
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 7/2017
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 21 de juny de 2017
Horari: de 12.30 a 12.36 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernardí Vives Cardona, batle president
 Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaime  J.  Oliver  Vallès,  Bartolomé  Tugores  Vicens,  Lucía

Escribano Alés i Francisca Almagro Peset pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Lluís Segura Seguí i Maria Barceló

Calviño per MÉS per Mallorca-APIB
 Maria Antònia Gil Clar, per El PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Eric Jareño Cifuentes, Joan Barros Oliver,

Sandra  Villamarín  Rodríguez,  Cristina  Calafat  Ferretjans,  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
 Antonio Campos Cànaves (excusa assistència)

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE TRANSFARÈNCIA
Per  començar  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  modificació  pressupostària  núm.  15,  en  la
modalitat de transferència pressupostària.

Vista la necessitat de dotar de crèdit pressupostari diverses partides del capítol 1 de personal
per fer front a despeses que deriven de la contractació de personal per tal de cobrir les
necessitats del servei.  

Atès que es tracta d’una transferència de crèdit que afecta diferents àrees de despesa, tal
com estableix  la  base  11.4  de  les  bases  d’execució,  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.

El regidor d’Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que la documentació d’aquest expedient
ha estat a disposició per consultar-la i s’ofereix per aclarir qualsevol dubte. 
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 16 de juny, i una vegada
vist el dictamen, l’informe d’Intervenció, i vist que al pressupost no hi ha crèdit adequat i
suficient per fer front a aquestes despeses, i de conformitat amb l’exposició anterior i atès
que no hi ha intervencions, 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:

Únic.  Aprovar  la  modificació  pressupostària  número  15  per  a  l’exercici  2017,  en  la
modalitat de transferència de crèdit en les següents partides i imports:
DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
0200-163-2270001 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA NUCLEOS URBANOS 153.742,95
0200-1622-2270002 CONTRATO SERVICIO RECOGIIDA PODA Y VOLUMINOSOS 50.000,00
0200-1622-2270006 CONTRATO SERVICIO TTE PUNTOS VERDES A GESTOR FINAL 50.000,00
0200-1621-2270002 CONTRATO SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA CONTENEDORES 60.000,00
0400-011-31000 INTERESES DE PRESTAMOS 50.000,00

363.742,95

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

0400-241-13110 RETRIBUCIONES PROYECTO PROG. VISIBLE 142.204,77
0400-241-16000 SEGURIDAD SOCIAL - PROMOCION EMPLEO 70.891,23
0400-241-13100 RETRIBUCIONES PROYECTO BOSC MAJOR 135.668,81
0900-241-2269900 GASTOS DIVERSOS POL. ACTIVAS DE EMPLEO 8.878,14
0900-241-2270601 TRAB. TÉCNICOS POL. ACTIVAS DE EMPLEO 2.500,00
0900-241-2210300 COMBUSTIBLE PROYECTO BOSC MAJOR 1.600,00
0900-241-2210400 VESTUARIO PROYECTO BOSC MAJOR 500,00
0120-241-6230000 MAQUINARI PROYECTO BOSC MAJOR 1.500,00

363.742,95

FORMULACIÓ I APROVACIÓ PROVISIONAL DELS COMPTES ANUALS DE LLEMSA 
Seguidament  es  veu l’informe d’Intervenció  de data  29/05/17,  relatiu  a  la  formació  dels
comptes anuals de Llemsa de l’exercici 2016 i la seva posterior aprovació provisional.

Llemsa, Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, societat mercantil de capital íntegrament
municipal, es troba en procés de dissolució, i tan sols resta la seva inscripció en el Registre
Mercantil. Els comptes anuals de Llemsa es componen del llibre inventari, el llibre diari i els
comptes  anuals  pròpiament  dits  (balanç,  compte  de  pèrdues  i  guanys,  i  memòria),
acompanyats de l’informe provisional d’auditoria, així  com de l’informe d’Intervenció. Atès
que Llemsa es troba dissolta, el seus òrgans de decisió queden representats pel Ple.

El  Sr.  Jaume  J.  Oliver  (PSOE)  diu  que  la  documentació  d’aquest  expedient  ha  estat  a
disposició per consultar-la i s’ofereix per aclarir qualsevol dubte.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 16 de juny, i atès que no
hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE,
MES i PI) i 9 abstencions (PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Primer. Formular,  en  representació  del  Consell  d’Administració  de  Llemsa,  els
comptes anuals, i els llibres d’inventari i diari.

Segon. Aprovar, en representació de la Junta General de Llemsa, els comptes anuals
de Llemsa de l’exercici 2016.
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INCORPORACIÓ DEL PERSONAL DE LLEMSA DINS LA RLLT 
Tot seguit es veu l’expedient per a la aprovació de la incorporació del personal de Llemsa
dins la Relació de llocs de treball de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor.

En data 12/01/2017 es va iniciar la negociació amb el comitè d’empresa per dur a terme el
procés de modificació de la RLLT de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor. Dins
aquest procés s’han de crear els llocs per incorporar el personal de LLEMSA dins la RLLT.

Actualment aquest personal està dins el catàleg de Serveis Nous, i és el que figura en l’annex
1, que s’adjunta a l’expedient.

Per  part  de l’administració  es  va  negociar  la  proposta  ML-18 Redistribució  d’efectius  del
personal de LLEMSA els dies 12.01.17, 20.01.17 i 25.01.17, sense haver arribat a un acord,
La proposta figura en l’annex 2.

En data 13.06.17 s’ha tornat a negociar al comitè d’empresa amb l’acord per unanimitat.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 16 de juny, i una vegada
vist el dictamen i l’informe del coordinador de RRHH, el regidor d’Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver
(PSOE) comenta que aquest és el pas definitiu per a la incorporació del personal de Llemsa
dins la RLLT del personal laboral de l’Ajuntament,  i  que en la reunió que hi va haver la
setmana passada, tots els sindicats hi varen donar suport.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que en la Comissió el seu grup es va abstenir bàsicament
perquè era un punt extraordinari  i  havien de veure la  documentació,  però avui,  quan el
regidor ja ha aclarit que la proposta arriba amb el suport unànime dels sindicats, hi votaran a
favor.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) comenta que el seu grup va votar a favor d’aquest punt en la
Comissió Informativa, i vist que el Sr. Oliver va dir que els sindicats estaven informats de
l’assumpte, el vot del seu grup serà favorable.

Acabades  les  intervencions  se  sotmet  el  fons  de  l’assumpte  a  votació  i  per  unanimitat
s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar la incorporació del personal de LLEMSA dins la Relació de Llocs de
Feina de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor, en aquest moment en procés de
negociació.

Segon. Publicar el  present acord de la incorporació del personal  de LLEMSA dins la
Relació de Llocs de Feina de l’Ajuntament de Llucmajor en el BOIB.

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 secretari
  El batle
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