ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2018
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 14 de maig de 2018
Horari: de les 14 a les 14.20 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president
 Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores Vicens i Francisca
Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona, Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat
Ferretjans, 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
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents
 Cristina Calafat Ferretjans (s’excusa la seva assistència).
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10/2018
Tot seguit es veu l’expedient de la modificació pressupostària núm. 10/2018, en la modalitat
de suplement de crèdit i amortització anticipada de préstecs i la proposta.
Vist que l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar, en data 26 de febrer de 2018, la liquidació de
l’exercici 2017 (Decret 2018000665), del qual es poden extreure les següents dades, entre
d’altres:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 21.314,329,27 €
Capacitat de finançament (en termes SEC): 11.926.692,04 €
Compliment de la regla de la despesa en 127.660,54 €
Vist que la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix en el
seu article 32 “Destinació del superàvit pressupostari. En el supòsit que la liquidació
pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats
autònomes i corporacions locals, a reduir l’endeutament net. En el cas de la Seguretat Social,
el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat d’atendre les
necessitats futures del sistema.”
Vist així mateix l’informe d’Intervenció núm. II-A-2018-067, en què es posa de manifest la
necessitat de regularitzar les destinacions dels superàvits pressupostaris (en termes SEC)
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que durant les liquidacions del exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016 s’han dut a terme.
L’informe posa de manifest la necessitat de destinar la quantitat de 14.847.385,17 € a
l’amortització anticipada dels préstecs derivats del mecanisme de finançament per al
pagament a proveïdors. D’aquesta forma es pretén dur a terme una regularització en
l’aplicació de l’esmentat article 32 LOEPSF.
Vist, a més, que la disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix la necessitat de
destinar part del superàvit en comptabilitat nacional a dotar el crèdit adequat i suficient per
fer front a les obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de desembre de 2017.
I vist que l’article 52 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora d’hisendes locals, que estableix que la competència per a la concertació o
modificació de les operacions de crèdit a llarg termini correspon al Ple de la corporació quan
l’import d’aquestes superi el 10 % dels recursos ordinaris previstos en el pressupost, i que és
el cas de l’amortització anticipada que es pretén dur a terme.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 9 de maig, i una
vegada vist el dictamen la interventora explica que, en relació amb el seu informe i a petició
del Sr. Jaume pel que fa a la liquidació del 2014, les dades que es tenen no són exactament
les que surten en l’informe. Per això vol aclarir que en l’exercici 2014 resultant de la
liquidació del 2013 el romanent de Tresoreria és de 16.073.377,42 €, però aquest romanent
no és per a les despeses generals, que és el que poden utilitzar per amortitzar deute. El
romanent de Tresoreria per a les despeses generals era de 2.973.319,84 €, i també fa
constar que el 2014 es varen amortitzar 500.000 € amb càrrec a aquest romanent. A més
s’amortitzaren 3.000.000 € d’operacions de Tresoreria, però no amb càrrec al dit romanent,
ja que no s’hi poden amortitzar les operacions pressupostàries, és a dir, els préstecs a llarg
termini i, per tant, aquests 3.000.000 € no es varen imputar al romanent de Tresoreria. Es fa
constar ja que no s’ha pogut fer abans, i s’han duit a terme aquestes correccions de
l’informe que s’incorporaran a l’expedient una vegada rectificat. Per acabar dona les gràcies i
demana disculpes per no contrastar una informació errònia que li varen passar que no afecta
per a res la proposta que s’ha llegit avui.
El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que aquest punt és per reflectir el que
era l’històric i el que va passar l’any 2014 i que ells no hi tenen res a objectar. També volen
reflectir la importància d’aquest plenari perquè pensen que és un punt d’inflexió dins aquesta
corporació, pel fet que ja s’està en disposició tant de romanent com de liquiditat per poder
cancel·lar quasi la totalitat del deute, i amb això es cancel·larà un deute històric i serà un
benefici els anys vinents per a les arques municipals i per poder fer el que els ciutadans els
demanen.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) agraeix a la interventora que hagi modificat el seu informe i diu
que ell li va fer aquesta menció perquè mirant els números de l’informe, a pesar que la
proposta no canvia, ja que està ben presentada, es desprenia que pareixia que s’havia
d’haver amortitzat deute des de l’any 2014 fins avui dia, cosa que no ha fet aquesta
corporació, i l’any 2014 amb el romanent positiu de l’any 2013 no era de 16.073.377,42 €,
sinó de 2.973.319,84 €. En aquell any es va reduir deute molt més que el romanent de
Tresoreria i es va amortitzar deute per 4.000.000 €, i per això entenen que l’any 2014 es va
complir, així com no es va fer els anys 2015, 2016 i 2017. Estan d’acord amb el que diu el
Sr. Oliver: que avui és un plenari important, ja que es lleven quasi 15.000.000 € de deute,
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però no veien la necessitat de fer-lo extraordinari. Així i tot, tots han d’estar satisfets de com
surten els números i poder llevar una càrrega important de deute i no haver de pagar
interessos bancaris. Per tot això el seu grup els donarà suport en aquest punt. Diu que la
cosa que realment els preocupa i que era importat per fer un ple extraordinari és el tema de
les inversions financerament sostenibles, i que no saben si hauran d’esperar un trimestre
més per dur-les a terme. Però de l’informe d’Intervenció es desprèn que no compleixen el
període mitjà de pagament, cosa que no s’entén bé amb una bona situació econòmica i una
bona Tresoreria, però els seus motius deuen tenir, i no saben si enguany es tornarà a arribar
a temps en les dites inversions.
El Sr. Juan Ramón Martin (SSPLL) diu que el vot del seu grup serà negatiu, perquè pensen
que estan d’acord que els deutes s’han de pagar, però creuen que es podria invertir una
quantitat en coses que el poble necessita i que el ciutadà vol, entre d’altres les naus que hi
ha devora l’escola de Sa Marina, ja que paguen els seus impostos i indirectament els deutes,
sense ser responsables de la situació.
El Sr. Oliver, referent al que ha dit el Sr. Martín, afirma que ells també pensen que els diners
que es recapten s’han d’utilitzar en coses que demana el ciutadà, que per alguna cosa els
han votat, però també s’ha d’entendre que aquestes amortitzacions es fan en compliment de
la Llei estatal pressupostària i que a aquest equip de govern, com ja s’ha posat de manifest
en altres plenaris, li agradaria poder fer altres coses. Per desgràcia, però, la Llei Montoro no
els deixa destinar els diners en el que ells voldrien. De fet aquest equip de govern ja es va
adherir a una plataforma reivindicativa en aquest aspecte. Pel altra banda diu al Sr. Jaume,
fent referència a l’informe de Tresoreria, que efectivament no s’ha complit el període mitjà
de pagament, està a 30,4 dies i ha estat per motius conjunturals, i un d’ells són diverses
factures complicades el procés de tramitació de les quals no és fàcil. També diu que el ple
extraordinari es fa perquè aquest equip de govern ha decidit que era una cosa prou
important per fer-lo i al més aviat possible. I en resposta al tema de les inversions
financerament sostenibles, el que pot avançar és que els plecs de moltes d’elles ja s’estan
preparant i que les faran a partir del segon trimestre d’enguany.
El Sr. Jaume diu que el tema que realment els preocupa és el de les inversions
financerament sostenibles, perquè pareix que no es poden invertir, però com ha portat a
col·lació el Sr. Martín, no és així, ja que el 90 % d’aquestes inversions que pot fer el municipi
es poden invertir, i si miren el BOE d’enguany, podran veure quin tipus d’inversions es poden
dur a terme amb el que ha ampliat el Sr. Montoro. A més es poden fer ja, abans de
l’aprovació del pressupost, i en el cas d’aquest ajuntament, creuen que no es podrà aprovar
per plenari fins al juny i després ja queda poc temps. Tot això és gestió, sap que és
complicada, però no deixa de ser gestió, però el que realment importa per al benefici de tots
és llevar deute.
Seguidament, una vegada acabades les intervencions i de conformitat amb l’exposició
anterior, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 18 vots a favor (PSOE, MÉS i PI), 1
vot en contra i 1 abstenció (ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la modificació pressupostària núm. 10 de l’Ajuntament de Llucmajor
per a l’exercici 2018, en la modalitat de suplement de crèdit a les següents partides i
imports:
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INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
050000-011-9130000
050000-931-2270800
012000-432-6250000
012000-920-6250001
012000-920-6260001
020000-912-2260100
020000-920-2130000
020000-920-2210000
020000-920-2210300
020000-920-2240000
070000-441-2279900
120000-4312-2269900

DESCRIPCIÓ
Amortització de préstecs
Servei de recaptació
Mobiliari i estris turisme
Mobiliari i estris administració general
Equip informàtic
Despeses de representació i protocol·làries
Conservació maquinària i instal·lació admó. gral.
Energia elèctrica admó. gral.
Combustible vehicles municipals
Primes d’assegurances admó. gral.
Feines altres empreses transport públic viatgers
Despeses diverses mercats

IMPORT
14.847.385,17 €
502.110,26 €
12.952,34 €
606,82 €
12.484,33 €
178,22 €
9.772,47 €
291,92 €
9.096,04 €
6.772,37 €
33.806,32 €
2.530,00 €
Total: 15.437.986,26 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
87001

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
15.437.986,26 €

Atès que es tracta d’una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit,
l’aprovació correspon al Ple de la Corporació i li seran aplicables les normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i els concordants 20 i
22 del RD 500/1990.
Segon. Aprovar l’amortització anticipada de la totalitat dels préstecs del mecanisme
de finançament per al pagament als proveïdors, actualment formalitzat, per l’import del
capital pendent en el moment de l’amortització anticipada i amb un màxim de 15.759.436,50
€. Tot això condicionat a l’efectiva entrada en vigor de la modificació pressupostària
esmentada en el punt 1.
Tercer. Facultar el batle per dur a terme les actuacions necessàries per tal de fer
efectiva l’esmentada amortització anticipada.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2016, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, que els subministraments o serveis
han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i els preus acordats, i que totes
elles són necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels distints serveis
municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2017, i atès que ens trobem davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En
virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un
altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el
particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anualitat
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pressupostària, i trobant-nos davant un acte nul de ple dret es considera necessari i obligat
atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 9 de maig. Atès que no
hi ha intervencions, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
i vist l’informe 83/2018 d’Intervenció amb objecció, se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 9 abstencions (PP, SSPLL i ASI), per majoria
s’adopta l’acord següent:
Primer: Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’Expedient
de reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
Segon. Aprovar l’Expedient 5/2018 de reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses, condicionat a l’aprovació definitiva del suplement de crèdit
10/2018, d’acord amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal vigent.
FACTURES AJUNTAMENT:
DATA FACTURA
09/11/2017
09/11/2017
30/09/2017
31/10/2017
29/06/2017
02/08/2017
12/05/2017
26/10/2017
08/11/2017
31/10/2017
27/11/2017
22/08/2017
30/11/2017
31/07/2017

TERCER
ENDESA ENERGIA XXI S.L.
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS
DE PALMA
SISTEMAS DE OFICINA D’ES PLA, SA
COLABORACIÓ CAMPANYA “FRESCORETA
MEDITERRÀNEA” 63 ADHESIONS
AIG EUROPE (POLIZA DE SEGUROS
AUTORIDADES Y PERSONAL ADM. PÚBLICAS
SERVICI BALEAR DE LA TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN SL
SERVICI BALEAR DE LA TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN SL
CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIÓ SL
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, SL
CANON ESPAÑA, SA
SOLRED, SA
URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y
SERVICIOS SA

DESCRIPCIÓ
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC (02/07-31/08/2017) A GRAL
ENERG ELECT C/ PARE RIPOLL (02/07-31/08/2017) A GRAL
SERVEI BUS EMT. SETEMBRE 2017
SERVEI BUS EMT. OCTUBRE 2017
DUES FOTOCOPIADORES
ASSOCIACIÓ DEL PETIT COMERÇ DE MALLORCA

IMPORT TOTAL
142,33 €
149,59 €
16.747,57 €
17.058,75 €
805,86 €
2.530,00 €

PARTIDA PRES.
020000-920-2210000
020000-920-2210000
070000-441-2279900
070000-441-2279900
012000-920-6260001
120000-4312-2269900

AIG EUROPE SUCURSA. EN ESPAÑA

6.772,37 €

020000-920-2240000

CÒPIES REALITZADES FINS EL DIA 04/10/2017

5.073,19 €

020000-920-2130000

CÒPIES REALITZADES IMPRESORES LEXMARK FINS FINAL
D’OCTUBRE 2017
AIGUA EMBOTELLADA (SOPAR ASSOCIACIO CANCER)
SILLÓN LONDRES + BRAZOS TAPIZADO PIEL NEGRO
IMPRESORA DE PLANOS – URBANISMO
COMBUSTIBLE VEH. BRIGADA NOVEMBRE 2017
ILUMINACIÓ CALA MOSQUES – PRESUPOST 2016 – 693

4.699,28 €

020000-920-2130000

178,22 €
606,82 €
11.678,47 €
9.096,04 €
12.952,34 €

020000-912-2260100
012000-920-6250001
012000-920-6260001
020000-920-2210300
020000-432-6250000

TOTAL GENERAL EUROS

88.490,83 €

Tercer. Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la hisenda municipal.
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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