ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT EL 9 D’OCTUBRE DE 2015
A la ciutat de Llucmajor (Illes Balears), a la sala de sessions de la Casa Consistorial, a les
9.10 hores del dia 9 d’octubre de 2015, sobta la presidència del batle senyor Jaume
Tomàs Oliver, es constitueix el Ple de l’Ajuntament, en primera convocatòria, per
celebrar sessió extraordinària urgent i tractar-hi els assumptes de l’ordre del dia
degudament notificat.
Hi assisteixen els regidors senyors: Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet,
Maria Barceló Calviño, Gregorio Estarellas Mas, Jaime Julián Oliver Vallés, Lucía
Escribano Alés, Bartolomé Tugores Vicens, Francisca Almagro Peset, Bernardino Vives
Cardona, María Antonia Gil Clar, Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina
Calafat Ferretjans, Antonio Campos Cànaves, Eric Jareño Cifuentes, Sandra Villamarín
Rodríguez, Maria Francisca Lascolas Rosselló, Guillermo Roig Mascaró i Juan Ramon
Martín Cañas, i el secreari general senyor Rafael Martínez Barrios, com també la
interventora senyora Catalina Munar Miquel.
S’excusa d’assistir-hi el representant del PP, senyor Joan Barros Oliver.
La Presidència dóna compte de la possibilitat d’avançar uns minuts aquest Ple, atesa
l’assistència a la sala de sessions del Ple de la totalitat dels membres corporatius, llevat
del senyor Barros, del qual s’excusa l’assistència a petició del portaveu del PP, senyor
Joan C. Jaume, sempre que es disposi de l’assentiment dels presents. Els membres
corporatius responen afirmativament i de forma unànime, i com a conseqüència la
Presidència inicia el despatx de l’ordre del dia d’aquest Ple.
1.
PLE

DECLARACIÓ DEL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT D’AQUEST

La Presidència explica aquest punt i proposa declarar el caràcter extraordinari i urgent
d’aquest Ple, d’acord amb les motivacions següents:
“Aquesta Presidència, vist el contingut de l’ordre del dia, per raons d’eficàcia i celeritat,
proposa declarar el caràcter urgent d’aquesta sessió, ja que si no s’ocasionarien perjudicis
evidents a la bona gestió de Llemsa i de l’Ajuntament.”
D’acord amb el que s'ha exposat, per unanimitat s’eleva a acord la proposta, i en
conseqüència es declara aquest Ple extraordinari i urgent.
2.
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’APORTACIÓ PROVISIONAL DE SOCIS
PER COMPENSAR PÈRDUES DE L’EXERCICI 2014 A LLEMSA
La Presidència dóna compte de la proposta següent; la qual s’eleva a acord per
unanimitat, amb 5 vots a favor del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi, 7 del PP, 1 d’ASI i 1 de
SSPLL.
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“Amb la finalitat d’aportar liquiditat amb l’objectiu poder fer front a les obligacions
meritades a l’empresa “Llucmajor empresa municipal de Serveis, SA (Llemsa)” i en
funció de les pèrdues previstes de l’exercici 2014 en les quals va incórrer LLEMSA, i a
falta de l’elaboració i aprovació dels Comptes anuals del 2014, aquesta Batlia proposa al
Ple:
- Procedir a efectuar una aportació provisional de socis per a la compensació de pèrdues
de l’exercici 2014 de l’empresa LLEMSA per import de 485.044,99 €, reconeixent a
l’efecte les corresponents obligacions amb càrrec a la partida pressupostària
0130.130.74002 del pressupost de l’Ajuntament de Llucmajor de l’exercici 2015”.
El secretari dóna compte detalladament del que s’ha tractat en aquesta sessió, i els
membres corporatius ho troben conforme. En conseqüència aproven per unanimitat
aquesta acta de 9 d’octubre de 2015, si bé el senyor Joan C. Jaume manté que aquesta
forma d’aprovar l’acta no és l’ordinària, opinió que comparteix el secretari, si bé la
justifica vist el caràcter extraordinari i urgent de la sessió i la falta de debat dels punts
d’aquest Ple.
Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 09.20 hores del dia abans
assenyalat.
El batle

El secretari
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