilitat pressupostaria (TRLRHL) i la comptabilitat del Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals (Reglament nº 2223/96 del Consell de la Unió 
europea, de 25 de juny de 1996): 
 
 
INGRESSOS 
 
AJUST 1. Capítols I, II i III 
La comptabilitat pressupostària empra el criteri del reconeixement del dret, en canvi el 
criteri del SEC 95 empra el criteri de caixa, és a dir, el de recaptació tant de 
pressuposts tancats com corrents. 
 
 
 

   DR 2017  RECAP 2017 
RECAP EX 
TANCATS 

TOTAL RECAPTAT 
2017 AJUST 

CAPITOL I 
     1.857.243,19 
€  

1.577.366,88 
€ 44.386,07 € 1.621.752,95 € -235.490,24 € 

CAPITOL II         452.377,70 428.598,73 € 26,44 € 428.625,17 € -23.752,53 € 
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€  

CAPITOL III 
        544.228,40 
€  427.113,59 € 37.931,22 € 465.044,81 € -79.183,59 € 

TOTAL 
     2.853.849,29 
€  

 2.433.079,20 
€                 82.343,73 €  

               2.515.422,93 
€  -338.426,36 €  

 
 
AJUST 2. Capítols 4 i 7 
L’ajust procedeix per les eventuals diferències entre els criteris del pagador i del 
receptor, havent d’ajustar-se el receptor, en la comptabilització dels ingressos, a criteri 
del pagador. 
 
No es té constància de que els criteris d’imputació de l’agent finançador i d’aquest 
Ajuntament hagin estat diferents. 
 
 
AJUST 3. Devolucions Participació Tributats de l’Estat 
 
Pel que fa a les devolucions d’ingressos resultants de les liquidacions definitives de la 
Participació en els Tributs de l’Estat de 2008, 2009 i 2013, cal dir que el tractament 
comptable que reben aquestes liquidacions negatives es totalment contrari al SEC95, 
on són considerades una devolució d’ingressos en el moment de la liquidació, i el seu 
aplaçament, simplement un endeutament. 
 
Llavors, per les devolucions d’ingressos de capítol 4 generades pels retorns d’aquests 
“préstecs”  podem practicar l’ajust: El seu import suposarà sempre un augment de 
capacitat (AJUST POSITIU), ja que al pressupost minven els ingressos de capítol 4, 
mentre que pel SEC95 minvarien el capítol 9. 
 
 

Devol. PTE  
Devolucions 
fetes al 2017 

2008 
           1.509,12 
€  

2009 
           5.929,56 
€  

2013 
          11.441,16 
€  

  
          18.879,84 
€  

 
 
DESPESES: 
 
AJUST 4. Capítol III 
 
En aplicació del principi de importància relativa, es considera no necessari realitzar 
aquest ajust, atès que es poden arribar a compensar els interessos que minoren per 
venciments de l’exercici n corresponents a períodes parcials del n-1, amb els 
augments pels meritats parcialment l’any n, però que es paguin en n +1.  
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AJUST 5. Operacions d’arrendament financer: Leasing.  
 
Pressupostàriament, l’amortització del lísing es comptabilitza cada any en el capítol 6 i 
la despesa financera en capítol 3, mentre que en comptabilitat nacional, el primer any 
ja es comptabilitza el cost total de l’actiu. 
 
D’acord amb l’anterior, procedeixen els següents ajustaments:  

a) un ajust positiu, de major despesa no financera en comptabilitat nacional, el 
primer any, per la diferència entre el cost de l’actiu i l’amortització del primer 
any, augmentant el dèficit de la Corporació;  

b) ajustos negatius, de menor despesa no financera en comptabilitat nacional, la 
resta d’anys de vigència del lísing, per l’amortització de l’actiu (capítol VI de 
despeses), i ajust negatiu addicional en l’últim any com a conseqüència de 
l’opció de compra. 

 
Actualment no es disposa de cap operació d’aquesta naturalesa. 
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AJUSTAMENTS EN OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 
 
AJUST 6. Despeses pendents d’aplicar al pressupost 
Són les Despeses recollides en al compte 413, que recull les obligacions derivades de 
despeses realitzades o béns i serveis rebuts que no s’han aplicat al pressupost. Figura 
en el passiu del Balanç. 
 
En el Manual, l’aplicació pràctica d’aquest principi ve donada per la diferència entre el 
saldo inicial de la conta 413 i el saldo final de la mateixa.  
 
Llavors, si el saldo final del compte és major (menor) que l’inicial, la diferència donarà 
lloc a un ajust com a major (menor) despesa no financera en comptabilitat nacional, 
augmentant (disminuint) el dèficit de la corporació local. 
 
 

  Saldo Inicial Saldo Final AJUST 

Compte 413 
                     -   
€  121.043,91 €  

-            121.043,91 
€  

 
En resum de tot l’anterior, el TOTAL d’ajustos SEC95 a aplicar és: 
 
 

RESUM 

Nº 
d'Ajust 

Total Ajustos 
SEC 

1 -338.426,36 € 

2 0,00 € 

3 18.879,84 € 

4 0,00 € 

5 0,00 € 

6 -121.043,91 € 

  -440.590,43 € 

 
 
I per tant, 1.019.298,65 € - 440.590,43 €  > 0 
 
 
SUPERÀVIT NO FINANCER =  578.708,22 €  = Capacitat de finançament 
 
 
D’aquesta manera, COMPLEIX el principi d’estabilitat pressupostària d’acord amb la 
definició contemplada en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. 
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 REGLA DE DESPESA 

 

  2016 2017 

Liquidació cap. I,II,IV a VII 3.516.531,25 € 3.505.148,92 € 

Ajustos 

compte 413 0,00 € 121.043,91 € 

LEASING 0,00 € 0,00 € 

Inversions financerament sostenibles (DA 6.4 LOEPSF) 0,00 € -7.036,12 € 

Despeses finalistes finançades per altres admin.públiques -157.576,06 € -212.705,73 € 

SOIB Visibles 0,00 € -24.339,97 € 

SOIB Joves Qualificats 0,00 € -33.615,34 € 

Fons seguretat CA+ Protecció civil 0,00 € 0,00 € 

Consell Mallorca (pla d'obres i serveis) 0,00 € 0,00 € 

SOIB (Pla inserció majors 45 anys) 0,00 € 0,00 € 

Subvenció reforma i ampliació Biblioteca Pla Obres i Serveis CIM 0,00 € -154.750,42 € 

TOTAL 3.358.955,19 € 3.406.450,98 € 

Tasa de variación del gasto computable (2,1%) 70.538,06 €   

Límit de la Regla de la Despesa 3.429.493,25 €   

   COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA 

  23.042,27 €   
 
 
L’incompliment de la regla de despesa hauria implicat la necessària formulació d’un 
Pla Econòmic-Financer, que permeti a l’any en curs i el següent, el compliment de la 
regla de despesa, de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la 
LOEPSF. 
 
No obstant, com hem vist, l’increment ajustat de despesa de la liquidació de l’exercici 
2017 és inferior al límit de despesa computable, pel que es COMPLEIX amb la Regla 
de despesa, fent innecessària l’aprovació d’un Pla Econòmic-Financer. 
 
SEGON.- De la present resolució es donarà compte al plenari en la primera sessió que 
celebri per al seu coneixement i efectes i es remetrà còpia de la liquidació a 
l’Administració General de l’Estat i a la Comunitat Autònoma.” 
 
Finalment, el Sr. Rafel Oliver Barros intervé a la sessió Plenària i diu que el Grup 
Popular ja va fer la votació corresponent del Pressupost de 2017 i la liquidació és 
només el resultat d’aquest pressupost. 
 
 
7è.-   Assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 4 de 
maig, 21 de maig i 1 de juny de 2018. 
 
Per part de la Sra. Batlessa es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de 
Govern a les sessions de data 4 de maig, 21 de maig i 1 de juny de 2018. 
 
La Corporació es dóna per assabentada 
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8è.- Assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer ple 
ordinari 
 
Per part de la Sra. Batlessa es dóna compte al Ple de les resolucions adoptades des 
de la darrera sessió ordinària. 
 

126 03/05/2018 Decret declarant deserta la convocatòria de comissió de serveis de policia local 

127 04/05/2018 Relació de factures 03/2018 

128 04/05/2018 DECRET MATRÍCULA CURS 2018/2019 ESCOLA MUNICIPAL D'INFANTS 

129 08/05/2018 Acord iniciació procediment sancionador en matèria de residus 

130 09/05/2018 Acord iniciació procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

131   09/05/2018 Ocupació Via Pública Cafè 

132 09/05/2018 Concessió llicència 1ª Ocupacio de legalització habitatge unifamiliar aïllat i 
construccions auxiliars existents al Poligon 19 parcel.la 389 

133 09/05/2018 Resolució procediment sancionador en matèria de residus per "pronto pago" 

134 09/05/2018 Aprovació despesa contracte menor direcció obra substitució gespa artificial camp de 
futbol municipal d'Algaida 

135 09/05/2018 Aprovació despesa contracte menor subministrament bancs i papareres 

136 10/05/2018 Acord iniciació procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

137 10/05/2018 Acord iniciació procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

138 14/05/2018 Liquidació del Pressupost 2017 

139 16/05/2018 Correcció Liquidació del Pressupost 2017 

140 16/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

141 16/05/2018 Resolució per "pronto pago" procediment administratiu sancionador en matèria de 
residus 

142 16/05/2018 Ocupació Via Pública Can Caragol 

143 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

144 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

145 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

146 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

147 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

148 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

149 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de gestió de vehicles al 
final de la seva vida útil 

150 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de seguretat i convivència 
ciutadana 

151 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de seguretat i convivència 
ciutadana 

152 17/05/2018 Resolució procediment administratiu sancionador en matèria de seguretat i convivència 
ciutadana 

153 18/05/2018 Relació de factures 04/2018 

154 18/05/2018 Devolució ICIO  

155 21/05/2018 CONCESSIÓ LLICENCIA 1ª OCUPACIO CARRER PARE MUNAR, 2 DE RANDA 

156 21/05/2018 Acord iniciació procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

157 22/05/2018 Devolució ICIO  

158 23/05/2018 Acord iniciació procediment administratiu sancionador en matèria de residus 

159 23/05/2018 Relació de factures 05/2018 

160 23/05/2018 Devolució ICIO  

161 23/05/2018 AUTORITZACIÓ FESTA ANIVERSARI RESTAURANT 



 
AJUNTAMENT D’ALGAIDA 

ILLES BALEARS 

16 de 21 

162 23/05/2018 Liquidació grups polítics municipals 1r trimestre 2018 

163 24/05/2018 Aprovació despesa contracte menor de serveis arquitectura tècnica i enginyeria 

164 24/05/2018 Resolució expedient sancionador L.U.M. 

165 25/05/2018 Convocatòria i bases de les Beques de Cooperació 2018 

166 25/05/2018 Devolució ICIO  

167 25/05/2018 MC 06.2018 Incorporació romanents de crèdit 

168 25/05/2018 Decret convocatòria i bases per constituir una borsa extraordinària de policies locals 

169 29/05/2018 Pagament a J.C.P. per instal·lació fotovoltaica a l'Escoleta 

170 30/05/2018 AUTORITZACIÓ TINENÇA ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÓS PER TRASLLAT 
EXPEDIENT 

171 31/05/2018 DECRET DENEGACIÓ ADHESIÓ AL PROGRAMA ITR 2018 I ADHESIÓ AL 
PROGRAMA ITR 2019 C.B.C. 

 
 
El Sr. Rafel Oliver Barros demana informació sobre les següents resolucions de batlia:  
 
- El Decret de Batlia núm. 126 de data 3 de maig de 2018 pel qual es declara deserta 
la convocatòria de la comissió de serveis de policia local: la Sra. Batlessa explica que 
des de l’EBAP ens varen dir que el millor era fer una convocatòria d’una comissió de 
serveis per si algú estava interessat en venir a l’Ajuntament d’Algaida. A partir d’això, 
es va convocar aquesta comissió de serveis i atès que no s’hi va presentar ningú, es 
va declarar deserta.  
 
- El Decret de Batlia núm. 132 de data 9 de maig de 2018 de concessió de llicència de 
primera ocupació de legalització d’habitatge unifamiliar aïllat i construccions auxiliars 
existents en el polígon 19 parcel·la  139: la Sra. Batlessa explica que és una llicència 
de primera ocupació que s’aprova per Decret de Batlia.  
 
- El Decret de Batlia núm. 135 de data 9 de maig de 2018 d’aprovació de la despesa 
del contracte menor de subministrament de bancs i papereres: la Sra. Batlessa explica 
que amb la nova llei de contractes que es va aprovar durant el mes de març, s’ha de 
fer una aprovació de la despesa i com que es va fer un contracte menor de seguretat i 
neteja, es va fer aquesta aprovació de la despesa.  
 
- El Decret de Batlia núm. 149 de data 17 de maig de 2018 de resolució del 
procediment administratiu sancionador en matèria de gestió de vehicles al final de la 
seva vida útil: la Sra. Batlessa exposa que es tracta d’un cotxe abandonat que després 
de seguir el procediment corresponent es va dur al desballestament. 
 
- El Decret de Batlia núm. 161 de data 23 de maig de 2018 d’autorització de festa 
d’aniversari en restaurant: la Sra. Batlessa explica que es tracta de la festa que es fa 
per al final de curs d’una activitat d’Algaida per a la que es va presentar la sol·licitud i 
la documentació corresponent i, a partir d’això, s’ha atorgat l’autorització per a la seva 
celebració. 
 
- El Decret de Batlia núm. 163 de data 24 de maig de 2018 d’aprovació de la despesa 
del contracte menor de serveis d’arquitectura tècnica i enginyeria: la Sra. Batlessa 
explica que en el pressupost ja estava contemplat fer un contracte menor per a poder 
contractar els serveis d’un enginyer industrial i d’un arquitecte tècnic i això és 
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l’aprovació de la despesa del contracte menor de serveis d’aquest arquitecte tècnic i 
de l’enginyer.  
 
 
El Sr. Bartomeu Ballester Salas demana informació sobre la següent resolució de 
batlia: 
 
- El Decret de Batlia núm. 168 de data 25 de maig de 2018 de convocatòria i bases per 
a constituir una borsa extraordinària de policies locals: la Sra. Batlessa exposa que es 
tracta de la convocatòria del borsí de policies que ja s’ha publicat al BOIB i des 
d’aquesta publicació es disposa d’un termini de 15 dies per a presentar les instàncies.  
 
 
9è.- Informació municipal 
 
1.- Ahir varen acabar les obres de pavimentació dels carrers Amargura i Unió. Per 
aquest motiu, volem agrair a tots els veïnats i veïnades la col·laboració durant el temps 
de les obres i la seva paciència i també volem demanar disculpes per les molèsties 
que s’hagin pogut ocasionar, que tant per part de l’Ajuntament com de l’empresa que 
ha fet l’obra s’han intentat solucionar de la manera més ràpida i efectiva.  
 
2.- La setmana que ve començaran les obres al carrer Palma i al carrer Quarterada. 
Concretament, es començarà l’obra d’adaptació d’una part de la voravia per a 
l’eliminació de barreres arquitectòniques i la dotació d’una major seguretat per als 
vianants.  
 
Volem recordar que aquestes obres són finançades per l’excedent de l’ADU i que amb 
aquest excedent s’han d’executar les obres en un termini d’un any. Entre d’altres 
actuacions, està contemplada la pavimentació i eliminació de barreres 
arquitectòniques a Pina, un tram de pluvials a Pina, obres per a la conducció de 
pluvials i millora de les humitats al cementiri d’Algaida i la renovació de l’asfalt de 
camins de fora vila.  
 
També volem recordar que part de les obres que s’executaran, com ara les de 
pavimentació dels carrers unió i amargura, entre d’altres, eren les que havíem 
presentat al Pla especial d’inversions municipals del Consell i que no ens va ser 
concedida. Per tant, eren unes obres ja amb projecte i data d’execució. 
 
3.-  Aquesta setmana han començat les obres de renovació de la gespa del camp de 
futbol d’Es Porrassar. Com ja vàrem parlar, l’empresa concessionària es Ànima Verda i 
la durada de les obres que està prevista és d’un mes i  mig. Per a les festes de Sant 
Jaume ja es podrà estrenar per a la celebració del partit de dia 25 de juliol. 
 
4.- Des de l’Ajuntament, volen l’enhorabona a l’equip amateur del CE Algaida per a la 
seva segona posició a la categoria de segona regional. Ara esperam que puguin 
obtenir el premi de l’ascens de categoria de Primera Regional. 
També volem donar l’enhorabona a l’equip Benjamí que va aconseguir fer campió del 
grup C de la categoria de segona regional i, en darrer lloc, també volem donar 
l’enhorabona a l’equip cadet per la classificació en segon lloc i, sobretot, l’enhorabona 
per haver aconseguit quedar en primer lloc del torneig d’esportivitat. 
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5.- També des de l’Ajuntament volem agrair la col·laboració de totes les persones i 
entitats per a la celebració de les diferents activitat amb motiu de la celebració del Dia 
Mundial del Medi Ambient el passat dia 5 de juny. Activitats com “TRAJECTES PAS A 
PAS” es varen poder celebrar gràcies a la implicació i la feina del Casal de Joves, 
Titoieta Ràdio, l’escola, l’escoleta municipal, l’associació de comerç i empresa, 
l’AMPA, la Policia Local, la Guàrdia Civil, Protecció Civil i tots els pares, mares i altres 
que varen participar. Moltes gràcies. 
 
També volem agrair a la policia local, a la guàrdia civil, al servei d’emergències de 
l’112 i al seu director i a la Direcció Insular d’Emergències del Consell de Mallorca la 
xerrada del mes passat que es va fer en relació a seguretat per a donar a conèixer el 
servei del 112 i de prevenció d’incendis a nivell d’habitatges. 
 
6.- Durant aquesta setmana la policia local d’Algaida s’ha sumat a la campanya que ha 
posat en marxa la DGT en l’àmbit estatal. Es tracta d’una campanya  especial 
d’intensificació de la vigilància i de conscienciació sobre el risc que suposa el consum 
de d’alcohol i drogues en la conducció. També es comprova si tenen la llicència en 
vigor. 
 
Durant aquestes dos darrers mesos, la policia local ha disposat del radar mòbil de la 
DGT i, per això, es fan controls a diferents carrers i vies del municipi per control de 
velocitat. Durant els 3 dies que es s’han fet controls a diferents carrers dels tres nuclis 
urbans, s’han controlat uns 2.000 vehicles i la majoria d’ells circulaven a la velocitat 
permesa. 
 
7.- Volem recordar-vos que diumenge, si el temps ho permet, serà la Milla-Objectiu Mil. 
Enguany la recaptació serà per a la delegació contra el càncer d’Algaida i altres actes 
com la presentació el dijous dia 14 de l’Associació de persones cuidadores Mans a les 
Mans a les 18.00h al Casal Pere Capellà i dia 15, la presentació del llibre “Dotze 
mesos Llull”, en commemoració de l’Any Llull al municipi d’Algaida. Tot això entre 
molts més actes que surten a l’agenda i que ja enganxaran amb les festes de Pina el 
darrer cap de setmana de juny i primer diumenge de juliol. 
 
 
10è.- Moció d’urgència presentada pel Grup Municipal Popular envers el 
manteniment del servei de pediatria en el Centre de Salut d’Algaida els mesos 
d’estiu 
 
El Grup municipal Popular proposa incloure una moció d’urgència relativa al 
manteniment del servei de pediatria en el Centre de Salut d’Algaida els mesos d’estiu, 
dins l’ordre del dia del Ple. 
 
La Secretària explica quin és el procediment que s’ha de seguir per incloure una moció 
d’urgència, d’acord amb el previst a l’article 94.1 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals (ROF). 
 
El Sr. Rafel Oliver Barros justifica la urgència de la moció, atès que l’any passat es va 
interrompre els servei de pediatria en el Centre de Salut d’Algaida durant els mesos de 
juliol i agost i atès que queda poc temps per a tornar-nos a trobar en aquest període 
estival, es presenta aquesta moció d’urgència per a proposar que es tenguin en 
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compte les necessitats dels ciutadans d’Algaida en relació a aquest servei i que es 
presti aquest servei també durant els mesos de juliol i agost. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció presentada, el Ple de l’Ajuntament acorda 
per unanimitat: declarar la urgència de la moció, i incloure aquest punt dins l’ordre del 
dia, procedint al seu debat i votació. 
 
Seguidament, el Sr. Rafel Oliver Barros procedeix a la lectura de la moció d’urgència 
presentada a consideració del Ple: 
 
“MOCIÓ ENVERS EL MANTENIMENT DEL SERVEI DE PEDIATRIA AL CENTRE DE 

SALUT D’ALGAIDA ELS MESOS D’ESTIU 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El Municipi d’Algaida té una població pròxima als 6.000 habitants, població amb unes 
necessitats reals pel que fa als serveis de salut. 
 
Durant 10 mesos el centre de Salut d’Algaida presta un servei de pediatria als 
ciutadans que es veu interromput durant els mesos de Juliol i Agost, quan la població 
del municipi segueix sent la mateixa. 
 
Els períodes vacacionals dels pediatres no ha de ser motiu per deixar als nostres 
ciutadans amb un servei de pediatria deficient dins el nostre municipi.  
 
La solució no pot passar per haver de desplaçar-se al PAC de Llucmajor, ja que per 
una banda no tenim un servei públic de transport entre els dos nuclis de població que 
faciliti el desplaçament de les famílies i per altra banda desplaçar-se amb un infant que 
està malalt pot resultar inclús complicat, com a per haver de fer-ho a fora del nostre 
poble.  
 
El per tot això que el Grup Popular d’Algaida proposa al Ple l’adopció del següent:  
 

ACORD 
 

ÚNIC.- L’Ajuntament d’Algaida insta a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes 
Balears, a mantenir un servei de pediatria òptim al Centre de Salut d’Algaida durant els 

mesos de Juliol i Agost.” 
 

La Sra. Batlessa intervé i diu que no hi puc estar més d’acord. Però vull dir que, per 
desgràcia, aquest mal no és d’ara, ja que fa 7 o 8 anys que quedam sense servei de 
pediatria. A més, Pina quedava sense metge durant el mes d’agost. Per això, m’he 
“barallat” perquè al menys durant els primers quinze dies d’agost hi hagi metge a Pina. 
Creiem que s’ha millorat el servei perquè s’ha posta una metgessa més, però nosaltres 
volem més perquè també demanem un infermer o una infermera més i un pediatre 
durant els mesos de juliol i agost, de manera que les vacances del pediatre o la 
pediatra es cobreixin. Així que donam suport a la moció i també demanem que durant 
els mesos d’estiu la consulta metge a la unitat bàsica de Pina i Randa no es quedi 
sense cobrir ja que durant els mesos d’estiu els veïnats no tenen accés al servei de 
salut i intentar que aquest servei quedi cobert tenint en compte que l’estiu passat es va 
poder cobrir els primers quinze dies d’agost i que aquest any s’ha incorporat una 
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metgessa més al nostre municipi. Aquest problema es veu augmentat ja que per una 
part la majoria de població de Pina i Randa és major i també perquè en aquests 
moments no es disposa de transport públic que comuniqui Algaida amb Pina i amb 
Randa 
 
El Sr. Bartomeu Ballester Salas diu que nosaltres també esteim totalment d’acord. A 
més que creiem que és una reivindicació que ve d’enrera i creiem que també es podria 
incloure la reivindicació per Pina i Randa.  
 
El Sr. Rafel Oliver Barros contesta que sí que es pot incloure, que es pot incloure tot el 
que es demani.  
 
Es per tot això que l’Ajuntament d’Algaida amb els vots a favor dels representants dels 
tres grups polítics d’Algaida insta a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes 
Balears, a mantenir un servei de pediatria òptim al Centre de Salut d’Algaida durant els 
mesos de Juliol i Agost així com el servei metge de les unitats bàsiques de Pina i 
Randa. 
 
 
11.è.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Rafel Oliver Barros s’interessa pels següents temes: 
 
- Hi ha dos solars abandonats a Can Carrintar devora la rotonda i s’hauria de fer una 
neteja. La Sra. Batlessa contesta que s’enviaran cartes per a què es netegin els solars. 
 
- El Sr. Rafel Oliver Barros diu que demanen disculpes per no haver vist el correu 
relatiu al Reglament del Consell de Cultura i no haver acudit a la reunió. La Sra. 
Margalida Garcias Simón explica que es va fer una reunió però encara no s’ha aprovat 
el Reglament i dia 28 de juny es farà una nova reunió. Tenint en compte que s’ha de 
seguir el procediment corresponent per a la seva aprovació. 
 
- El Sr. Rafel Oliver Barros demana com es troba el tema de l’escoleta pel que fa a 
l’empresa que cobrirà el servei durant quinze dies a l’agost. La Sra. Margalida Garcias 
Simón contesta que l’empresa és Algaidarts, que també farà l’escola d’estiu a Pina, i 
que només falta repartir el full informatiu a tots els pares. 
 
- Fa dos o tres Plenaris es va anunciar que el Centre de Dia obriria els dissabtes, 
diumenges i festius i només s’ha obert els dissabtes. La Sra. Batlessa contesta que es 
veu que es va equivocar i va dir que obriria els caps de setmana quan només és els 
dissabtes.   
 
El Sr. Bartomeu Ballester Salas s’interessa pels següents temes: 
 
- En el darrer Plenari vàrem demanar per una finca de Pina a la que hi havia residus. 
La Sra. Batlessa respon que el dia següent es va enviar a la Policia i ja s’ha iniciat 
l’expedient sancionador.  
 
- Es demana pel tema de les tendes de campanya dins sòl rústic. La Sra. Batlessa 
contesta que es va passar a turisme i, de moment, no ens han dit res. Afegeix que no 
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és competència municipal però pot tornar a xerrar amb turisme per saber com està 
aquest tema.  
 
- El Sr. Bartomeu Ballester Salas diu que han vist que hi ha una convocatòria de 
subvencions per activitats de joventut i demana si ha arribat cap informació a 
l’Ajuntament. La Sra. Batlessa respon que no ha arribat res encara i que són entre 
4.000 i 5.000 euros. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Batlessa aixeca la sessió essent 
les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts. De tot això n’estenc la present acta que com a 
Secretària CERTIFIC. 
  
 
 


