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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PORRERES DE 
13/3/2014 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

- NÚM.: 3/2014 

- CARÀCTER: extraordinària 

- DATA: 13/3/2014 

- CONVOCATÒRIA: primera i única 

- HORARI: de 20,00 a 21,00 hores  

- LLOC: Sala de sessió de l’Ajuntament de Porreres 

- PERSONES ASSISTENTS: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa, El PI; Sr. Jaume Martorell 
Mesquida, regidor EL PI; Sra. Coloma Bover Garcías, regidora EL PI; Sra. Margalida Palerm Melià, 
regidora EL PI; Sr. Bernat Bauçà Garau, regidor EL PI; Sr. Climent Rosselló Serra, regidor EL PI; 
Sra. Maria Magdalena Barceló Vanrell, regidora PP; Sra. Antònia Mora Lliteres, regidora PP; Sra. 
Francisca Palerm Gornals, regidora PP; Sr. Pau Mora Sitjar, regidor PP; Sra. Joana Mora Cerdà, 
regidora PSM-IV; Sra Maria Antònia Bauçà Portell, regidora PSM-IV; Sr. Miquel Àngel Veny 
Mestre, regidor PSOE.  

- Actua com a secretaria-interventora: Sra. Maria del Mar Estarellas Pascual  

- Ordre del dia:  

1. Estudi i aprovació de l’acta de la sessió anterior  

2. Aprovació modificació definitiva plantilla policial segons Llei 4/2013 de coordinació de policies 
locals 

3. Estudi i aprovació del pressupost i plantilla municipal de l’exercici 2014  
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents. A l’hora a dalt assenyalada es reuneixen a 
la Casa Consistorial els Sr./es. Regidors/es que s’indiquen a dalt, presidits per la Sra. Batlessa de la 
Corporació, la Sra. Francisca Mora Veny, i assistits per la secretària-interventora de la Corporació, amb la 
finalitat de dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que havia estat convocada pel dia 
d’avui. Comprovada l’existència del quòrum que exigeix la Llei, s’ordena el començament de la sessió.  
 
 
 
 
1. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
En compliment del que disposa l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre de la corporació vol formular qualque 
observació a l’acta de la darrera sessió anterior. Vist que ningú més no manifesta cap objecció, se sotmet 
a votació i s’aprova per unanimitat l’acta núm. 2/2014 de la sessió extraordinària de 24/2/2014. 
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2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEFINITIVA PLANTILLA POLICIAL SEGONS LLEI 
4/2013 DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS 

 
La Sra. Batlessa explica que, d’acord amb la Llei de coordinació de policies locals, aquests s’han 
d’integrar en el grup C1 sense que això impliqui cap increment retributiu, que tenen la titulació respecte 
d'aquells que no la tenen la qual cosa se recull a la plantilla municipal que s’aprova juntament amb el 
pressupost.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 27/2/2014, s’aprova per 
unanimitat el següent acord:  
 
“Vista la Disposició transitòria primera de la Llei 4/2013 de 17 de juliol de coordinació de policies locals 
per al qual els policies auxiliars passaran a integrar-se al grup C1 en el termini de sis mesos des de 
l’entrada en vigor de l’esmentada llei, sense que això impliqui necessàriament un increment de la despesa 
pública ni modificació de les retribucions totals anuals dels afectats al moment de la reclassificació,  i 
atesa la necessitat de concretar la forma en la que s'ha de dur a terme la integració dels policies auxiliars 
que tenen la titulació respecte d'aquells que no la tenen, per això el ple adopta el següent acord:  
 
PRIMER. Aprovar definitivament inicialment la modificació de la plantilla de personal de policia 
l’ajuntament en els següents termes:  
 
a) Integrar a tots els efectes els policies auxiliars com a policies locals en el grup C1 quan comptin amb la 
titulació requerida per a l'accés a l'esmentat grup, sense que això impliqui necessàriament un increment de 
la despesa pública ni modificació de les retribucions totals anuals dels afectats en el moment de la 
reclassificació.  
 
b) Integrar només a efectes econòmics els policies auxiliars com a "policies auxiliars a extinguir" en el 
grup C1 quan no comptin amb la titulació requerida per a l'accés a l'esmentat grup, sense que això 
impliqui necessàriament un increment de la despesa pública ni modificació de les retribucions totals 
anuals dels afectats en el moment de la reclassificació. “ 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears. 
 
 
3. ESTUDI I APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2014 
I DE LA PLANTILLA MUNICIPAL 
 
La Sra. Batlessa explica el pressupost municipal previst per a 2014.  
 
En primer lloc explica els ingressos per imposts directes que son de 1.559.250 €, els quals suposen el 10% 
del pressupost i que inclouen l’IBI de rústica i urbana.  
 
Els imposts indirectes son de 28.240 € i inclouen l’ICIO i els vedats de caça.  
 
El capítol tercer inclou els ingressos per taxes i altres ingressos que ascendeix a 194.900 € i s’han vist 
reduïts un 20% en relació a l’any passat, per causa, principalment de la reducció de les sol·licituds de 
llicències d’obres.  
 
El capítol quart preveu els ingressos que provenen de transferències corrents: les transferències de l’estat 
son de 946.063,20 €; les corresponents al jutjat de pau de 2.000 €; les de la CAIB de 92.000 €, les quals 
son de 15.000 € menys respecte les de l’any passat. També s’inclouen la subvenció de la “mediadora” de 
la CAIB, la del càrrec de dedicació exclusiva de la batlia, el conveni PPB de serveis socials, les ajudes del 
CIM per a famílies en situació de risc. Cal dir, diu la batlessa, que aquest capítol de transferències 
corrents s’ha reduït un 11% respecte als ingressos de l’any passat, especialment per causa de la reducció 
de les transferències de l’estat i de la Caib.  
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El capítol 5 corresponent a ingressos patrimonials es de 23.020 € i s’inclouen els ingressos de les 
concessions de l’explotació del bar de n’Hereveta i del camp de futbol.  
 
A continuació explica les despeses.  
 
L’àrea de despesa corresponent al deute públic ascendeix a 329.000 € i inclou les despeses d’amortització 
de préstecs bancaris i d’interessos. En concret 148.000 € es corresponen al pagament d’interessos i 
181.000 € a l’amortització de capital dels préstecs, en els quals s’inclou el pagament a proveïdors.  
 
L’àrea de “seguretat i ordre públic” inclou els sous i la seguretat dels policies així com la reparació del 
vehicle de policia i ascendeix a 299.290,49 €. 
 
Les partides d’”administració general d’habitatge i urbanisme” corresponen a les despeses de la brigada 
municipal. La partida “estudis i treballs tècnics” de 49.000 € corresponen a les despeses d’arquitecte, 
arquitecte tècnic, enginyer, advocada i treballs de revisió cadastral.  
 
La partida de manteniment i asfaltat dels carreres de la vila és de 30.000 €. El motiu pel qual l’ajuntament 
ha de fer transferències a l’empresa Serveis Municipals es perquè aquesta no té ingressos propis.  
 
A continuació hi ha les partides de cementeri i serveis funeraris.  
 
La partida d’enllumenat públic ascendeix a 31.000 €.  
 
L’àrea de medi ambient compren els sous de la treballadora de medi ambient i del personal de brigada 
que manté el punt verd. La partida d’ “Agenda Local 21” abans tenia un import de 28.000 € però s’ha 
reduït perquè s’han llevat les bosses de fems. Queden 3.000 € per despeses de bosses que han arribat 
enguany i per les campanyes de reciclatge que se facin. La partida “control de plagues” de 2.700 € es per 
pagar la desinfecció de rates. En total, les partides de medi ambient ascendeixen a 62.580,04€.  
 
Les partides destinades a “parcs i jardins” son per pagar l’enllumenat i el manteniment d’aquestes. Així 
mateix s’inclou un leasing per al pagament del parc infantil del Molí de n’Amengual. Les transferències a 
SMP son per a la jardineria. També s’han pressupostat 30.000 € per a la rehabilitació del parc infantil de 
n’Hereveta.  
 
Les partides de serveis socials son per pagar els sous de les treballadores, els productes de neteja, el pla de 
drogues, el pla d’igualtat, el servei de teleassistència, les ajudes a famílies en situació de risc i 
desfavorides. En total, ascendeix a 263.565,85 €.  
 
Les partides d’educació son per a les reparacions de l’Escola Nova, corrent, la gestió de l’escoleta 
municipal...les transferències a SMP son per a la neteja de l’Escola Nova. En total són 139.347,00 €. 
 
Les partides de biblioteca i arxius son per pagar el personal i el manteniment i la llum de l’escorxador i 
ascendeix a 32.806,98 €. 
 
Les partides cultura inclouen el personal de l’auditorium, les despeses de les activitats culturals, Porreres 
Ràdio que enguany s’ha de posar una antena nova.... Les subvencions a entitats culturals i associacions 
ascendeix a 60.000 €. També s’han inclòs els 30.000 € que se varen aprovar el mes de gener d’enguany 
per pagar les ajudes de l’any passat. La subvenció a la Fundació Auditori es de 112.685,07 € i inclou 
deutes d’anys passats. En total, les partides de promoció cultural ascendeixen a 345.009,28 €.  
 
Les partides de “Festes populars i celebracions” inclouen les festes de tot l’any: Nadal, Sant Antoni, Sant 
Joan, Sa Rua... En concret, la partida de festa es de 80.000 € i la resta es pel pagament de SGAE. La 
partida de “subvencions puntual de cultura i esports” es pel pagament de trofeus, per exemple. En tota 
ascendeixen a 152.303,98 € i suposa un 28% manco respecte de l’any passat.  
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Les partides destinades a l’esport sumen 241.500 €, dels quals 97.000 € son pel pagament del camp de 
gespa artificial. També se destinen 14.000 € per a la millora del camp de futbol així com les concessions 
d’Algalia, Triesport i la neteja.  
 
Les partides destinades a la promoció del comerç inclouen la promoció del producte porrerenc, la fira de 
l’Albercoc, la Fira de Tardor... Sumen 34.000 €  i suposen un increment del 19 % respecte de l’any 
passat.  
 
Les partides de promoció del turisme ascendeixen a 3.296,02 € i la idea es contractar una persona becària 
per al manteniments de diferents web així com l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme.  
 
Les partides d’Administració General inclouen les despeses de personal, material informàtic, correus, 
corrent, la FELIB, Consorci d’Informàtica.... la transferència a SMP es per la neteja dels diferents 
edificis: ajuntament, sala polivalent i s’Escorxador. En total sumen 762.638,48 €. 
 
La partida “Fons de Contingència d’execució pressupostària” suposa un 0.5 % de les despeses que no son 
d’amortització bancària i es un import que ve imposat per llei.  
 
Finalment, la “gestió del sistema tributari” del qual s’encarrega l’ATIB costa 50.000 €. Cal dir que 
l’ATIB recapta 1.500.000 € i es un feina que l’ajuntament no podria assumir per no tenri recursos humans 
ni materials.  
 
En total el pressupost de despeses es de 3.024.420,68 €, diu la Sra. Batlessa. També diu que s’han 
incorporat al pressupost una sèrie de propostes que ha presentat el PSM-IV. 
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor de PSOE, proposa que s’ha de modificar la partida destinada a 
segureta i ordre públic en 50.000 € per als policies. Diu que la gent reclama més seguretat i ho vol 
manifestar. Troba que està bé mancomunar els serveis policials amb Vilafranca però troba que es 
necessari disposar de policia nocturna. Diu que sols disposar de cinc policies surt a 1 policia per cada 
1.000 habitants. Per això demana que se posi això damunt el pressupost. Posa l’exemple de que Lloseta 
disposa de 9 policies i poden per guàrdies nocturnes.  
 
La Sra. Batlessa contesta que li sap greu que ho proposi avui quan se va demanar que si tenien cap 
proposta que fessin abans. També diu que per afegir aquests doblers s’han de tenir de les partides 
d’ingressos.  
 
El Sr. Veny diu que la partida de policia s’ha baixa respecte de l’any passat. La Sra. Batlessa  contesta 
que estava inclosa la compra del cotxe de policia que era de 20.000 € i que s’ha subvencionat per la 
CAIB. Diu que si s’incrementen les despeses s’han de modificar també els ingressos. També diu que 
aquest estiu està previst contractar 3 policies turístics perquè puguin venir. A més amb l’associació 
policial està prevista poder cobrir la guàrdia nocturna. No obstant, durant el termini d’exposició pública 
de 15 dies se podran presentar les al·legacions que se considerin. La Sra. Batlessa insisteix que s’han de 
tenir els 50.000 € i que no se poden llevar d’altres partides, sin la Conselleria d’Interior no subvenciona 
aquests 50.000 €.  
 
El Sr. Veny, regidor de PSOE, diu que s’hi poden destinar els 20.000 € que se gastaven en bosses de fens. 
Diu que el PSOE ho havia inclòs dins el programa electora i troba que s’hi han d’incloure.  
 
La Sra. Batlessa recorda que si vol presentar al·legacions s’haurà de fer una altra sessió plenària per a  la 
seva resolució, la qual cosa retardaria la gestió. Diu que ella personal ha telefonat tres pics als 
representants dels partits polítics per fer aportacions perquè ho fessin en temps, però ara afegir 50.000 € 
distorsiona el pressupost. Recorda que se volen contractar tres policies per l’estiu. No es un capritx de  
l’equip de govern no incloure aquesta partida, tot el contrari diu, recorda que tampoc no hi ha inversió 
perquè els ingressos s’han reduït moltíssim, i aquests s’han repartit per poder mantenir els serveis bàsis. 
 
El Sr. Veny diu que hi ha molta inseguretat. Diu que a ell personalment no l’han telefonat tres pics. La 
Sra. Batlessa contesta que no entraran a discutir-ho.  
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El Sr. Bernat Bauçà, regidor El Pi, diu que augmentar la despesa fa desquadrar el pressupost.  
 
La Sra. Batlessa diu que s’han reduït les bosses de fems però s’ha pressupostat comprar una furgoneta per 
a la brigada perquè l’actual no passaria l’ITV. Recorda que se poden presentar al·legacions en el termini 
d’exposició pública.    
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, demana si ja se paga carència d’alguns dels préstecs i 
se contesta que enguany se comença amb el préstec de pagament a proveïdors.  
 
La Sra. Barceló, regidora de PP, demana perquè l’any passat se varen pagar 600.000 € de despesa 
bancària i enguany s’han pressupostat únicament 300.000 €. Se contesta que l’any passat se va amortitzar 
un préstec de 360.000 € corresponent a la reforma de la plaça.  
 
La Sra. Barceló, regidora de PP, vol agrair la col·laboració de la Sra. Batlessa i diu que se varen reunir 
per escoltar les nostres propostes. Diu que van resultar ser inviables perquè el marge de maniobra del 
pressupost es molt reduït. La seva proposta inicial era la de mantenir l’IBI com al 2013, ja que aquest ha 
pujat un 10 % aprox. per al 2014, però ha resultat impossible.  
 
La Sra. Barceló, regidora de PP, diu que a la reunió que s’ha dut a terme abans del plenari d’avui ha 
demanat que se faci una auditoria externa de la FAMP i SMP per a un major control de seguretat atès que 
s’hi destinen un 15 % del pressupost. Amb això no vol dir que se gestió se faci malament però si que 
demana més control.  
 
La Sra. Barceló, regidora de PP, diu que la partida de festes de 2013 era de 125.000 € i que se varen 
gastar 187.000 € en les festes de Sant Roc. Es poc creïble la despeses per a festes que s’han pressupostat 
per enguany. No cerquem que se canviïn partides insignificants sinó que demanem que se facin les coses 
d’un altra manera. 
 
La Sra. Batlessa contesta que al seu grup municipal els hi agradaria baixar l’IBI però no se pot. La 
proposta de llevar 120.000 € baixant l’IBI no es viable perquè s’han de pagar despeses com la llum, la 
neteja... i a més els ciutadans d’aquí dos anys rebrien un rebut molt més elevat del què ara estan pagant i 
això encara els perjudicaria més.  Explica que va sortir a la premsa de 1/2/2014 un article relatiu a la 
pressió fiscal de diferents municipis i Porreres era el tercer municipi per a baix en el que es pagaven 
menys imposts amb un 40% aprox. i que suposen uns 289 € més o manco. Amb relació a la petició de fer 
auditories a SMP i FAMP, l’assessor ha dit que no es obligatori, però que es pot tenir en compte per si, 
durant es transcurs de l’any es troba convenient que es duguin a terme.  
 
El Sr. Bernat Bauçà, regidor de cultura i de El PI, diu que s’envien els comptes a la Sindicatura de 
Comptes i al ministeri.  
 
La Sra. Batlessa contesta a la Sra. Barceló, regidora de PP, que per les festes de Sant Roc se varen 
ingressar 67.000 €, per tant no se pot fer referència únicament a les despeses sinó també als ingressos. La 
Sra. Barceló, regidora de PP, contesta que igualment no surten els comptes.  
 
La Sra. Batlessa explica que hi ha una partida al pressupost de factures pendent d’aplicar d’exercicis 
anteriors per un import de 126.600 € i que inclou factures com  Son Amat, Zoo Music,...  
 
La Sra. Maria Magdalena Barceló, regidora de PP, diu que consta a l’acta de 28/9/2009 que el Sr. Bernat 
Bauçà, llavors batle va dir “es tracta de pujar el tipus impositiu i anar-ho baixant posteriorment quan hi 
hagi les noves valoracions cadastrals previstes per al 2010”.  
 
El Sr. Bauçà, regidor de El PI, contesta que el Partit Popular augmenta impostos i que sa intenció era 
aquesta si no haguessin disminuït les transferències de l’estat i de la CAIB. Per altra banda els ingressos 
d’ICIO s’han reduït. A més l’ajuntament ha hagut de pagar obres com la de la Plaça, Sa Ronda de 
Circumval·lació... perquè no s’han rebut les subvencions. També recorda que Porreres té tots els serveis 
com escoleta, institut, piscina.  
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La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, agraeix a l’equip de govern l’esforç de donar a conèixer el 
pressupost. Agraeix que se fes el fòrum ciutadà, com va proposar el PSM-IV. 
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM- IV diu que han comparat el pressupost de 2014 amb el 2013. Diu 
que el seu partit no s’ha centrat en grans imports però agraeix que la regidora del PP hagi comentat les 
grans partides com la de l’IBI o la de festes. També troben que la partida de festes es grossa. Diu “mos 
hem mirat molt altres partides”. En primer lloc comenta que la partida per a la reutilització de llibres que 
en el pressupost de 2014 era de 600 € troben que s’ha de mantenir la mateixa partida que en el pressupost 
de 2013 que era de 1.200 €. Pel que fa la parida de normalització lingüística proposen que la partida sigui 
de 5.000 €, igual que en el pressupost 2013 per a fomentar la integració lingüística de la població 
estrangera que suposa un 23 % de la població. Demana que aquesta partida no se destini a fer correccions 
lingüístiques per l’ajuntament sinó en la proposta que s’ha fet arribar. També troba que la partida de 
festes es exagerada i demana que se destinin 2.000 € per a promocionar i mantenir el casal jove. Recorda 
que al pressupost 2014 no hi havia partida específica de “casal jove”. Per altra banda proposen destinar 
una quantitat de promoció cultural o de festes a l’arxiu municipal i que se destinin, per exemple, a la 
contractació d’una persona becària que ordeni l’arxiu que es el patrimoni del poble, o que s’inverteixi en 
un mobiliari mínim. Lamenta que hi hagi tan poc marge. Proposa destinar una partida per joventut. La 
partida de Porreres Ràdio comprèn el canvi d’ubicació d’una antena nova perquè hi ha problemes de 
cobertura.  
 
La Sra. Joana Mora, regidora de PSM-IV, demana que s’expliqui en que s’ha pensant invertir la 
subvenció del Consell per a obres i demana perquè no està prevista al pressupost. També demana perquè 
no hi ha una partida destinada al foment de l’ocupació. Finalment està d’acord amb el regidor del PSOE 
que hi ha poca seguretat i creu que es necessari un servei policial 24 hores amb 2 policies de guàrdia. 
Creu que si que es podria treure.  
 
La Sra. batlessa vol deixar clar que la partida de festes implica la promoció econòmica dels comerços del 
municipi i que inclou els Reis, la Rua.... troba que es necessari per fer conèixer el poble perquè si no mos 
donam a conèixer i si no feim renou, morim. Té una finalitat.  
 
Amb relació al POS, la Sra. Batlessa diu que no s’ha previst al pressupost perquè encara no hi ha la 
resolució del Consell amb l’import. Explica que dins el mes de març s’han de presentar les sol·licituds. 
Llavors s’explicaran. Diu que l’any passat la subvenció es destinar a pagar factures i enguany es per obres 
com asfaltar carreres, que estan en molt mal estat. Diu que la modificació de crèdit passarà pel ple.  
 
La Sra. Batlessa diu que amb relació al foment de l’ocupació, els Serveis Socials fan aquesta tasca. Les 
ajudes econòmiques que se donen son puntuals per a problemes concrets. Diu que hi ha un conveni amb 
empreses del municipi per a contractar aquesta gent. També diu que la Mancomunitat ajuda a trobar feina.  
 
La Sra. Batlessa creu que tots som conscients que es necessari una policia nocturna. Això s’ha demanat a 
la Junta de Seguretat. Se demana suport a la guàrdia civil. Diu que no tenim doblers.  
 
Finalment la Sra. Batlessa diu que se penjarà el pressupost a la web.  
 
Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 27/2/2014, s’aprova el 
següent acord amb 8 vots a favor (El Pi i PSM-IV) i 5 vots en contra (PP i PSOE):  
 
“Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2014, així com, 
les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Vista la documentació tècnica que consta a l’expedient així com l'informe d'Avaluació del Compliment de 
l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària del que es desprèn que la situació és de [equilibri/superàvit], 
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l’informe d'Avaluació del Compliment de la Regla de despesa del que es desprèn que la situació és de 
compliment, se proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent Acord: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Porreres, per a l'exercici 
econòmic 2014, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols és el 
següent: 
 
ESTAT DE DESPESES TOTAL: 3.024.420,68 € 
 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 
 
A.1. OPERACIONS CORRENTS: 2.627.305,75 € 
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal: 951.742,62 € 
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis: 974.753,19 €  
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres: 161.400,00 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents: 525.263,57 € 
CAPÍTOL 5: Fons de contingència: 14.146,37 € 
 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL: 397.114,93 € 
CAPÍTOL 6: Inversions Reals: 81.800 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital: 134.314,93 € 
CAPÍTOL 8: Actius Financers: 0 €  
CAPÍTOL 9: Passius Financers: 181.000 € 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS TOTAL: 3.024.420,68 € 
 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 
 
A.1. OPERACIONS CORRENTS TOTAL: 3.024.420,68 € 
CAPÍTOL 1: Impostos Directes: 1.559.250,00 € 
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes: 28.240,00 € 
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos: 194.900,00 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents: 1.219.010,68 € 
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials: 23.020,00 € 
 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals: 0 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de capital: 0 € 
CAPÍTOL 8: Actius Financers: 0 € 
CAPÍTOL 9: Passius Financers: 0 € 
 
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General pel 2014, les Bases d'Execució i plantilla de personal 
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. Considerar elevats a 
definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
 
QUART. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma.” 
 
I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió, 20.30 hores, de tot el qual, 
com a Secretaria, en don fe. 
 
Vist i plau, la batlessa     La secretària 
Francisca Mora Veny     Maria del Mar Estarellas Pascual  


