ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2015
A la ciutat de Llucmajor (Illes Balears), a la sala de sessions de la Casa Consistorial, a
les 11.00 hores del dia 30 de novembre de 2015, sota la presidència del batle senyor
Jaume Tomàs Oliver, es constitueix el Ple de l’Ajuntament, en primera convocatòria,
per tenir sessió extraordinària i tractar-hi els assumptes de l’ordre del dia degudament
notificat:
Hi assisteixen els regidors senyors: Adelina Gutiérrez Bonet, Maria Barceló Calviño,
Gregorio Estarellas Mas, Lucía Escribano Alés, Bartolomé Tugores Vicens, Maria
Antònia Gil Clar, Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans,
Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes, Francisca
Lascolas Rosselló i Juan Ramón Martín Cañas, i la secretària accidental senyora Rosa
Salvà Garcias, com també la interventora senyora Catalina Munar Miquel.
S’excusen d’assistir-hi els senyors Miquel Àngel Serra Teruel, Jaime Julián Oliver
Vallès, Francisca Almagro Peset, Bernardí Vives Cardona, Antonio Campos Cànaves i
Guillermo Roig Mascaró.
A continuació, es tracta el punt següent:
1.

DICTAMEN DEFINITIU DEL COMPTE GENERAL 2014

Es dóna compte de l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes relatiu al
Compte General de l’exercici pressupostari de l’any 2014 d’aquest Ajuntament, del
tenor literal següent:
“INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES RELATIU Al COMPTE
GENERAL DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE L'ANY 2014 DE L'EXCM.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
El Compte General de l'exercici pressupostari 2014 ha estat format per la
Intervenció d'acord amb l'assenyalat en el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i en la instrucció de comptabilitat de l'Administració local de 2004,
aprovada per Ordre EHA/4041/2004. Comprèn els Estats i els Comptes Anuals de
l'Excm. Ajuntament de Llucmajor, els Estats i els Comptes Anuals dels seus
organismes autònoms, la “Residència de persones majors”, el “Molí d’en Gaspar”, el
Consorci Plan-D i del Patronat Municipal de Turisme, 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.
Els Estats i els Comptes Anuals de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms
engloben al seu torn la informació següent:
-

Balanç de situació
Compte de resultats
Estat de liquidació del Pressupost
Memòria
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ANNEXOS:
- Actes d'arqueig
- Comprovants bancaris de les existències de tresoreria.
Quant a la informació continguda en els Comptes Anuals de l'Empresa Municipal i
de la Fundació trobam:
- El Balanç
- Explica de Pèrdues i Guanys
- Memòria.
S'incorporen justificants de saldos de tresoreria a data de tancament
d'exercici.
El present informe, conjuntament amb el Compte General de l'any 2014, ha estat
exposat al públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els
interessats no han presentat reclamacions, objeccions o observacions.
Transcorreguts els terminis, el Compte General, acompanyat dels informes de la
Comissió i de les reclamacions i objeccions formulades, se sotmet al Ple de la
Corporació per si escau ser aprovat.
Posteriorment, es rendirà a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears el
Compte General degudament aprovat.”

El Sr. Joan C. Jaume, representant del PP, manifesta que el seu grup aprovarà el Compte
General, ja que és el reflex de la comptabilitat elaborada pels tècnics municipals.
El batle anuncia que l’equip de govern s’abstindrà en la votació, ja que el Compte
General és de l’any 2014 i en aquest exercici l’actual equip de govern no duia la gestió
municipal.
Sotmès a aprovació el Compte General de l’exercici pressupostari de l’any 2014, resulta
aprovat amb 7 vots a favor del PP i 8 abstencions (3 de Més, 3 del PSOE, 1 d’El Pi i 1
de SSPLL).
Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 11.10 hores del dia abans
assenyalat.
El batle

La secretària accidental
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