
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 15/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 24 d’agost de 2016
Horari: de 13 a 13.20 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaime  J.  Oliver  Vallès,  Lucía  Escribano  Alés,  Bartolomé

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño per MÉS

per Mallorca-APIB
 Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, 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
 Carlos Lluch Homar, interventor accidental
 i Rosa Salvà Garcias, secretària accidental. 

El batle excusa l’assistència de la Sra. Cristina Calafat Ferretjans (PP).

APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER
La sessió comença amb l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a l’aprovació del Pla econòmic
financer. Se’n veu l’expedient i el batle llegeix la proposta que diu el següent:

Vist  que  mitjançant  Decret de  Batlia  núm. 2016000682  es  va  aprovar la  liquidació del
pressupost municipal 2015,  i  es  va  constatar  l'incompliment  de l’objectiu de la  regla  de
despesa, tal com es va posar de manifest en l’informe de la Intervenció núm. II-A-2016-035. 

Vist que l’incompliment anterior implica la necessària formulació d’un pla econòmic financer
que permeti durant l’any en curs i el següent el compliment dels objectius esmentats, de
conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la LOEPSF. 

El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) explica que per complir aquest Pla econòmic financer es fa una
declaració de no disponible dels següents crèdits de les partides dels imports que s’indiquen,
entre  altres  (mobiliari  i  estris  urbanisme  i  arquitectura,  altres  inversions  infraestructures
camins, maquinària i instal·lacions recollida residus, edificis i altres construccions, guarderia
infantil, etc.), diu que es demanava a aquesta Corporació per part dels tècnics municipals un
estalvi o una declaració de crèdit no disponible de 428.313,32 €, i aquest equip de govern ha
declarat no disponibles una quantitat resultant de 430.000 €. Explica també que com tots
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saben, hi ha un pla d’obres i serveis que va comportar una primera partida d’uns 139.000 €
aproximadament i una segona partida que va esser quasi d’un milió d’euros més; per això
aquesta Corporació ha decidit declarar com a no disponibles crèdits que es veuen afectats
directament tant per no disposició com per superposició del Pla d’obres i serveis, aquests
crèdits s’arribaran a finançar. Explica que tot això es per complir amb la regla de despesa i
d’aquesta  manera  la  Corporació  no es  veurà  afectada al  capítol  6,  complirà  amb el  Pla
econòmic financer pel que fa a la despesa financera i a més el Pla d’obres i serveis aportarà
més d’un milió d’euros per poder realitzar aquestes inversions. 

El Sr. Joan C. Jaume (PP) comenta que l’aprovació d’un pla econòmic financer, tal com ell va
anunciar, s’havia de fer un mes després de l’aprovació de la liquidació i han passat una sèrie
de mesos i no l’han feta. Diu que la presenten avui per aprovar-la el mateix dia, quan la
normativa diu que s’ha de presentar un mes després de calcular la regla de despesa o quan
s’ha sabut que s’ha incomplert. Afirma que entenen la mecànica d’aquest ajuntament, però
haurien de complir de qualque manera el que diu la llei, i a més quan la presenten hi ha dos
mesos per aprovar-la. Continua indicant que han tingut molt poc temps per avaluar el Pla
econòmic financer de l’equip de govern i entenen que aquesta regla de despesa surt com a
conseqüència  del  pressupost  de  l’any  2015,  en  la  transferència  que  es  va  fer  amb  el
romanent de tresoreria destinat a l’obra necessària de s’Estanyol, quan l’equip de govern va
creure convenient fer la transferència destinada a Llemsa. Parteix d’aquí, més l’incompliment
que quasi segur hi haurà en el pressupost del 2016. Explica que el vot del seu grup serà
d’abstenció, ja que amb les mesures que es prenen en aquest Pla econòmic financer en part
no hi estan d’acord, perquè no saben si hi haurà crèdit suficient per al Pla d’obres i serveis i
no veuen, com diu la llei, una previsió de tendència d’ingressos i despeses i creuen que falta
contingut en aquest Pla econòmic financer.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup s’abstindrà en aquest punt.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup s’abstindrà, ja que són els pressuposts fets pel
l’equip de govern i són ells els qui han de decidir.

El Sr. Oliver diu que ells consideren que les millors partides pressupostàries per donar de
baixa són aquelles que es poden reposar, i de fet es reposaran automàticament amb el Pla
d’obres i serveis. Afirma també que aquest Pla financer està ideat perquè el capítol 6 no es
vegi afectat pel que fa a la seva execució. És més, el Pla d’Obres i Serveis en la seva segona
fase, que és de quasi un milió d’euros, no només cobrirà aquestes partides, sinó d’altres.

El Sr. Jaume diu que el seu grup pot entendre la lògica del que diu el Sr. Oliver, que aquestes
partides es veuran reposades amb el Pla d’obres i serveis, però el finançament que rebran
serà per unes obres en concret, i creu que el finançament no es del 100% de les obres i per
això  hauran de tenir  partida  pressupostària  per  poder  afrontar  les  obres  que l’equip  de
govern vulgui. També comenta que troben que hi ha despeses més necessàries que algunes
dels programes contracte. 

El Sr. Oliver, en resposta al Sr. Jaume, diu que les partides esmentades són finançables al
100%, i respecte als projectes de contractes de personal, diu que això és un tema subjectiu,
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ja que quan ells entraren al govern municipal varen creure que en un terme municipal com
Llucmajor, que és el més extens territorialment de Mallorca, hi havia mancança de personal a
distintes àrees i per aquest motiu es treuen una sèrie de borsins i interinatges, ja que troben
que són necessaris per a la dinamització de la Corporació, i d’aquesta manera poder donar un
millor servei als ciutadans d’aquest municipi, que és del que es tracta.

Ja per acabar el torn d’intervencions, el batle explica que, referent als 70.000 € retirats per a
l’asfaltat de camins, ells presenten una proposta al Consell que anirà entre els 170.000 i els
200.000  €,  i  pel  que fa  als  90.000  € del  tema de les  escoletes,  que també es  retiren,
presenten una proposta que passarà els 150.000 €.  És per això que es poden permetre
retirar aquestes partides.

Seguidament, i una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació, amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 9 abstencions (PP, ASI, SSPLL), i per majoria
s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar el Pla econòmic financer adjunt al present per incompliment dels
objectius de la regla de despesa.

Segon. Remetre’l,  perquè  en  prengui  coneixement,  a  la  Comissió  Nacional
d’Administració Local a través de la plataforma creada a aquest efecte a l’“Oficina Virtual para
la  Coordinación  Financiera  con  las  Entidades  Locales”,  del  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques.  

Tercer. A efectes merament informatius, exposar-lo al públic durant un termini de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

Vist i plau La secretària accidental
  El batle
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