ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 13/2020
Caràcter: extraordinària urgent
Convocatòria: primera
Data: 27 de novembre de 2020
Horari: de les 8 a les 8.25 hores
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet la
realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o
dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les
sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres participants es trobin en
territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional provocada
per la COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels seus membres
participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de la corporació
mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells, en la que es fa
constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 8 hores de dia 27 de novembre, després de la convocatòria prèvia
es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen, a l’objecte de realitzar
sessió extraordinària urgent, en primera convocatòria, del Ple d’aquest Ajuntament.
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Assistents
Eric Jareño Cifuentes, batle president
Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet Escalera i Simó
Adrover Llompart, pel Partit Popular
Noemí Getino Pérez i Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadania
Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucmajor
Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca Almagro
Peset i José Luís Huéscar Villar pel Partit Socialista Obrer Espanyol
Maria Barceló Calviño i Miquel Angel Serra Teruel per MÉS per Mallorca – APIB
Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
Raúl Domínguez Martín,- membre no adscrit
José Miguel Pastor Cantallops – membre no adscrit
Maties Veny Orell, interventor accidental,
i Marc Rigo Manresa, secretari.
RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
La sessió comença amb la ratificació de la urgència de la convocatòria i el Sr. Alexandro Gaffar
(LLIBERAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà a favor de la ratificació de la urgència, ja
que així ho varen prometre si es feia una junta de portaveus portaveus i així ha estat.
Tot seguit se sotmet a votació la ratificació abans esmentada i amb 16 vots a favor (PP, CS, ASI,
MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP, PI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i 5 abstencions (PSOE),
s’aprova per majoria.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUMERO 32/2020 DE L’AJUNTAMENT
EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
L’Ajuntament de Llucmajor, va aprovar en data 27 de febrer de 2020, la liquidació de l’exercici
2019 (Decret 2020000673), i posteriorment es va esmenar amb el Decret 2020000838 un error
aritmètic detectat. De la liquidació definitiva es poden extreure les següents dades, entre d’altres:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 16.091.739,16 €
Capacitat de finançament (en termes SEC): 8.539.476,38 €
Incompliment de la regla de la despesa en 2.959.745,41 €
El Ple ha aprovat en diferents sessions, modificacions pressupostàries que es financen amb
aquest romanent amb un import total de 2.033.563,24€.
Aquesta Corporació vol dur a terme l’adquisició d’un solar per possibilitar la construcció d’un PAC
a Llucmajor.
Vist que la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix al seu article
32 “Destí del superàvit pressupostari. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en
superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions
locals, a reduir l’endeutament net. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar
prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.”
Ates que es tracta d’una modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari,
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.
A continuació el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), en primer lloc diu que vol agrair que es donés la
petició unànime per tenir més temps per revisar la documentació d’aquesta proposta. Diu que el
vot del seu grup serà d’abstenció, ja que creuen que el que es du ara a Ple és una modificació de
crèdit per incorporar un milió cent mil euros i veient els informes d’Intervenció afirmen que no està
motivada, creuen que no és per la presa de l’IBSALUT el fe aquesta modificació de crèdit, si la
única cosa que demanen és un PAC i no és per tenir-ho abans de 31 de desembre, i creuen que
això és el fons de la qüestió, incorporar aquest crèdit.
Per altra banda troben que és una quantitat massa justa, ja que creuen que no s’haurien de fermar
estrictament al que sigui necessari, i al no tenir l’equip de govern cap document que els puguin
passar al respecte i que digueren que tot era de paraula, per tant els hi pareix una modificació de
crèdit molt ajustada. Pensen que la quantitat hauria de ser més elevada, ja que l’ajuntament
actualment s’ho pot permetre i així es pogués presentar més gent i més solars.
Diu que si prospera aquesta proposta entendrien que es creés una comissió de feina o de
seguiment, ja que pensen que és un assumpte prou important perquè tots els grups municipals hi
participin d’una manera activa i proactiva, i això ho diuen perquè el partit PSIB-PSOE vol un PAC,
però el motiu de la seva abstenció, és perquè creuen que les coses s’haguessin pogut fer millor.
La Sra. Maria Barceló (MES) comenta que com ha dit el Sr. Oliver, no han passat 36 hores des de
que es va debatre la primera proposta i pensen que és un temps molt curt, així hi tot han pogut
passar de fer les coses no molt bé a fer-les un poc millor, ja varen dir que les formes són molt
importants i l’altra vegada aquest equip de govern no les va respectar, la tramitació és molt
millorable i la memòria com diu l’informe d’Intervenció no justifica la urgència, i creuen que això és
una errada de l’equip de govern, ja que amb el que han pogut veure, el seu grup creu que sí que
és justificable aquesta urgència, però amb l’informe d’Intervenció que els hi varen presentar no els
podien convèncer de cap manera, però creuen que ara han quedat les coses més clares; de totes
maneres reiteren el seu desacord al desagradable intent de fer passar per urgència aquesta
proposta en el ple anterior sense cap tipus de debat. Per tant agraeixen la rectificació que feren i
la reunió amb els distint serveis tècnics de la Casa, ja que va permetre a la oposició saber tota la

informació possible abans de donar una opinió sobre un tema tan important com el que s’està
debatent avui, ja que Llucmajor necessita un PAC urgentíssim.
També diu que el seu grup segueix pensat que la millor opció és el solar que hi ha darrera les
escoles, tant per preu, com per ubicació i extensió, i els hi agradaria tenir el compromís de l’equip
de govern de no deixar de fer feina per aconseguir aquest solar. Diu que entenen que la
modificació de planejament en aquests terrenys ja va molt enrere, i si d’alguna manera es pogués
accelerar aquests procés, i que per la situació econòmica que té aquest ajuntament, hi ha una
altra via que es pot seguir, des de MES per Llucmajor els hi donaran suport a la proposta, però
també demanen una comissió de seguiment, ja que és un tema prou important i per descomptat
que el seu grup estarà atent a que tot el procés que es faci en aquesta compra sigui de la manera
més justa i transparent.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUMAJOR), diu que ha d’admetre que dins els seu grup hi
ha hagut un debat intern sobre aquest assumpte, i ahir després de les formes del Sr. Roig amb
diversos companys d’aquesta corporació, pareixia que no hi havia cap intenció de cercar
col·laboració del govern amb la oposició per donar suport a la proposta, ja que no creuen que
acusar reiteradament als partits de la oposició d’atacar als tècnics per demanar informes o per
aclarir dubtes, sigui la via correcta.
També diu que vol agrair als tècnics de les àrees d’Urbanisme, Intervenció i Contractació el seu
temps ahir a la Junta de portaveus, així com les informacions que els hi aportaren per poder
estudiar la proposta, per tant el vot del seu grup serà a favor, però vol que tenguin clar que les
formes han fallat i que alguns de l’equip de govern han de deixar de veure als membres de la
oposició com si fossin enemics, ja que davant de tot són servidors públics i la ciutadania és el
primer i demana que canviïn d’actitud i que es realitzin reunions mensuals de portaveus, i es
sumen a la petició del Sr. Oliver de crear una comissió de seguiment.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que no entrarà a xerrar amb el que va passar ahir a la reunió,
ja que són temes personals, i el que interessa avui és debatre la proposta, i amb aquest aspecte
creu que l’equip de govern no ha fet passes suficients amb la oposició perquè tenguin la seguretat
que el que estant votant avui és una mesura que és molt necessària i que fa molts d’anys que es
demana per aquest poble i l’interès comú és tenir un PAC el més aviat possible i el vot del seu
grup serà favorable en aquest sentit, a pesar d’estar molt decebut en quant a les formes i pel que
fa a la seva persona i també s’afegeix a la petició d’una comissió informativa per aquest assumpte.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que lamenta que avui es tornin treure coses que no tenen res a
veure amb el debat de la proposta. Per altra banda se sumen a les paraules de la Sra. Barceló,
que és seguir fent feina amb l’opció que tenien inicialment per tots els motius que ha exposat, i
demanar als companys que tenen representació al Parlament de les Illes Balears i al Consell de
Mallorca que facin tot el possible per si en un moment donat on estigui aturat el tema sigui allà,
puguin fer alguna cosa i des de l’ajuntament l’equip de govern també insisteixi, per tant el vot del
seu grup serà favorable a la proposta, ja que si no s’aprova aquesta modificació de crèdit,
difícilment es podran fer altres passes, i també estan d’acord en que hi hagi un seguiment sobre
aquest tema, per poder tenir informació de les possibles modificacions i aportacions que puguin fer
la resta de partits.
El batle diu que evidentment l’equip de govern seguirà fent feina en les dues opcions i això és una
via més que tenen i ja fa mesos que en xerren i no vol dir que vagi bé, sinó que han de seguir fent
feina amb la primera opció, perquè el que no pot ser és en les condicions en que tenen el PAC i
que tenen una carta que està més que justificada d’urgència i ha de complir els terminis de
publicacions i demés, per això ho fan d’aquesta manera i ja els hi va demanar disculpes en el
darrer plenari i varen rectificar després d’un debat i escoltar a tots els partits polítics i avui ho duen
a votació. Diu que seguiran fent feina i agilitzar la primera opció, ja que seria fantàstic que no
costés res a l’ajuntament, i si ho poden tenir i cedir a l’IBSALUT abans del primer semestre ells es
varen comprometre a que hi ficarien a la licitació d’obres de 2021 i així pot ser que sigui una
realitat, però anant bé tots els temes tècnics. Diu que per part d’aquest ajuntament, ja s’ha fet tot
el que es podia fer i aquesta és la darrera via, sense deixar de banda la primera opció i encara

que anés bé aquesta compra, han de seguir fent feina, ja que es necessiten més espais a la
nostra ciutat.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i i amb 16 vots
a favor (PP, CS, ASI, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP, PI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i 5
abstencions (PSOE), per majoria s’adopta el següent acord:
Únic.- Aprovar la modificació pressupostària numero 32/2020 de l’Ajuntament de Llucmajor
per a l’exercici 2020, en la modalitat de crèdit extraordinari a les següents partides e imports, per
tal de dotar el crèdit adequat i suficient per fer font a l’adquisició d’un solar per la ubicació del PAC:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
012000-312-6000000
Solar PAC

DESCRIPCIÓ
IMPORT
1.162.500,70 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
IMPORT
87001
Remanente de tesorería para gastos generales
1.162.500,70 €

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

