ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 20/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 23 de novembre de 2016
Horari: de 8.30 a 8.45 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Bernardí Vives Cardona, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartolomé
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria
Barceló Calviño per MÉS per Mallorca-APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos
Cànaves, 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
 Matias Veny Orell, interventor accidental
 i Rosa Salvà Garcias, secretària accidental.
APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
dia 26 d’octubre (ordinària), de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aprova per
assentiment de tots els presents.
APROVACIÓ CRÈDIT EXTRAORDINARI
Tot seguit el regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) explica breument aquest punt i diu
que aquest tema era una de les coses previstes dins el pressupost d’enguany, però per
mediacions d’altres capítols vinculables a l’article 6, com el tema dels desfibril·ladors, han
hagut de fer una petita modificació de crèdit extraordinari per poder treure endavant aquest
any la licitació dels desfibril·ladors, seguidament es veu l’expedient d’aprovació de crèdit
extraordinari per l’adquisició de desfibril·ladors, la providència de regidoria i providència de
Batlia ambdues de data 26/10/16, l’informe d’intervenció de 24/10/16 i la proposta que diu el
següent:
Vista la necessitat d’obtenir el certificat de municipi cardioprotegit, resulta precís procedir a la
contractació del subministrament de 24 desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) per a les
instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Llucmajor, així com la formació necessària,
Vist que al pressupost no hi ha crèdit adequat i suficient per a la contractació esmentada.
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L’assumpte es va veure a la comissió extraordinària d’Hisenda de 18 de novembre i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que s’alegren de què duguin la
modificació de crèdit per posar en marxa el tema dels desfibril·ladors, i que no és part de
l’acord programàtic, sinó que es dona compliment d’una proposta que va presentar el partit
popular i que es va aprovar per unanimitat, diu que els hi digueren vàries vegades que el
tema ja estava en marxa, i resulta que no hi havia crèdit suficient per abordar aquesta
inversió.
El Sr. Oliver, explica que la modificació de crèdit ve deguda al fet que s’ha hagut de veure el
plec, diu que crèdit n’hi havia des del primer moment per la via de rènting, però una vegada
que han tingut clar com ha estat fet el plec s’ha fet aquest ple extraordinari per dur la
modificació de crèdit esmentada i fer-ho a través de compra.
El Sr. Jaume diu que per ells ha estat una falta de previsió pressupostària. El Sr. Oliver
contesta dient que no ha estat una falta de previsió i que no s’ha pogut tenir abans, ja que
ha estat un plec complicat.
Una vegada acabades les intervencions, de conformitat amb l’exposició anterior, se sotmet a
votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar la modificació pressupostària numero 15 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2016, en la modalitat de crèdit extraordinari en las següents
partides e imports:
DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
0120-132-6240000
0120-924-6220000

DESCRIPCIÓ
MATERIAL TRANSPORTE SERVICIOS SEG.
EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SEG. CIUDADANA

IMPORT
12.606,86 €.
37.426,64 €.

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES. (NOVA PARTIDA)
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
0120-312-6230000

DESCRIPCIÓ
MAQUINARIA I INSTAL. SERVEIS SALUT

IMPORT
50.033,50 €.

Atès que es tracta d’un crèdit extraordinari que afecta a diferents àrees de despesa, tal i 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 R.D. 500/1990.
APROVACIÓ SUPLEMENT DE CRÈDIT
Seguidament el regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) explica que es tracta d’una
transferència de crèdit per liquidar definitivament el préstec que té la Fundació del Claustre.
Tot seguit es veu l’expedient d’aprovació de suplement de crèdit per transferir a la Fundació
de l’Antic Convent dels Pares Franciscans, la providència de regidoria i l’informe d’intervenció
ambdues de data 26/10/16 i la proposta que diu el següent:
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Vista la voluntat de procedir a l’amortització total del préstec que actualment té la Fundació
per a la Restauració de l’antic Convent dels Franciscans subscrit amb La Caixa.
Vist que al pressupost de la fundació no és suficient per fer front a l’amortització esmentada i
que es requereix una aportació extraordinària per part de l’Ajuntament.
L’assumpte es va veure a la comissió extraordinària d’Hisenda de 18 de novembre i una
vegada vist el dictamen, i atès que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar la modificació pressupostària numero 16 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2016, en la modalitat de suplement de crèdit en las següents
partides e imports:
DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
0100-011-31000

DESCRIPCIÓ
INTERESSOS DE PRÉSTECS

IMPORT
80.300,86 €.

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
0150-336-76800

DESCRIPCIÓ
TRANSF. CAPITAL FUNDACIÓ CONVENT

IMPORT
80.300,00 €.

Atès que es tracta d’un crèdit extraordinari que afecta a diferents àrees de despesa, tal i
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 R.D. 500/1990.
APROVACIÓ TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Tot seguit el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que aquest punt és a causa d’una reivindicació
a través de Participació Ciutadana del nucli de les urbanitzacions i que està totalment
justificada. Seguidament es veu l’expedient d’aprovació de transferència de crèdit per
l’adquisició de bandes reductores de velocitat, la providència de regidoria i l’informe
d’intervenció ambdues de data 14/11/16 i la proposta que diu el següent:
Vista la necessitat de dur a terme al municipi de Llucmajor la implantació de bandes
reductores de velocitat com a mesura de seguretat pels ciutadans dels diferents nuclis de
població (Tolleric, Badia Gran, Badia Blava, Sa Torre, Puig de Ros, Maioris, Las Palmeras,
Bellavista, Cala Blava, Son Veri Nou).
Vist que al pressupost no hi ha crèdit adequat i suficient per a l’adquisició de les bandes
reductores de velocitat així com de 25 postes i 25 senyals per la seva senyalització.
L’assumpte es va veure a la comissió extraordinària d’Hisenda de 18 de novembre i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Guillermo Roig (ASI) demana si els hi podrien dir la situació on
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s’han de posar tant les bandes com els desfibril·ladors. El batle diu que li faran arribar
aquesta informació.
Una vegada acabades les intervencions, de conformitat amb l’exposició anterior, i atès que
no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar la modificació pressupostària numero 17 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2016, en la modalitat de transferència de crèdit en las següents
partides e imports:
DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
0120-340-6220000

DESCRIPCIÓ
EDIF. Y OTRAS CONST. SERV. DEPORTIVOS

IMPORT
18.004,80 €.

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
0120-153-6090000

DESCRIPCIÓ
OTRAS INV. INFRAEST. CAMINOS Y VIAS PUB.

IMPORT
18.004,80 €.

Atès que es tracta de una transferència de crèdit que afecta a diferents àrees de despesa, tal
i 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 R.D. 500/1990.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària
accidental, estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

La secretària accidental
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