ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 24/2016
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de desembre de 2016
Horari: de 9 a 9.05 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 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, 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
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents
 Lucía Escribano Alés (excusa assistència)
 Cristina Calafat Ferretjans (excusa assistència)
 Guillermo Roig Mascaró (excusa assistència)
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2015
La sessió comença amb l’únic punt, relatiu a l’aprovació del compte general de l’exercici 2015
de l’Ajuntament de Llucmajor.
Tot seguit el secretari explica que aquest assumpte es va sotmetre a dictamen de la Comissió
Especial de Comptes i que ha estat a exposició pública durant el termini legalment establert.
El Compte General de l’exercici pressupostari 2015 va ser format per la Intervenció, d’acord
amb el que assenyala el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb la Ins trucció de Comptabilitat de l’Administració local de 2013, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova el Model normal de comptabilitat local. Comprèn els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Llucmajor, els estats i els comptes anuals dels seus organismes autònoms, la “Residencia de persones majors”, el “Molí d’en
Gaspar”, el Consorci Pla-D de Llucmajor, i els Comptes Anuals de la Societat Municipal Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SA i de la Fundació per a la Restauració de l’Antic Convent dels Pares Franciscans de Llucmajor.
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Els estats i comptes anuals de l’Ajuntament i dels organismes autònoms, recullen a la vegada
la informació següent:
 Balanç
 Compte del resultat econòmic patrimonial
 Estat de liquidació del pressupost
 Estat de fluxos d’efectiu.
 Estat total de canvis al patrimoni net
 Memòria




ANNEXOS:
Actes d’arqueig
Comprovants bancaris de les existències de tresoreria.

Pel que fa a la informació continguda en els Comptes anuals de l’empresa municipal i de la
Fundació, hi trobem:
 Balanç
 Compte de pèrdues i guanys
 Memòria.
També s’inclouen els justificants de saldos de tresoreria a data de tancament de l’exercici.
El Compte General de l’any 2015 va ser informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes del passat 18 de novembre, i ha estat exposat al públic per un període de 15 dies,
durant els quals els interessats han pogut presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a fa vor (PSOE, MÉS i PI) i 8 abstencions (PP i SSPLL), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar definitivament el Compte general de l’exercici 2015, acompanyat
dels informes de la Comissió i els justificants de saldos de Tresoreria.
Segon. Retre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears el Compte General
aprovat.
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

El secretari
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