
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 02/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de gener de 2016
Horari: de 18.30 a 20.25 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor

Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaime  J.  Oliver  Vallés,  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, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos

Cánaves, 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 Marc Rigo Manresa, secretari. 

PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2016
La sessió comença amb l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a l’aprovació del pressupost
general i la plantilla de l’Ajuntament per al corrent exercici 2016.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda del passat dia 22 de gener. 

El batle explica que el pressupost surt dels acords programàtics de l’equip de govern. Han
estat consensuats i s’hi dóna molta rellevància a les àrees social, de cultura i d’esports. És
molt significatiu l’esforç que es fa en la inversió per dur l’aigua potable a s’Estanyol, i en
destaca l’increment en un 100 % del pressupost destinat a inversions respecte de 2015, amb
una  important  remodelació  de  les  instal·lacions  destinades  als  serveis  administratius.  En
Cultura s’aposta per començar un auditori, que permetrà disposar també de locals d’assaig
on ara hi ha l’Escola de Música. També és destacable la creació de llocs de feina en l’àrea
tècnica i l’establiment d’un conveni de col·laboració amb el SOIB destinat a aturats de llarga
durada, i remarca també la formació per a tot el personal de l’Ajuntament. 

També és destacable el pressupost participatiu, per al qual es reserven 150.000 € en tres
blocs  (Llucmajor,  s’Arenal  i  urbanitzacions),  que  s’obrirà  a  les  propostes  dels  ciutadans
perquè fixin les seves prioritats en inversió. Així  mateix es consignen 100.000 € per a la
Residència, per tal d’adequar-la a les condicions que imposa la normativa vigent, i el mateix
també per a l’escoleta Fada Morgana. 
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En el 2016 es produirà l’absorció de LLEMSA, prevista per a l’abril, i aquesta ha estat una
qüestió molt important que ha suposat una dificultat afegida a l’hora d’elaborar el pressupost
general. El procés d’absorció s’ha enfocat sobre dues premisses cabdals: la incorporació del
personal a la plantilla de l’Ajuntament i la no afecció als serveis que reben els ciutadans. 

El regidor d’Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), explica que aquests pressupostos neixen de
la demanda ciutadana, i molta de la inversió prevista es destinarà a rehabilitar, reformar i
consolidar infraestructures i equipaments que el municipi ja té. A títol d’exemple comenta els
100.000 € per a la Residència, o els 100.000 € per a les escoletes, principalment per a l’
escoleta Fada Morgana, per equiparar-la al nivell de les altres. Els ajuts socials s’incrementen
un 30 % i, si en el decurs de l’exercici la dotació esdevé insuficient, sempre queda l’opció de
fer transferències des d’altres partides. També es pot destacar la dotació de 170.000 € en la
renovació  de  paviments,  principalment  a  Cala  Pi,  i  la  renovació  i  millora  en  edificis  i
instal·lacions  dels  serveis  administratius,  començant  per  la  mateixa  Casa  Consistorial.
Aquestes reformes s’encaminen a tenir unes instal·lacions adequades, suficients i preparades
quan la normativa estatal permeti l’ampliació de les plantilles. Així mateix, també es preveu la
renovació del parc mòbil, amb una planificació per a tot el que queda de mandat. 

Es fa també una forta aposta en equipaments esportius (grades i vestidors al camp de futbol
de s’Arenal), de cultura (reforma i adequació del Claustre, per ubicar-hi les àrees de Cultura,
Esports, Transparència i Participació Ciutadana) i, més genèricament, es farà una adequació
de les instal·lacions dels serveis administratius per permetre una reubicació de determinats
departaments. 

En el  Capítol  I  es  produeix  un increment  important,  propiciat  per  l’absorció de LLEMSA,
l’increment general de l’1 % i la previsió de la incorporació de personal tècnic a través de la
provisió interina per a projectes de caràcter temporal, i també és important la dotació per a
projectes ocupacionals mitjançant el SOIB. 

D’altra banda, tot i que en el pressupost no hi ha dotació per al solar del PAC, s’hi ha fet
molta feina, i se n’intentarà l’adquisició per fórmules de permuta o que no comportin despesa
econòmica a l’Ajuntament. També s’aposta per la inversió en promoció turística, ja que és
una despesa que, en ser un municipi costaner, pot tenir un previsible retorn.  

El Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que el d’avui és un dels plenaris més importants de l’any, i
creu que s’ha de felicitar els tècnics per la feina feta en l’elaboració del pressupost, per la
seva dedicació i la seva professionalitat. S’alegra molt de veure que la situació econòmica de
l’Ajuntament és òptima, i malgrat que els qui ara governen a l’anterior mandat parlaven d’una
“herència enverinada”, ara han pogut dotar en el pressupost allò que volen fer. Recorda que
gràcies a l’esforç dels quatre anys anteriors, avui s’està en aquesta òptima situació: es va
rebaixar l’IBI i els valors cadastrals, es varen fer els contractes de fems i de neteja nous, la
rehabilitació de camps de gespa, etc. El pressupost en l’anterior mandat es va deixar en
condicions òptimes i per això avui ja poden gastar prop de tres milions més. 
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En el  debat  del  pressupost  de  2015 des  de  l’oposició  els  deien  que  era  un  pressupost
insostenible, però avui ens trobam ja en un 87% en la ràtio d’endeutament que, tot i ser
molt,  demostra  que  anam ben  encaminats.  El  projecte  de  conducció  d’aigua  potable  a
s’Estanyol  ja  va  quedar  arreglat  a  l’anterior  mandat  per  pagar-lo  amb  el  romanent  de
Tresoreria. Els ingressos també segueixen el mateix camí dels darrers anys, i creu que ja és
hora de reclamar la devolució de la participació en els ingressos de l’Estat (PIE). Tot i trobar-
nos en una situació de millora econòmica, han disminuït  els ingressos procedents de les
administracions supramunicipals, i es pot dir que ens trobam tots sols. Benhaja l’increment
de  300.000  €  en  ingressos,  i  que  augmentin  els  procedents  de  les  escoletes  sense
incrementar els preus. 

Per tant, en matèria d’ingressos els poden donar un aprovat perquè segueixen la tendència
de 2015, però on no estan d’acord és en la distribució de les despeses. Sí que estan d’acord
amb la incorporació del personal de LLEMSA, però no hi estan en l’increment en 1,1 milions
del capítol I, LLEMSA al marge. No entenen com es gastaran 323.000 € contractant tècnics
per programes, ja que no se sap quin serà el procediment de contractació, ni quina serà la
seva tasca. Sembla que més aviat s’ha dissenyat la seva contractació com a assessors per
satisfer les necessitats de cada un dels grups integrants de l’equip de govern. També troba a
faltar places per ajudar a la inserció laboral. 

En el  Capítol  II  hi  ha  un increment  d’1,9  milions  (encara  que 900.000 € corresponen a
LLEMSA), però el curiós és que hi ha partides que contradiuen l’ideari dels partits del govern,
com ara els 450.000 € per a treballs tècnics amb empreses externes, quan abans s’omplien la
boca de dir que ho farien amb recursos propis i que rescatarien serveis. També sorprenen els
treballs tècnics en cultura, esports, serveis socials, turisme... i espera informació al respecte.
Creu que aquests  recursos podrien anar  al  Capítol  VI.  Tampoc no es veu reflectida cap
previsió envers del municipi cardioprotegit, i quant als 70.000 € per a la recollida selectiva en
el segon semestre, creu que s’hauria pogut intentar pressionar el Consell perquè continuàs
amb el servei un any més. Estaria bé saber on es produeix l’increment del 30 % en despesa
social,  ja  que en el  capítol  II  només  es  produeix  una modificació  entre  partides  que ja
existien. El batle ha parlat de contractar 50 persones més, però no estan en el pressupost i
s’hauria de finançar amb el romanent de Tresoreria. 

Pel que fa al capítol III, en el 2016 es produeix una reducció de l’endeutament en 710.000 €.
Recorda que a l’anterior mandat hi havia regidors que ho criticaven i ara en el govern se’n
veuen beneficiats. 

En matèria de subvencions s’observa un increment de 500.000 € que obeeix únicament a la
mateixa mecànica pressupostària. Així mateix, s’observa que el servei de bombers costarà
180.000  €  quan  abans  era  gratuït,  i  no  es  veu  enlloc  cap  compensació  del  Consell  de
Mallorca, ja sigui amb el Pla d’obres i serveis o amb altres instruments de col·laboració. 

Ens diuen que destinen 125.000 € a la Residència perquè no la volen tancar, com si s’hagués
de deduir  que l’anterior  govern ho volgués fer.  Recorda que aquesta consignació té una
objecció d’Intervenció, i els dóna la benvinguda a aquests tipus d’incompliments. No es tracta
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de fer una residència nova, sinó de fer les remodelacions pertinents per poder mantenir el
servei. 

En matèria de Serveis Socials s’incrementa només en 15.000 € les atencions benèfiques, i no
es consignen en el  pressupost  les  beques,  ni  les  ajudes a  menjador  o  llibres,  sinó  que
s’articulen com a subvencions directes a qui ho necessiti. Pel que fa a les subvencions no
s’entén la mecànica plantejada i dubta que el Reglament permeti que els destinataris siguin
entitats amb afany de lucre. En tot cas creu que la consignació de 5.000 € per a estudiants
que treballen és insuficient, i per a la resta també. 

Els preocupa molt la compensació de pèrdues i guanys per factures pendents de LLEMSA.
Falta un milió, que es destina als capítols I i II, quan hauria de ser per als proveïdors. Suposa
que es finançarà amb el romanent de Tresoreria, però els proveïdors hauran d’esperar de dos
a quatre mesos quan a hores d’ara ja podrien tenir-ho arreglat. 

Quant a les inversions, el Grup Popular està d’acord en algunes d’elles, però troben a faltar
una  major  dotació  en  el  manteniment  d’infraestructures  en  pavimentació,  enllumenat,
voravies i altres iniciatives, com podria ser la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics. La consignació de 100.000 € per a un auditori és insuficient. 

En definitiva, conclou el Sr. Jaume, tenen un estalvi de 3 milions i el repartiran d’una manera
que no comparteixen, i per això anuncia el vot en contra del Partit Popular. 

El batle considera que el Partit Popular té un concepte de “situació òptima” molt distint de
l’equip de govern. Creu que un endeutament del 87 % sobre els ingressos mai no es pot
considerar una situació òptima. 

El Sr. Bernardino Vives (PI) explica que els membres de l’equip de govern s’han posat d’acord
per establir les necessitats del municipi i que aquesta proposta de pressupost té l’aval dels
tècnics, i agraeix la feina que han fet. El PP parla d’un panorama “òptim”, i encara que sigui
cert que fa dos anys que es fa feina per retallar la despesa, la raó és perquè es va arribar a
un endeutament del 150 %, i la retallada ha hagut de ser a costa de les inversions. Ara
fregam  una  ràtio  del  90%,  i  encara  estam  intervinguts.  Quant  al  projecte  d’aigua  a
s’Estanyol, encara que finalment ho van deixar encaminat, el cert és que el PP va tenir 10
anys per tancar el tema i no ho va fer, i el mateix es pot dir de la Fundació Toni Catany. 

Les inversions previstes en aquest pressupost són necessàries. El manteniment dels edificis
de  serveis  administratius,  començant  per  la  Casa  Consistorial,  que  té  goteres,  és  molt
necessari i ve donat per un manteniment molt deficient en els darrers anys. Haurien volgut
poder invertir en altres coses, però s’han trobat amb un parc mòbil de la Brigada obsolet, o
un equip tècnic insuficient, per posar dos exemples. Tant de bo s’haguessin trobat un altre
panorama. El portaveu del PP, conclou el Sr. Vives, diu que ells tampoc no volen tancar la
Residència, però si no s’hi posen recursos és complicat poder-la mantenir oberta. I quant a
les grades del camp de futbol de s’Arenal, també és una necessitat que ve d’enrere. En
definitiva, creu que amb l’endeutament i el panorama que va deixar el PP, no podem parlar
de cap situació òptima. 

4



A continuació pren la paraula el Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL), que diu que aquest és el
primer pressupost del nou equip de govern i creu que se’ls ha de donar un vot de confiança.
No  hi  votarà  en  contra  i  els  concedeix  el  benefici  del  dubte.  Per  això  anuncia  la  seva
abstenció, tot i que anuncia que estaran vigilants. 

El Sr. Jaime J. Oliver explica que aquest Ajuntament té un gran deute causat per la despesa
corrent, i encara sembla que s’hagi de donar les gràcies al PP. La situació “òptima” de la qual
parla el Sr. Jaume és la d’un ajuntament que està limitat per la Llei orgànica d’estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  una  llei  que serveix  per  contestar  moltes  de les
preguntes que s’han formulat. Creu que el Sr. Jaume amb la seva intervenció pot haver creat
alarma entre els proveïdors de LLEMSA, però no creu que realment tenguin motiu per estar
preocupats ja que ara s’incorporaran a la roda de pagaments de l’Ajuntament, que té un
període mitjà de pagament molt més curt i, efectivament, es pagarà amb el romanent de
Tresoreria. 

No creu que es pugui parlar de situació òptima avui, ja que fins que no s’arribi a una ràtio
inferior al 75 % dels ingressos no es podrà fer contractació interna. Si en els darrers quatre
anys  s’ha  millorat  la  situació  d’endeutament  és  perquè  es  va  haver  d’aprovar  un  pla
d’amortització,  i  encara  que  avui  volguéssim  contractar  més  personal,  la  normativa
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no ens ho permet. 

Quant a l’aigua de s’Estanyol, recorda que per a aquesta obra es varen recaptar contribucions
especials que després es varen destinar a despesa corrent. 

Aquest pressupost s’ha elaborat a partir de les liquidacions per una qüestió de prudència
financera, i quant a la provisió de places de tècnic, tot i consignar-se en el capítol I, no es
tracta de personal estructural que formi part de la plantilla ni de la RLT, i en principi s’han
previst 2 auxiliars de vigilància d’ORA, 1 arquitecte, 1 enginyer, 1 tècnic d’economia i 2 TAG.
I quant als ajuts socials, s’incrementen un 30 % amb un sistema nou de distribució, més àgil
i que pretén evitar duplicitats en els beneficiaris. 

El Sr. Joan Jaume pren la paraula i afirma que ara no governa el Partit Popular, ho fan tres
partits, i són ells els qui tenen la responsabilitat. Recorda que a l’anterior mandat els qui
estaven a l’oposició li parlaven d’una “herència enverinada” i que no es podria fer res, però
en canvi, ara que estan al govern, s’han trobat amb 800.000 € més. Com a portaveu del PP
no renegarà mai de la gestió passada, i creu que és evident que en els darrers 4 a 6 anys
s’ha produït un canvi de rumb. El municipi va créixer moltíssim, i en molts pocs anys es va
passar de 17.000 a 38.000 habitants, es varen fer préstecs per finançar les inversions,  i
després va arribar la crisi i la disminució dels ingressos, de manera que es va transformar el
deute comercial  en deute bancari,  també gràcies a les eines que va proporcionar l’Estat.
Aquest és el vertader origen de l’endeutament de l’Ajuntament, i si ha dit que la situació
actual és òptima és perquè s’hi pot considerar si tenim en compte que enguany es disposarà
d’1,7 milions per a inversions respecte dels 150.000 o 200.000 € dels anteriors exercicis. 
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No és cert que la Casa Consistorial pateixi goteres des de fa 10 anys, i tampoc no és cert que
es destinassin les contribucions especials de s’Estanyol a pagar despesa corrent. Les obres
per les quals es varen cobrar contribucions especials estan fetes, rebudes i pagades. En el
període 2012-2015 no es varen haver de tancar les piscines, ni la Residència, es va abaixar
l’IBI i els valors cadastrals, i avui el govern municipal té 3 milions per gastar, i creu que no
els queda més remei que repartir-se els recursos entre els tres socis de govern. Quant a la
contractació d’interins per programes, creu que a la comissió informativa ja els haurien pogut
facilitar la informació que s’ha donat avui, ja que és un tema essencial, i pel que fa a les
gestions fetes per al solar del PAC, es tracta d’un reconeixement de les dificultats per trobar
un solar adequat ja que, al cap i a la fi, les gestions són les mateixes que les que va fer el PP.

En aquests moments surt de la sala de plens la Sra. Adelina Gutiérrez. 

El Sr. Jaume continua dient que creu que les inversions es podrien repartir millor. Estan
d’acord amb la renovació del parc mòbil, o les grades del camp de futbol de s’Arenal, però
troba  a  faltar  més  inversió  en  pavimentació  de  carrers  i  voravies,  i  altres  inversions
sostenibles.  En canvi,  no  consideren prioritari  l’adquisició  de bàscules  per  als  residus,  ni
tampoc la contractació externa de tants treballs tècnics. No estan en contra de les beques,
però s’ha de tenir esment a no duplicar serveis o beneficiaris. 

Es reincorpora a la sessió la Sra. Gutiérrez. 

El pressupost d’ingressos, continua el Sr. Jaume, és ajustat, però no el de despeses. D’altra
banda, no creu que hagi pogut crear alarma entre els proveïdors de LLEMSA, però el cert és
que s’ha de fer tota una tramitació tècnica abans de poder pagar, i s’hauria pogut fer abans.
S’ha incrementat el període mitjà de pagament a proveïdors de la Casa de 30 a 60 dies, i això
sí que ja és una conseqüència de la gestió del nou govern, i és hora que es posin en marxa i
que gestionin l’Ajuntament. Com ha dit i es reafirma, la situació no és excel·lent, però sí que
és òptima. 

El batle contesta que no li dóna les gracies per la gestió realitzada, sinó més aviat tot el
contrari. Manté el que li varen dir al seu dia de l’herència enverinada, i confia que amb la
gestió del govern actual aviat deixarà de ser-ho. L’equip de govern ha estat obert a les
aportacions de tots,  però el PP no n’ha feta cap, cosa que sí  feien ells  quan estaven a
l’oposició. Quant a la inversió a s’Estanyol, el PP ho va deixar mal arreglat, amb la partida
mal dotada, i qui ho ha hagut d’arreglar és el govern actual. Quant a l’Auditori, és cert que la
dotació de 100.000  € és insuficient,  però  està  previst  que en el  pressupost  de 2017 es
consigni  el  mateix  import.  Quant  a la  col·laboració  del  Consell  de Mallorca,  està  previst
presentar al Pla d’obres i serveis un projecte que encara no està pressupostat. 

En aquests moments abandona la sessió el Sr. Guillermo Roig. 

Pren  la  paraula  el  Sr.  Vives,  que  no  entén que el  regidor  d’ASI  abandoni  la  sessió  del
pressupost sense fer cap intervenció, i comprèn que els membres del PP se sentin sols. En
tot cas, discrepa de la percepció de la situació que té el PP. En inversions creu que s’ha fet el
que correspon en aquests casos, és a dir, una distribució entre les distintes àrees en les quals

6



l’Ajuntament presta serveis, i lògicament, cada regidor intenta obtenir per a la seva àrea el
major nombre de recursos disponibles, però el propòsit no és satisfer cada grup del govern,
sinó les necessitats de la ciutadania. 

Es reincorpora a la sessió el Sr. Roig. 

Quant a la rebaixa de l’IBI, continua el Sr. Vives, recorda que durant el govern del PP, entre
la revisió cadastral i els tipus de gravamen aplicats, entre els anys 2007 i 2014 la pujada dels
rebuts que varen haver de pagar els ciutadans va ser del 200 %. 

A continuació intervé el Sr. Jaime Oliver, que insisteix a dir que no donaran les gràcies al PP
per la situació en què varen deixar l’Ajuntament. Quant a l’ampliació del període mitjà de
pagament a proveïdors, respon a una revisió de les tasques i dels controls que s’exerceixen
sobre la despesa. I sobre les possibles mancances en voravies i enllumenat, recorda que per
vinculació entre partides pressupostàries es podrà aconseguir major dotació sense dificultat. I
pel  que  fa  als  proveïdors  de  LLEMSA,  creu  que  cobraran  prest,  i  la  situació  millorarà
sensiblement respecte dels 170 dies de retard amb què cobraven a LLEMSA. 

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11
vots a favor (PSOE, MÉS i PI), 9 vots en contra (PP i ASI) i 1 abstenció (SSPLL), per majoria
s’adopta el següent acord: 

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2016, que resumit per
capítols i per cadascun dels corresponents organismes, ens i empreses que l’integren és el
següent:
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Segon. Aprovar les plantilles de personal que es detallen al pressupost.
Tercer. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General.
Quart. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, abans d’inserir

l’anunci al BOIB, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per poder fer-hi reclamacions.
Cinquè. Considerar aquest acord definitiu si no es produeixen reclamacions en contra

durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Abans d’aixecar la sessió el batle llegeix una felicitació que acaba de rebre al mòbil per la
bona feina realitzada per la Policia Local en un servei. 

La Sra. Antònia Suñer (PP) matisa que no es d’ara que la Policia fa bé la seva feina, sinó que
és des de sempre. 

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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