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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 10/18
Caràcter: Extraordinària
Data: 15 d’octubre de 2018
Horari: de 20.00 a 20.15 hores.
Lloc: Local Social des Figueral
Assistents:
-

Sr. J. F. Canyelles Garau, batle
Sra. P. Baltasar Cózar, secretària
Sr. B. Martorell Coll, interventor
Sra. A. Amengual Marí
Sr. J. Ramis Salamanca
Sra. Mª M. Moreno Frontera
Sr. M. Matas Caimari
Sr. M. Cabot Rodríguez
Sra. C. Alonso Pujadas
Sr. A. Campuzano García
Sra. J. Sans Amengual
Sr. H. López Rodríguez
Sr. A. Mangiova Ripoll
Sr. X. Ferrá Pizá
Sr. J. Llompart Caldés
Sra. P. Galmés Bonet
Sra. C. Pocoví Fiol
Sr. S. Frau Serra
Sra. A. Coll Bestard
Sra. C. Ripoll Torres
Sra. N. Serra Cañellas

Absents:
-

Sr. J. Roig Jaume, havent justificat la seva absència
Sra. P. Roig Tapia, no havent justificat la seva absència

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2018-2019
2. Aprovació de la declaració de no disponibilitat de crèdits
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A continuació pren la paraula el Batle: “Bones tardes a totes i a tots, si vos pareix començam
aquest plenari extraordinari que només té un únic punt a l’ordre del dia, que és l’aprovació
del Pla econòmic financer. Però abans de començar aquest plenari, crec que en nom de tot
el Consistori, voldríem fer extensiu el nostre recolzament, el nostre suport i el nostre condol
a les famílies que han perdut éssers estimats i també a tota la zona del Llevant de Mallorca
que aquesta setmana ha patit i pateix aquesta gran tragèdia, com és aquesta catàstrofe
natural, que és la gran riada que hi ha hagut en el Llevant de Mallorca. Dir que avui mateix
me cridaven d’IB3 i jo crec que ho hem de fer palés, que Mallorca i les Balears en general,
però Mallorca especialment en aquest cas, és una terra de la que podem estar
orgullosíssims perquè més solidari del que ha estat la gent mallorquina no crec que hi hagi
moltes bandes del món que succeeixi el que ha succeït aquí. Tots els ajuntaments també
s’hi han volcat, nosaltres també com ajuntament hem participat activament amb membres de
protecció civil, constantment, amb tota la maquinària que tenim, que per cert estam molt bé
dotats, tenim molta infraestructura. Hem estat des del primer minut, també amb policies que
hi han anat de voluntaris, amb la psicòloga municipal. En fi, hem estat també a ple
rendiment. També dir que avui la Secretària d’aquest ajuntament també ha anat a Sant
Llorenç per mirar de donar un recolzament a tot el tema tramitació de les ajudes urgents que
posa en marxa el Govern de les Illes Balears amb una aplicació d’una seu electrònica
aportant la nostra petita o gran experiència que tenim en aquest municipi de tramitació
electrònica que és molt més àgil i molt més eficaç i demà segurament també hi pujarà
qualque voluntari més. També com ja heu pogut veure hem fet recollida de material de
neteja, tant de neteja personal com material de neteja, d’estris de neteja, per fer les cases
netes i per fer el que fos necessari. També hem estat en contacte directe, també ho he de
dir, amb la FELIB que ha estat l’organisme que ens ha coordinat als diferents ajuntaments
d’una manera eficaç i voluntariosa; que des d’aquí vull deixar constància de l’esforç que s’ha
fet i que s’ha fet d’una manera eficaç i esperam senzillament que ens requereixin quines són
les necessitats que tenen a tota aquella zona. Ara hem començat també amb una altra
campanya que és la campanya de professionals, que ja hi ha hagut gent del municipi que ja
hi ha anat de forma individual però també coordinats des de l’Ajuntament amb un llistat de
gent voluntària de diferents professions i que desprès, quan se’ns requereixi farem arribar a
les diferents empreses, els diferents professionals voluntaris que hi vulguin participar. S’ha
d’entendre que això no només és una qüestió immediata, com ha passat en aquest cap de
setmana llarg que ha estat estibat de voluntaris i persones que volien ajudar sinó que això
és una cosa llarga i és una cosa que ens durà el seu temps tant a nivell psicològic per pair el
que ha succeït, si és que s’arribi a pair i també per reconstruir el que s’ha malmès i en
aquest sentit també vull dir amb això que se necessitarà un temps, se necessitarà un temps,
se necessitaran voluntaris, se necessitaran professionals per restablir un poc el que era la
vida tranquil·lament a tota aquella comarca. Per això és que la gent que estigui interessada
senzillament El que ha de fer és seguir els canals oficials. Se recomana molt no sortir dels
canals oficials perquè s’ha d’entendre que quan un hi ha un allau de necessitats i també de
persones voluntàries és molt mal de fer el tema de l’organització i el tema de la planificació. I
si un hi va de voluntari el seu és poder fer unes determinades tasques i poder ajudar a la
gent, no quedar-se allà esperant a veure si hi ha planificació per ell. Per tant, hi ha dues
vies, una és l’Ajuntament de Sant Llorenç i l’altra és Espai 36 que són allà on coordinen tot
el sistema aquest de voluntariat i d’ajudes i el punt de recollida de material, etc, etc
actualment està a Manacor perquè era molt més àgil i molt més eficaç fer-ho fora del terme
municipal de Sant Llorens perquè tothom se trobava que quan arribaven amb les furgonetes
o amb els camions que duen coses, se trobaven que senzillament no hi havia espai ni espai
adequat. Per tant se va adequar un espai, a la parròquia de Crist Rei de Manacor. Dit això,
fet aquesta reflexió en veu alta i aquest sentit condol a les famílies, voldríem demanar un
minut de silenci en record de les víctimes sobre tot en suport a tota la comarca del Llevant”
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Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació del Pla Econòmic Financer 2018-2019
Mitjançant Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2018 s’aprova la liquidació del pressupost
municipal de 2017, i es posa de manifest l’incompliment de la Regla de la Despesa per
import de -545.720,75€
Segons l’art. 21 de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera modificat per LLei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic estableix que en cas d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de
despesa, l’Administració incomplidora formularà un pla econòmic financer que permeti en
l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb el
contingut i l’abast previstos en aquest article.
Aquesta Regidora d’Economia i Hisenda té a bé en elevar a l’Ajuntament Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar el Pla Econòmic Financer 2018-2019 que figura a l’expedient.
2n. Que es notifiqui aquest acord a l’àrea d’Intervenció i al MINHAP.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al regidor d’Economia, senyor
Miquel Cabot Rodríguez: “Bon vespre a tots. Com varem explicar a les comissions ens
hagués agradat poder dur aquest punt a un ple ordinari i no tenir que fer l’extraordinari
però teníem un requeriment de que ho havíem d’entregar en quinze dies i per això varem
tenir que fer aquest ple extraordinari avui, dilluns. Simplement per explicar, així com vaig
fer a la comissió, nosaltres durant aquests anys darrers ja hem preparat els nostres
pressuposts tenint en compte la regla de despesa i si no fos per temes extraordinaris
haguessim complit amb aquesta regla. Els temes extraordinaris amb els dos PEFS que
hem tengut que fer, que han estat les dues vegades que no hem respectat la regla de
gasto, han estat les mateixes, i han estat a causa d’expropiacions que hem tengut tant
pels jutjats o perquè s’hagin pactat, expropiacions que hem hagut de pagar i s’han pagat
amb doblers afectats que són doblers de venta de solars d’anys enrera. Això significa que
aquests dobles d’any enrera, cobrats any enrera, no se fiquen dins els pressuposts
anuals de cada any però sí que conten i computen quan se calcula la regla de gasto. I
aquest any apart també del tema de les expropiacions que hem tengut també entra la
pujada de l’1,5 als funcionaris, que també entra per desestabilitzar aquesta regla de
gasto. Què hem fet? El Pla econòmic financer l’hem cobert igual que varem cobrir el de fa
dos anys que simplement és bloquejant distintes partides per cobrir aquests 545.000
euros en que incomplim la regla de gasto. En aquest cas ho hem fet a través de partides
que ja teníem dins els nostros pressupostos per recursos ordinaris, que les volem fer amb
recursos de romanent, això vol dir amb projectes financerament sostenibles. Simplement
bloquejam aquestes partides de projectes que com vos he dit o ja estam fent, que hem
aprovat en aquest ple, o que s’està redactant el projecte o simplement altres projectes
que no els durem aquest any perquè no hem tingut la capacitat tècnica per dur-los aquest
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
11776670751571307245 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

any i així cobrim l’expedient de no complir la regla de gasto i així preparam el pla
econòmic financer que vos record que és biennal i dura dos anys. Això és l’explicació
d’aquest PEF i d’aquest punt del dia”
El portaveu del PP diu: “Nosaltres entenem la necessitat de fer aquest Pla i com varem
dir a la comissió informativa votarem a favor de l’aprovació del Pla financer i ens
abstendrem en el segon punt”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 11 d’octubre de 2018, abans
transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.
2. Aprovació de la declaración de no disponibilitat de crèdits
Vist l’expedient 1/18 relatiu a la no disponibilitat de crèdits del capítol 6 de diferents
programes del Pressupost de la Corporació per a 2018.
A la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017 es va posar de manifest un incompliment
de la regla de despesa de l’Ajuntament de Marratxí per un import consolidat de
545.720,75 €.
Des de l’Equip de Govern s’ha proposat adoptar l’aprovació d’un expedient de no
disposició de crèdits a aplicacions pressupostaries del capítol 6, per un import total de
560.000,00 € (import de l’incompliment de la regla de despesa actualitzat a la taxa de
referència per a 2018).
Vist que pel departament d’Intervenció s’ha procedit a la retenció dels crèdits
corresponents per garantir l’adopció de l’acord objecte d’aquest expedient.
Aquesta Regidora d’Economia i Hisenda té a bé en elevar a l’Ajuntament Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits següents:
PART.PRESSUPOSTÀRIA
15100.60000
15200.62200
15300.60000
34200.62200

DENOMINACIÓ
Inversió en terrenys
Edificis i altres construccions
Inversió en terrenys
Edificis i altres construccions
TOTAL

IMPORT (€)
130.000,00
50.000,00
90.000,00
290.000,00
560.000,00

2n. Que es notifiqui aquest acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el regidor d’Economia, senyor Miquel
Cabot: “Com he dit abans són les partides que bloquejam. Simplement hem agafat
aquestes perquè dels altres capítols, del capítol 1 era impossible, si ho haguessim fet del
capítol 2 haguessim tengut que deixar d’oferir serveis que estam oferint i simplement hem
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agafat aquestes partides perquè eren les partides que les podíem dur igualment a través
de projectes financerament sostenibles. Això significa que eren partides que no anaven a
trastocar com se diu en castellà, la nostra feina sino que ens deixarien seguir els tràmits
normals i la gestió normal que duia aquest ajuntament i amb el pressupost que ja havia
passat per aquest any. Simplement per això hem triat aquestes partides perquè creem
que eren les que no afectaven als ciutadans, al dia a dia del ciutadà”
La portaveu d’IDMA-El Pi comenta: “Bones tardes a tots. Una vegada revisada la
documentació canviaré el vot de les comissions aquí on ens varem abstendre i votarem a
favor”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 11 d’octubre de 2018, abans
transcrit, els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels cinc
regidors de MÉS, dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de Som Guanyem i de
la regidora d’IDMA-El Pi; i amb l’ abstenció dels set regidors del PP, aprovar els acords
esmentats.
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta
que signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.

Marratxí, 26 d'Octubre del 2018
La Secretària,

Marratxí, 26 d'Octubre del 2018
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Joan Francesc Canyelles Garau
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