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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE DIA 13 DE NOVEMBRE 

DE 2015. 

 
Lloc de la reunió:  Seu de la Mancomunitat des Raiguer. 
         (Ajuntament de Binissalem) 
Data:    Divendres, 13 de novembre de 2015. 
Hora de començament: 13,45 hores 
Hora d’acabament:  13,50 hores 
Membres presents:  Catalina Siquier Capó, BUGER 

Aina Maria Munar Isern, ALARÓ 
Andreu Isern Pol, CONSELL 
Jeroni Salom Munar, BINISSALEM  

    Nicolau Canyelles Parets, SANTA MARIA DEL CAMÍ 
    Magdalena Solivellas Mairata , CAMPANET  
    Guillem Villalonga Ramonell, MANCOR DE LA VALL  
    Joan Francesc Canyelles Garau, MARRATXÍ    
    Joan Rotger Seguí, SELVA 
Membres absents:  Bartolomé Moya Ferragut, LLOSETA 
    Virgilio Moreno Sarrió, INCA 
Secretària:   Nieves Rodríguez Verdú  
Gerent:   Joana Alba Grau 
Caràcter de la sessió:  Extraordinària 
Convocatòria:   Primera 
 
Oberta vàlidament la sessió per la presidència i comprovat per la Secretària, l’existència del 
"quòrum" necessari, s’entra a la deliberació dels punts de l’ordre del dia, i es prenen els següents 
acords: 

 
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió 
anterior de data 1 de setembre de 2015. 
 
 
SEGON.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2014. La Sra. Presidenta sotmet a consideració del 
Ple, la següent proposta d'acord: 

“FETS: 
1. Considerant el compte general de l’exercici 2014, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
2. Considerant l’informe d’Intervenció emès sobre aquesta en data 23 de setembre de 2015, i el 
Dictamen Comissió Especial de Comptes emès en data 28 de setembre de 2014. 
3. Considerant que el compte s’exposà al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions, 
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objeccions o observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de 
data 3 de novembre de 2015. 
4. De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
Es sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’acord: 
 
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2014. 

 
SEGON. Rendir el Compte General 2014 així aprovat i tota la documentació que la integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la Llei 
reguladora de hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març”. 
 
A continuació, la Sra. Presidenta sotmet a votació l'acord “aprovació Compte General exercici 
2014” que és aprovat per UNANIMITAT de tots els membres presents. 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1. La Sra. Presidenta sotmet 
a consideració del Ple, la següent proposta d'acord: 
 
“FETS: 
Vista l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les que no hi 
ha crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i atès que es poden efectuar anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les 
quals s’estimen reductibles sense pertorbació del servei respectiu, per una Provisió de Presidència 
s’incoà expedient per a la concessió de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a baixes de crèdits 
d’altres aplicacions. 
 
Vist que amb data 1 de setembre de 2015, la Presidència va emetre una memòria en la que s’hi 
especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l’operació i la seva justificació. 
 
Vist que amb data 13 d’octubre de 2015,  la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist que amb data 13 d’octubre de 2015 va ser emès un informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la mateixa data la Intervenció informà favorablement la 
proposta de la Presidència. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
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Es sotmet a consideració del Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2015, amb la modalitat 
de crèdit extraordinari, finançat mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el servei respectiu, d’acord amb el següent 
resum per capítols: 

Altes en aplicacions de despeses 
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Euros 

Progr. Econòmica     

912 10000 Òrgans de govern. Retribucions bàsiques. Presidenta     1.648,55 €  

211 16000 Pensions. Quotes Socials        520,10 € 

    TOTAL DESPESES     2.168,65 € 

 
Aquesta modificació es finança amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions, en els termes 
següents: 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 

Progr. Econòmica     

912 23000 Òrgans de govern. Dietes de càrrecs electius     2.168,65 €  

    TOTAL INGRESSOS     2.168,65 € 

 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat 
termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes 
per a resoldre-les”. 
 
Donada la paraula a la Gerent, Sra. Joana Alba, explica que atès que se tracta de crear una nova 
partida en el Pressupost, és necessari aprovar-ho per Ple i publicar en el BOIB. 
 
La Sra. Presidenta sotmet a votació l'acord “aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1” 
que és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres presents. 
 
 
QUART.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL A L'ACTA DE 16 DE JULIOL DE 2015. La Sra. 
President sotmet a consideració del Ple, la següent proposta d'acord: 
 
“FETS: 
Atès l’article 105 de la Llei 30/92 LRJAP i PAC; 
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Atès la necessitat de procedir a la rectificació d’un error material a l’Acta del Ple extraordinari de 
data 16 de juliol de 2015, aprovada per el Ple de la corporació en data 1 de setembre del present, 
 
Al punt QUART.- ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT; allà on diu “El Batle de Consell, Sr. Andreu Isern Pol, 
proposa com a Vice- President al Batle d’Inca, Sr. Virgilio Moreno Sarrió”, ha de dir “El Batle d’Inca, 
Sr. Virgilio Moreno Sarrió proposa com a Vice- President al Batle de Consell, Sr. Andreu Isern Pol”. 
 
Es sotmet a consideració del Ple la següent proposta: 
 
PRIMER. Aprovar la rectificació de l’error material a l’Acta de la sessió Plenària de la Mancomunitat 
de 16 de juliol de 2015”. 
 
La Sra. Presidenta sotmet a votació l'acord “aprovació rectificació error material a l'acta de data 15 
de juliol de 2015” que és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres presents. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió, de la que s’estén la present 
acta, i jo com a Secretària, en don fe. 
 
 
La Secretària,       La Presidenta,  
 
 
 
 
 

 

 


