ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 13/2018
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 22 d’agost de 2018
Horari: de les 9 a les 9.15 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, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura Seguí, per MÉS per
Mallorca – APIB
 Bernadí Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Joan Barros
Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M. Francisca Lascolas
Rosselló, pel Partit Popular
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Silvia Mayol Gómez, secretària accidental.
Absents
 Miquel Àngel Serra Teruel (MÉS), Cristina Calafat Ferretjans (PP) i Juan Ramón Martín
Cañas (SSPLL), (s’excusa la seva assistència).
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Tot seguit es veu l’expedient de l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a la modificació
pressupostària núm. 31/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari per dotar de crèdit per
fer front a inversions financerament sostenibles i la proposta.
Vista la necessitat de dur a terme inversions que són necessàries per al municipi, sense que
hi hagi crèdit disponible a aquest efecte en el pressupost de l’exercici 2018, i la possibilitat
d’incloure-les com a inversions financerament sostenibles en els termes que regula la
disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 17 d’agost, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que avui l’equip de govern duu una
modificació pressupostària important i va en el sentit que ja els varen dir amb les
liquidacions dels pressuposts o amb les amortitzacions de préstecs que es varen fer, i és que
es podia destinar el romanent de Tresoreria a inversions financerament sostenibles, que és
el que avui es duu a terme, cosa que s’hauria pogut fer abans, però s’incomplia el període
mitjà de pagament. No obstant això, al final s’ha fet. Explica que el PP està d’acord amb
moltes d’aquestes inversions, però troben que algunes s’haurien pogut destinar a altres
coses. Per altra banda no han pogut participar-hi, malgrat que el batle els va anunciar en
comissió de portaveus les inversions financerament sostenibles que es realitzarien. Diu que
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els hauria agradat proposar algunes coses i una vegada més han trobat la feina feta. Per tot
això el seu grup s’abstindrà.
El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) explica que en primer lloc s’havia
d’amortitzar el deute que els marca la llei, per llavors poder fer les inversions financerament
sostenibles. Poden entendre que el Partit Popular no estigui d’acord amb totes i que els
hauria agradat fer-ne unes altres, però en consens de l’equip de govern i la ciutadania han
decidit destinar aquestes 15 inversions, ja que troben que són les adequades.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10
vots a favor (PSOE, MÉS i PI), 1 en contra (ASI) i 7 abstencions (PP), per majoria s’adopta
l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment i, en el cas que no es produeixin al·legacions en el
període d’informació pública, també definitivament la modificació pressupostària número
31/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals d’acord amb el detall següent:
AUGMENT D’APLICACIONS DE DESPESES

AUGMENT D’APLICACIONS D’INGRESSOS

Segon. Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d’altres
mitjans per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el romanent líquid de Tresoreria
per a Despeses Generals per l’import de la modificació.
Tercer. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, amb l’anunci previ publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessants podran examinar i presentar
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reclamacions davant el ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra, s’entendrà
aprovat definitivament, en els termes de l’article 169 del Reial decret 2/2004 del TRLRHL.
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

La secretària acctal
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