ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/16

El Ple

Data

3 de desembre de 2021

Durada

Des de les 18.35 fins a les 18.39 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Juan Victor Marti Valles

Secretari

Alicia Morales Rosselló

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

43149778F

Andreu Villalonga Simonet

SÍ

78204183C

Catalina Carmen Cortés Jaén

SÍ

43165655Z

Cesareo Moreno Llabrés

SÍ

34067160C

Concepción Rodríguez Rodríguez

SÍ

43017083E

Francisca Serra Capó

SÍ

42960070A

Francisco Moya Pol

SÍ

43060702X

Josefina Ramis Rigo

SÍ

43188893E

José Horrach Flores

SÍ

43028232Q

José María Pons Morey

SÍ

78211067G

Juan Victor Marti Valles

SÍ

78214157N

M. Aurora Mateu Martínez

SÍ

78214167E

Paula Moyá Llabrés

SÍ

43071918W

Rafael Ramis Fuertes

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
Ajuntament de Binissalem
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Tipus de
convocatòria

ACTA DE PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Modificació de crèdits 4 càrrec Romanent de Tresoreria per cancel·lar
Préstec FFPP
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 8, Abstencions: 0, Absents: 0

SEGON. Amb data 29 d’octubre de 2021, es va emetre Memòria de Batlia
en la qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el
finançament de l'operació i la seva justificació.
TERCER. Amb data 2 de novembre de 2021, es va emetre informe sobre
la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
QUART. Amb data 2 de novembre de 2021, es va emetre informe
d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta de
Batlia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a
les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
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PRIMER. Davant la possibilitat d’amortització anticipada el préstec
formalitzat amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors,
es preveu que el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació
per amortització de préstecs és insuficient i no ampliable, es fa precisa la
modificació de crèdits de dit Pressupost sota la modalitat de suplement
de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

ACTA DE PLE

ANTECEDENTS DE FET

Número: 2021-0016 Data: 23/03/2022

En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 4 de 2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria, emet el següent informe-proposta de resolució, de
conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que
subscriu eleva la següent proposta de resolució:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4
de 2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit,
finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació
de l'exercici anterior, com segueix a continuació:

ACTA DE PLE

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la
tramitació establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva
aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa en
l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març i en l'article 22.2.e) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Número: 2021-0016 Data: 23/03/2022

de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals
i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'estructura de pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
— La Base 7ena de les Bases d'execució del Pressupost

Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Suplement
de crèdit

Crèdits
finals

011 .91300

Amortitzacions deute
públic

718.456,31

688.648,00

1.407.104,31

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de
l'exercici anterior.
Partida Pressupostaria

Descripció

87000

Romanent de Tresoreria

Import
688.648,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix
l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i vista la
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Suplement en aplicacions de despeses

possibilitat d’amortització anticipada.
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida
corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest
establerta la vinculació jurídica.

En lloc de perdre temps en fer modificacions de crèdit, presenti uns
pressupostos REALS, on es reflexi tota la realitat i la necessitat d'aquest
ajuntament, TRANSPARENTS I PARTICIPATIUS amb el poble i amb l
‘oposició.
Al principi de la intervenció li deia, que no sabem si ho fa per estratègia,
ja que és una altra i nova ocasió per fer-se la víctima, vostè i el seu grup
i, heu de ser molt atrevits per dir les barbaritats que deis, com per
exemple a les associacions que les subvencions estan aturades per
l’oposició fins que no s’entreguin els papers, convendria que comenceu a
inventar excuses i mentides noves, ja no colen, a més, se’n riuen de
voltros, perquè ja ni s’ho creuen.
El posat de víctima usat amb els extrajudicials, nou Centre de SAlut, i
ara amb el deute bancari,... li puc assegurar que no li surt a compte.
No hi ha més intervencions.
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Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior
proposta, el que subscriu informa, en compliment de l'article 54 del Text
Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local,
aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que dit
Dictamen s'adequarà a la Legislació aplicable.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
Intervencions:
La portaveu de MÉS intervé, demanant transcripció literal, i diu: La
gestió d’aquest Batle, mai deixarà de sorprendre’ns, més que res, ja no
arribam a endevinar si només ho fa per estratègia, o si realment ho fa
perquè considera que està correctament fet.
Davant aquesta modificació de crèdit per a pagar deute bancari direm:
la memòria de batlia, no ens fa el pes, bàsicament perquè no explica el
que realment és necessari:
1.- segons l’informe d’intervenció hauria de : "justificar la necessitat de
la mesura acreditant el caràcter determinat de la despesa a realitzar, i la
insuficiència o no ampliabilitat del crèdit destinat a aquestes finalitats
específiques en l'estat de despeses" , tot això no ho hem pogut llegir a la
memòria de batlia.
2.- també hauria d’incloure baix en nostre punt de vista: la informació
que es va parlar a Comissió Informativa, de la prohibició en determinats
anys de sol·licitar préstec a ran de la cancel·lació, cosa que ens preocupa
que no se puguin demanar préstecs, veient el caminet d’aquest
ajuntament i la seva tresoreria.
3.- i com no, també, i com ja hem reclamat a cada modificació de crèdit
complir amb les bases d’execució del pressupost que vostè presentà i no
compleix.

ACTA DE PLE

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, pel termini de quinze dies, durant
els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Votació:
Vots a favor: 5 (CINC): UXB
Vots en contra: 8 (VUIT): PP, MÉS i PSOE
Abstencions: 0 (ZERO)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
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No hi ha assumptes

