ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 06/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 5 d’abril de 2016
Horari: de 9 a 9.20 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés i Bartolomé
Tugores Vicens, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS
per Mallorca-APIB
 Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos
Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Matías Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
La Sra. Francisca Almagro Peset (PSOE) s’incorpora a la sessió una vegada començada.
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015
La sessió comença amb l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a l’aprovació de la liquidació del
pressupost municipal corresponent al passat exercici 2015.
El regidor d’Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), explica que la documentació ha estat a
l’abast de la corporació, i resumeix el contingut del Decret 682/2016, de 31 de març,
d’aprovació de la liquidació del pressupost, i que aboca un resultat pressupostari ajustat de
9.042.478,08 € per a l’Ajuntament, 78.020,13 € per al Patronat de la Residencia, i de
41.437,11 € per pal Patronat del Molí d’en Gaspar.
Durant l’exposició del Sr. Oliver el regidor Sr. Joan Barros abandona momentàniament la
sessió.
Seguidament comença el torn d’intervencions amb el Sr. Joan C. Jaume (PP), que diu que en
el Plenari s’ha donat compte d’un decret que el batle ja ha firmat perquè és competència
seva firmar el decret de la liquidació, però així com marca la llei es dóna compte al primer
plenari que se celebri. Dóna l’enhorabona als serveis tècnics perquè és una feina molt
laboriosa, la liquidació és un reflex fidel de com ha anat l’any, i el camí que es va prendre fa
uns anys està donant els seus fruits. L’important és el compliment del principi d’estabilitat
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pressupostària. Hi ha la magnitud de la regla de la despesa que els preocupa, i proposa que
es plantegi un nou pla d’ajust i que segueixin el camí començat ja fa uns anys.
El Sr. Jaume J. Oliver contesta que en l’únic que coincidiran és en la consideració que la regla
de despesa ve marcada per llei, però en tota la resta no es posaran d’acord, ja que no
consideren que el PP hagi deixat l’Ajuntament en condicions òptimes. A més a més, considera
un poc precipitat demanar en aquestes dates de l’any un nou pla d’ajust. El que sí faran serà
adjudicar les obres de subministrament d’aigua potable a les urbanitzacions necessitades, i
també s’haurà de rebaixar el deute.
El Sr. Joan C. Jaume contesta que l’equip de govern actual no voldrà reconèixer la feina que
es va fer a l’anterior mandat, però el PP l’ha pagada i per això estan on estan. La regla de
despesa no té res a veure amb la situació econòmica de l’Ajuntament, i s’ha superat l‘1,3 %.
La situació d’aquest ajuntament avui és molt millor que fa 4 anys, i creu que s’ha de seguir
per aquest camí ja que s’ha demostrat que el que varen fer amb el pla d’ajust ha estat positiu
per a l’economia d’aquesta casa, i els felicita.
El Sr. Jaume J. Oliver per acabar diu que s’accepta l’enhorabona, però reitera que no es
posaran d’acord en aquest aspecte, ja que aquest pla d’ajust que ara s’està complint ve
donat per haver fet les coses malament en el passat.
Una vegada acabades les intervencions, els membres de la corporació es donen per
assabentats del decret de liquidació del pressupost del passat exercici.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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