AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
(BALEARS)

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT
PLE CELEBRADA EL DIA 4 D’ABRIL DE 2019.
ACTA 03/19.

A Montuïri, essent dia 4 d’abril de 2019, essent les 20:00 hores, es reuneix a la
Casa de la Vila l’Ajuntament ple, en primera convocatòria, a l'objecte de celebrar sessió
extraordinària, sota la presidència del Sr. Batle D. Joan Verger Rosiñol, assistit pels Srs.
regidors Biel Pocoví Ferrando, María Teresa Martinez Marcus, María Francisca Pocoví
Melia, i Octavi Rechach Bauzà pel grup municipal MES PER MONTUIRI; Joan A.
Ramonell Miralles, Jaume Bauçà Mayol, María Elena Jaume Sastre, Catalina María
Ribas Nicolau i Gabriel Nicolau Sastre pel grup municipal P.P, Guillem Mas Miralles
pel grup municipal del PSIB-PSOE.
Excusa la seva absència :
Actua de Secretari el que ho es de la Corporació, Sr. José Ramón Sicre Vidal.
Declarat l’acte obert pel Sr. Batle i comprovat pel Secretari el quòrum
d’assistència necessària perquè pugui ser iniciada, es passa a debatre el primer punt de
l’ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.Conformement amb el disposat a l’article 91 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), el Sr. Batle inicia la sessió
demanant si qualque membre dels assistents ha de fer cap observació a l’acta de la
sessió anterior de març, aprovant-se per unanimitat.

2. APROVACIÓ PRESSUPOST 2019 .La Sra. María Teresa Martinez Marcus, regidora de Hisenda, presenta i explica
el pressupost per l’any 2019.
Finalitzada la seva explicació, el Sr. Batle obri un torn de paraula duent-se a
terme les següents intervencions :
Pel Sr. Joan A. Ramonell s’ exposen les següents qüestions :
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Referent als ingressos ha constatat uns ingressos de l’ADU que no existien
abans. Explica el Sr. Batle que correspon als romanents de l’agencia i que pel 2018 es
varen assignar la quantitat de 100.000 euros i 100.000 mes pel 2019.
Quant a les despeses realitza les següents preguntes :
Per que s'augmenta la partida de manteniment del local jove si en aquest any s'ha
gastat molt poc. Contesta la Sra. regidora d'hisenda que cal arreglar el sòl.
No existeix consignació en el fons per a l'adquisició de llibres. Contesta la Sra.
regidora d'hisenda que s'ha obert una nova partida on s'inclouen altres actuacions
culturals i educatives i on està inclosa l'adquisició de llibres.
Per a les festes de Sant Bartomeu s'han pressupostat 65.000,00 € i l'any passat es
van gastar 84.000,00. Contesta la Sra. regidora d'hisenda que s'han hagut d'anar pagant
bastantes factures de festes antigues amb càrrec a la partida.
Pregunta per la partida d'assessoria jurídica. Contesta la Sra. regidora d'hisenda
que són fons per a la defensa jurídica de l'ajuntament.
Pregunta per la partida d'estudis i treballs tècnics. Contesta el Sr. Batle que es
paguen amb ella la redacció de projectes i direcció d'obres subvencionades ja que en la
subvenció no s'inclouen.
Finalment anuncia que el seu grup s'abstindrà en la votació del pressupost.
Pel Sr. Guillem Mas, s’ exposen les següents qüestions :
Assenyala que no són uns pressupostos alegres en els quals es pugui
desenvolupar una determinada política i que cada any es venen repetint, per la qual cosa
sol·licita i espera que en el futur puguem gaudir d'uns pressupostos més alegres.
Conclòs el torn de paraula, la Corporació delibera i a continuació es passa a
votació aquest punt essent aprovat per 6 vots a favor (MES i PSOE) i 5 abstencions
(P.P) amb el següent contingut :
Examinat l'expedient presentat per la Presidència per a l'aprovació del projecte de
Pressupost General i Plantilla Orgànica per a l'exercici de 2.019, vist l'informe emès per
Secretaria-Intervenció i l’ emès per el Ministeri de Hisenda i Funció Pública, que s’adjunta
formant part del mateix a l’ expedient, i una vegada introduïdes les condicions
assenyalades al mateix, l’ajuntament en ple adopta per majoria absoluta legal el següent
ACORD :

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
(BALEARS)

1) Aprovar la Plantilla Orgànica d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2019 que
compren tots els llocs de treball destinats a funcionaris i personal laboral, en la forma que
es transcriu a continuació:
PLANTILLA ORGANICA DE PERSONAL 2019

A) PERSONAL FUNCIONARI

Num.Places

Grup

Nivell

I) Amb habilitació de caràcter Estatal
1.1 Secretari-Interventor

1

A1

30

3

C1

22

1

A1

28

3

C1

10

Tecnic desenv. Turistic i Economic

1

2

Dinamitz. Sociocultural

1

4

Administratiu biblioteca

1

4

Aux. Administr. Centre Salut

1

4

Aux. Administratiu Urbanisme

1

4

Oficial 1ª

1

5

Operari Brigada

1

5

Peó Medi Ambient

1

5

Peó Obres

1

5

II) Escala d'Administració General
2.1 Subescala Administrativa
III) Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala Técnica
3.1.1. Arquitecte
3.2. Subescala de Serveis Especials
3.2.1. Policia Local

B) PERSONAL LABORAL FITXE

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
(BALEARS)

Peó Punt Verd

1

5

Tècnics arqueològics

2

2

Oficis varis-neteja

3

5

Oficis conductors

2

5

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2) Establir pel personal funcionari les retribucions bàsiques, complement de destí i
específic que es determinin a la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2019, i
destinar a incentiu de productivitat la quantitat de 22.074,20 €.
3) Aprovar les retribucions anuals pel personal laboral en les mateixes quantitats i
conceptes que per 2.018, modificant-les segons lo que disposi la referida Llei de
Pressupostos generals de l’Estat i establir les retribucions pel Sr. Batle i per l’exercici 2019
en la quantitat de 40.506,61 € anuals.
4) Acordar la no disponibilitat dels crèdits corresponents a les partides del capítol
IV del pressupost d'ingressos, fins que es disposi del corresponent document de compromís
ferm emès pel Govern Balear.
5) Acordar la correcta aplicació de la dotació de la provisió per drets de dubtós
cobrament.
6) Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 2019, així com les seves bases
d'execució en la forma proposada per la Presidència, i el resum del qual es transcriu a
continuació:
INGRESSOS
CAPÍTOL

CONCEPTE

EUROS

1.-

IMPOSTS DIRECTES

1.008.700,00

2.-

IMPOSTS INDIRECTES

193.266,50

3.-

TAXES I ALT.INGRESSOS

449.976,00

4.-

TRANSFERÈNC.CORRENTS

707.800,00

5.-

INGRESSOS PATRIMONIALS

400,00
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7.-

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

167.000,00

8.-

ACTIUS FINANCERS

-----

9.-

PASSIUS FINANCERS

----______________

TOTAL INGRESSOS..........

2.527.142,50

DESPESES
CAPÍTOL

CONCEPTE

EUROS

1.-

DESPESES DE PERSONAL

921.500,00

2.-

DESP.BÉNS CORRENTS I SERV.

832.900,00

3.-

DESPESES FINANCERES

129.000,00

4.-

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

428.300,00

5.-

FONS DE CONTINGENCIA

22.600,00

6.-

INVERSIONS REALS

30.842,50

7.-

TRANSF.DE CAPITAL

---

8.-

ACTIUS FINANCERS

---

9.

PASSIUS FINANCERS

162.000,00
__________

TOTAL DESPESES..........

2.527.142,50

I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:29 hores del dia
abans assenyalat, de lo que jo com a Secretari estenc la present acta i don fe.
EL BATLE-PRESIDENT,

Joan Verger Rosiñol

EL SECRETÀRI-INTERVENTOR

José Ramón Sicre Vidal

