ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2017
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 16 d’abril de 2018
Horari: de les 8.30 a les 8.45 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gori 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, Cristina Calafat Ferretjans, 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
 Antoni Campos Cànaves (s’excusa la seva assistència)
 Joan Barros Oliver (s’excusa la seva assistència).
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIOS PER A L’EXERCICI 2018
Seguidament es veu l’expedient sobre el Pla estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2018 i la proposta.
Antecedents de fet
D’acord amb l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
obliga les administracions que pretenguin concedir subvencions tenir-lo aprovat, atès el seu
caràcter bàsic, aquest Ajuntament vol aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’exercici
2018.
Fonament de dret
1. D’acord amb l’article 12 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, l’Ajuntament de Llucmajor ha elaborat el Pla
Estratègic de Subvencions de l’exercici 2016, per poder complir amb l’obligació jurídica que
estableix la Llei general de subvencions, a l’efecte de poder fer efectives les subvencions
consignades pressupostàriament en el pressupost de l’exercici 2018.
2. D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 38/2003, el Pla estratègic és un
instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una
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activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública, amb caràcter
previ al naixement de les subvencions.
3. L’objecte d’aquest Pla és donar una major informació sobre les subvencions i incrementar
els nivells d’eficàcia, eficiència i economia en la gestió de la despesa pública subvencional.
4. Donat que el Pla Estratègic no té una naturalesa reglamentària, una vegada aprovat per
l’òrgan competent es publicarà en el BOIB per al seu coneixement.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 11 d’abril, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu grup serà en positiu, a
pesar que varen votar en contra dels pressupostos.
Tot seguit i en virtut dels antecedents exposats se sotmet a votació el fons de l’assumpte i
amb 17 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP) i 2 abstencions (SSPLL i ASI) per majoria s’adopta
l’acord següent:
Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2018.
Segon. Publicar el Pla en el BOIB.
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2018
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla municipal corresponent a
l’exercici 2018.
Vista la plantilla orgànica municipal aprovada en l'Annex del Pressupost General per a l'exercici 2018 (BOIB núm. 161 de 30 de desembre de 2017).
Examinada la proposta de modificació de la plantilla orgànica d'aquest Ajuntament que s'adjunta com a annex 1.
Vist l'informe subscrit per la cap del Servei de Recursos Humans, en el qual es constata
l'existència dels següents errors materials en la confecció de la plantilla orgànica municipal
de 2018:
 Quant al personal funcionari, s’han detectat els següents errors que es rectifiquen:
o Inclusió de les modificacions de la Relació de Llocs de treball amb dotació
pressupostària MF-35 (1 TAG, 1 auxiliar administratiu/a i 2 TAE mitjà treballador/a social), MF-36 (1 educador/a social) i MF-38 (1 cap de servei de Serveis
Socials - TAE Pedagogia).
o Modificació de 2 places de TAG, que haurien de ser: 1 TAE superior especialitat pedagogia mitjà i 1 TAE mitjà especialitat en relacions laborals.
o Inclusió de les places d’habilitats nacionals (1 secretaria, 1 intervenció i 1 tresoreria) i 1 d’administració general tècnic de gestió.
o Respecte de la policia local, de les 94 places de la plantilla publicada el
30/12/2017, una d’elles correspon a subinspector, dos a oficials i una altra
s’ha de suprimir ja que és una duplicitat.
 Quant al personal laboral, s’han detectat els següents errors que es rectifiquen:
o Duplicació errònia de las places existents de tècnic/a superior pedagogia. Se
n’elimina una.
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o
o
o
o

o
o

Hi figuraven 19 places d'educadora, que a més figuraven totes ocupades,
quan realment només hi ha 18. Se n'elimina una.
S'agrupen tots els oficials 1a especialista.
S'agrupen tots els oficials 1a sense especialitat.
S'afegeix 1 auxiliar educador/a. S'amortitza per error una plaça quan al seu titular se li ha reconegut una incapacitat permanent revisable amb reserva de
lloc, per la qual cosa no ha de figurar com a vacant ni s'ha d'amortitzar.
Una de les places de conserge es troba vacant per haver mort la persona que
l'ocupava.
S'elimina la vacant de personal de neteja. Figura com a vacant una plaça el titular es jubila ometent que prèviament s’havia concertat un contracte relleu
amb un altre treballador.

Vist que l'esmentada modificació revesteix caràcter urgent, ja que la plantilla ha de reflectir
una imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent, no se’n pot demorar, per
tant, l’aprovació fins al proper exercici.
Vist l'informe emès per la Intervenció, en el qual es constata l'existència de crèdit pressupos tari adequat i suficient per escometre la modificació pretesa.
Atès que la modificació de la plantilla correspon al Ple de l'Ajuntament, en virtut d'allò previst
en l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 11 d’abril, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i considerant que per a la modificació de la
plantilla, aprovada, s'han de seguir els mateixos tràmits que per a l'aprovació del pressupost,
perquè així ho exigeixi l'article 126.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 8
abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla orgànica corresponent a
l'exercici 2018, que s'adjunta com a annex I.
Segon. Publicar l'acord al BOIB perquè els interessats puguin examinar-lo i, dins un termini de 15 dies hàbils, presentar les reclamacions que considerin oportunes davant el Ple de
l’Ajuntament.
Tercer. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es
presenten reclamacions, després de la qual cosa la Batlia elevarà l'acord a definitiu i n’ordenarà
la publicació en el BOIB.
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 2017, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també 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 el normal
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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 del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, 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
pressupostària i que ens trobam 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 11 d’abril, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i vista la incoació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits i l’informe 61/2018 d’Intervenció amb objecció, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 8
abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’aprova l’acord següent:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2017, 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 4/2007 de Reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
DATA FACTURA
18/12/2017
11/12/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
30/12/2017

07/03/2018
05/02/2018
29/05/2017
31/01/2018
16/02/2018
01/04/2017
01/04/2017
27/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
27/02/2018

TERCER
FUSTERIA FORTEZA
S.L
BALLADORS DE LLUC
SISTEMAS
DE
OFICINA D’ES PLA,
S.A
SISTEMAS
DE
OFICINA D’ES PLA S.A
SOCIEDAD CULTURAL
MUSICAL
Y
RECREATIVA S.A
GRAFIC ART PALMA
S.A
GEGANTERS
DE
LLUCMAJOR
DISTRIBUIDORA
ROTGER S.L
ASOC.DE LA ESCUELA
DE MUSICA Y BANDA
DE S’ARENAL
ASCENSORES
ASPE
S.A
SOCIEDAD GRAL DE
AUTORES DE ESPAÑA

DESCRIPCIÓ
SUBMINISTRAMENT FUSTERIA – ESCOLA
BALLADA POPULAR 13/8/17 BADIA GRAN
FACT S/ CÓPIES REALITZADES 17/1-27/2/2017 RRHH-TRESORERIA
FACT S/ CÓPIES REALITZADES 17/1 – 27/2/17 S.SOCIALS
LLUCMAJOR
FACT S/CÓPIES REALITZADES 17/1-27/2/2017
FACT S/CÓPIES REALITZADES 20/1-24/2/2017 FADA MORGANA
FACT S/CÓPIES REALITZADES 17/1-27/02/2017 URBANISME
FACT S/ CÓPIES REALITZADES 17/1-24/2/2017 SERV ORIENTACIÓ
FACT S/ CÓPIES REALITZADES 17/1-27/2/2017 OAC LLUCMAJOR

IMPORT
TOTAL
58,32 €

PARTIDA PRES.
080000-3212-2219900

300,00 €
78,02 €
64,65 €

110000-338-2269901
020000-920-2130000
020000-920-2130000

218,91 €
183,98 €
57,33 €
160,31 €
123,32 €
2.000,00 €

020000-920-2130000
020000-920-2130000
020000-920-2130000
020000-920-2130000
020000-920-2130000
060000-338-2269901

2.826,43 €

060000-4311-2269901

7.600,00 €

060000-334-2269000

40,48 €

060000-334-2260200

4.800,00 €

060000-338-2269901

3.200,00 €

060000-338-2269901

265,43 €
617,39 €
69,60 €
208,80 €

060000-334-2130000
060000-334-2130000
060000-338-2269901
060000-338-2269901

431,66 €

060000-338-2269901

106,44 €

060000-338-2269901

CONCERT DE NADAL ( 30/12/2017 )
300 CATÁLEGS + PORTADES PLASTIFICADES – FIRES
33 SORTIDES DELS GEGANTS DE LLUCMAJOR – ANY 2017
SERVEI DE REVISTES BIBLIOTECA MAIG 2017
DIVERSES ACTUACIONS: 16/4 DIUMENGE SANT S’ARENAL, 23/4
PANC ARITAT, 26/6 CORPUS…
DIVERSOS CONCERTS: 30/9 FINAL D’ESTIU S’ARENAL, 2/12 STA CE
CILIA, 15 I 16/12 CONCERTS ES GLÉSIA BADIES I S’ARENAL
MANTENIMENT ASCENSORES BIBLIOTECA (1/4-30/6/17)
MANTENIMENT ASCENSOR CLAUSTRE (1/4/17 – 30/6/17 )
ACTES DE VIA PUBLICA TOLLERIC MAYOR 17/07/2015
ACTES VIA PUBLICA CALA PI, VALLGORNERA I MAYOR 1/8/15 –
25/7/15 – 24/7/15
ACTES VIA PUBLICA BAHIA GRAND 15/8/15 – 14/8/15 – 12/8/15 –
10/8/15
ACTES VIA PUBLICA SA TORRE MAYOR 29/08/15
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27/02/2018
27/02/2018

ACTES VIA PUBLICA CALA BLAVA 30/08/15
ACTES VIA PUBLICA LES PALMERES MAYOR – 21/8/15 – 22/8/15 –
20/8/15
ACTES VIA PUBLICA LLUCMAJOR DELS ANYS 2014 – 2015
ACTES VIA PUBLICA S’ARENAL MAYOR – 12/7/15 – 8/7/15 – 5/7/15
ACTES VIA PUBLICA S’ARENAL ANY 2014
4 ACTES VIA PUBLICA – LES PALMERES 18/08/2016 – 20/08/2016 –
21/08/2016
8 ACTES VIA PUBLICA – LES PALMERES MAYOR– 19/8/12 –
18/02/12 – 17/8/12 – 16/8/12 -25/8/13 – 24/8/13 – 22/8/13
SERVEIS PRESTATS VETERINARI FIRA 2017
PRODUCTES FARMACÉUTICS MEDI AMBIENT
ENLLUMENAT C/ MIGUEL SALVA

27/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
16/03/2018
24/02/2018
11/10/2017
28/02/2018
15/12/2017
15/12/2017

A.D.M.
S.G.F.
URBIA
INTERMEDIACIÓN
INGENIERIA
SERVICIOS S.A

Y

REPOSICIÓ COLUMNA R. MITJORN
TOTAL GENERAL EUROS

525,76 €
208,80 €

060000-338-2269901
060000-338-2269901

1.779,61 €
208,80 €
1.131,74 €
222,86 €

060000-338-2269901
060000-338-2269901
060000-338-2269901
060000-338-2269901

748,55 €

060000-338-2269901

210,74 €
61,00 €
2.021,47 €
2.347,79 €

060000-4311-2269901
020000-172-2219900
020000-165-2270601
020000-165-2270601

32.878,19 €

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.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE LA RESIDÈNCIA
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 2017, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també 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 el normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquesta Residència.
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 la
Residència de Persones Majors de Llucmajor per a l’exercici 2018, 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
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 11 d’abril, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, i vists la incoació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits i l’informe 06/2018 d’Intervenció amb objecció, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 8
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 3/2018, 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 3/2018 de Reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les
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següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
DATA FACTURA
19/05/2017
15/06/2017
31/08/2017
30/09/2017

TERCER

DESCRIPCIÓ

DETEREGENTES LA PALMERA
S.L

PRODUCTES NETEJA
PRODUCTES NETEJA
PRODUCTES NETEJA
PRODUCTES NETEJA

TOTAL GENERAL EUROS

IMPORT
TOTAL
28,13 €
202,60 €
64,43 €
28,13 €
323,29 €

PARTIDA PRES.
130000-231-2211000
130000-231-2211000
130000-231-2211000
130000-231-2211000

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.
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7/2018
Seguidament es veu l’expedient de la modificació pressupostària núm. 7/2018 en la
modalitat de suplement de crèdit i la proposta.
Vista la notificació rebuda del Jurat Provincial d’Expropiació forçosa de l’expedient 5/2017,
relatiu a la fixació del preu just per l’expropiació de les finques núm. 1 – Ref. Cadastral
07031A027000020000EA (Pol. 27, Parc. 2) i n. 2 – Ref. Cadastral 07031A026000030000ET
(Pol. 26, Parc. 3), la qual es va produir per tal de dur a terme les obres de dipòsit i canonada
de proveïment d’aigua per a les urbanitzacions de s’Estanyol, Son Reiners i Son Bieló.
Vist que l’esmentada notificació posa de manifest que es fixa com a preu just dels béns i
drets de la finca objecte d’expropiació la quantitat de 94.802,30 €.
Vist que amb data 15/06/16 es va dur a terme la consignació d’un import de 41,499,45 €
com a constitució de dipòsit a la “Caja General de Depósitos de la Delegación de Economía y
Hacienda de las Illes Balears” (núm. de justificant 116167351269D).
Vist que existeix una diferència entre la quantitat dipositada i l’import que definitivament es
fixa com a preu just, i que aquesta ascendeix a 53.302,85 €. En el pressupost municipal no
hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa.
En el capítol 5 de despeses del pressupost existeix el Fons de Contingència, introduït per
l’article 31 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que
estableix que es tracta d’un dotació per fer front a necessitats de caràcter no discrecional i
no previstes al pressupost inicialment aprovat.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 11 d’abril, i una vegada
vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 17 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP) i 2
abstencions (SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar la modificació pressupostària núm. 7 de l’Ajuntament de Llucmajor per
a l’exercici 2018, en la modalitat de suplement de crèdit a les següents partides i imports:

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
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APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
050000-929-500

DESCRIPCIÓ
FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA

IMPORT
53.302,85 €.

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
012000-161-6010001

DESCRIPCIÓ
IMPORT
OBRAS DEPOSITO CANAL. AGUA S’ESTANYOL
53.302,85 €.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 8/2018
Seguidament es veu l’expedient de la modificació pressupostària núm. 8/2018, en la
modalitat de transferència de crèdit i la proposta.
El Ple de l’Ajuntament aprovà en sessió plenària de 29 de setembre de 2017 el pressupost
municipal per a l’exercici 2018. Aquest pressupost complia amb les disposicions legals
vigents, si bé la intervenció va fer menció en les conclusions del seu informe II-A-2017-164,
relatiu a l’estabilitat pressupostària, que el càlcul de la regla de la despesa objecte d’aquest
pressupost podria tenir greus conseqüències si no es duia a terme un control exhaustiu de
l’execució pressupostària.
Un cop revisades una sèrie d’aplicacions pressupostàries a les que hi ha un crèdit que restarà
disponible, per tal de reduir la despesa computable en els càlculs de la regla de despesa, i
considerant pertinent reduir el deute que la Corporació manté.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 11 d’abril, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu grup serà d’abstenció. Vol
recordar-los que, com ja va dir al regidor d’Hisenda en el plenari dels pressupostos, els
pressupostos que aprovaven s’haurien de modificar com ja varen fer aquests anys passats.
Saben que és una modificació per afrontar deute pendent, però també s’hauria pogut
pressupostar d’una altra manera. Saben que les partides no s’executaran en la seva totalitat
en el pressupost del 2018, però això ja era previsible, per tant quan els deia que els
pressupostos eren ficticis era en aquest sentit.
Una vegada acabada la intervenció i de conformitat amb l’exposició anterior, i vist l’informe
d’Intervenció II-A-2018-060, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor
(PSOE, MÉS i PI) i 8 abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar la modificació pressupostària núm. 8 de l’Ajuntament de Llucmajor per
a l’exercici 2018, en la modalitat de transferència de crèdit a les següents partides i imports:
AUGMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
030000-1622-2270002
030000-1622-2270003
030000-1622-2270006
030000-163-2270001
030000-163-2270009
012000-340-6220001

DESCRIPCIÓ
CONTRATO SERVICIO RECOGIDA VOLUMINOSOS
CONTRATO SERVICIO SELECCIÓN DE RESIDUOS
CONTRATO SERVICIO TTE A GESTOR FINAL
CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA NUCLEOS URBANOS
AMPLIACIÓN CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA
REFORMA VEST. REFUERZO ESTRUC. ARENAL
TOTAL =

IMPORT
40.000,00
25.000,00
40.000,00
100.000,00
535.480,00
171.571,28
912.051,28

€
€
€
€
€
€
€

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76
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050000-011-9130000

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS
TOTAL =

912.051,28 €
912.051,28 €

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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