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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

472/2018

Ple extraordinari

CATALINA MAGDALENA SERVERA GUAL, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA
ACCIDENTAL D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 26 de febrer de 2018 s’adoptà l’acord següent:

Tot seguit, el batle dóna la paraula a la regidora Margalida Vives, qui procedeix a donar
compte de la proposta que literalment diu el següent:
"PROPOSTA AL PLE
Vist la Providència de Batllia de dia 14 de febrer de 2018 pel que fa a la incoació de
modificació de crèdit pressupostari en la modalitat de suplement de crèdit..
Per donar compliment al Decret 27/2005, de 14 de gener, sobre mesures mínimes de seguretat
i protecció que tenen que complir les platges i les zones de bany de les Illes Balears.
En conseqüència, i atès que l’Ajuntament de Son Servera ha de finançar del cost total
d’aquesta inversió es fa imprescindible la realització d’aquesta modificació de crèdit per
suplement de crèdit per una part, dotar de les partides de despeses necessàries per a la licitació
del contracte de vigilància.
Ates la necessitat de l’adjudicació del contracte de vigilància de les platges del terme
municipal.
PROPOS AL PLE
L’adopció del següent acord:
1. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit, la qual
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Expedient 472/2018. Proposta d'aprovació de modificació de crèdit, modalitat de
suplement de crèdit, del pressupost de l'exercici 2018.

Ajuntament de Son Servera
constarà al pressupost de l’exercici 2018 la següents:
ALTES PARTIDA DE DESPESES
ALTES EN PARTIDES DE DESPESES
PARTIDES
PRESSUPOSTARIES
CONCEPTE
4320
22761 CONTRACTE VIGILANCIA PLATJA

IMPORT
235.000,00 €

BAIXA PARTIDA DE DESPESES
BAIXES EN PARTIDES DE DESPESES
PARTIDES
PRESSUPOSTARIES
CONCEPTE
110
91304 AMORTITZACIÓ RD LLEI 4/2002

2.

IMPORT
235.000,00 €

Sotmetre-ho aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública
pel termini de quinze dies hàbils previ anunci en el BOIB i en el Tauler
d’anuncis d’aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de
no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1 i
177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Margalida Vives creu que es va explicar a la comissió informativa. Diu que es du a
modificació de crèdit per dotar una partida per treure a concurs el servei de socorrisme.
Exposa que varen pensar que per primera vegada la intenció del consistori era traure de forma
conjunta el servei d’explotació de platges i el servei de socorrisme. Diu que després de moltes
consultes es varen trobar que tècnica i jurídicament els tècnics els varen recomanar fer-ho de
forma separada, serveis per una banda i l’autorització per l’altra. Exposa que s’incrementa el
preu del servei, atès que el cost/hora de la instrucció tècnica de 2016 vinculada al decret que
regula tot el servei de socorrisme, recomana un preu per pagar els socorristes. Diu que
enguany el cost suposarà més o manco 235.000 €. Manifesta que tot i saber que dins l’any
2018 la despesa per amortitzar el préstec seria de 650.000 €, no els va quedar més remei que
preveure-la per 934.000 €, perquè la dotació de la despesa ve motivada perquè a final d’any
varen amortitzar 1.800.000 € que tenien de romanent.
Margalida Vives continua dient que això fa que el quadre d’amortització canviï totalment. Per
això aquest romanent de la partida d’amortització del préstec es passa per poder dotar la
partida del servei de socorrisme.
Intervé Maria Isabel Prieto qui diu que votaran a favor, evidentment.
Antoni Cánovas diu que s’han mirat el contracte de serveis que tenien passat i els agradaria
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que es revisessin el sou dels treballadors, si el contracte s’adjudica a la mateixa empresa, atès
que li consta que hi ha treballadors que no estan contents amb els sous. Creu que la tècnica de
Turisme hauria de fer més supervisió a l’empresa. Diu que li consta que no hi havia piles de
l’oxidoc, que no varen posar les banderes que tocaven, que varen tenir una embarcació
espenyada i no a la platja com tocava ser. Demana que es faci una supervisió a l’empresa
més estricta.
Margalida Vives diu que aquest servei surt a concurs i no es sap quina empresa ho traurà. Diu
que fins ara es fan inspeccions setmanals per part del coordinador de platges amb informes.
Diu que dins el plec que estan confeccionant ja diu que es pot requerir documentació en
relació als sous i nòmines dels treballadors. Respecte de l’embarcació no li consta que
enguany hi hagi problemes des de l’any 2016.
Jaime Servera demana si l’amortització del préstec de finals de 2017 es l’acord de finals de
2016.
Margalida Vives diu que sí, perquè la Llei permet que es dugui a terme quan la pròpia
Tresoreria ho pugui afrontar. Exposa que l’acord de Ple l’ha d’assumir quan l’Ajuntament no
tengui problemes de liquiditat.
Jaime Servera diu que hi ha un acord de Ple de finals de 2016 per amortitzar l’endeutament,
però que entén que de l’explicació de Margalida Vives no es fa per si es necessita gastar més.
Exposa que el pressupost de 2018 ja es podria haver fet d’una manera més correcte. Diu que a
la partida que es modifica s’hi destinen molt més doblers que 235.000 €.
Margalida Vives diu que no passa res si sobren doblers a finals d’any. El pressupost no està
liquidat definitivament. Hi ha partides que han esgotat el crèdit, però n’hi ha que en sobren.
Diu que es tracta d’un moviment comptable. Diu que els 16 milions no s’han gastat.
Jaime Servera demana per què han de dir que han gastat el 87% si es tenen 600.000 € que no
compten. Aquest 600.000 € s’han gastat dins l’any 2017, per la qual cosa no és el 87%. Diu
que si hi havia doblers i liquiditat, per què no es compleix l’acord de Ple d’octubre de 2016
d’amortitzar el deute. Insisteixen en una gestió econòmica no rigorosa. Diu que s’abstindran
atès que consideren que aquest servei s’ha de contractar per poder tenir el servei a l’inici de la
temporada turística.
Margalida Vives diu que estan satisfets de la gestió econòmica que han dut. Vol recordar que
des de l’any 2006 al 2017, han amortitzat onze milions anticipadament de deute, hem reduït de
disset milions a quatre i pico. No han minvat cap servei, no han augmentat el deute de
l’Ajuntament. Creu que sense augmentar un euros el deute de l’Ajuntament, han embellit amb
inversions la cara de Cala Millor, amb la capacitat tan encorcetada que teníem d’elaborar
aquestes pressuposts, ser capaços de no retallar en cap servei, sinó en augmentar-los, reduir la
taxa del fems, bonificar a gent per reciclar, etc. Amb totes les deficiències han tengut una
gestió econòmica sensata i amb molta responsabilitat.
A continuació es sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per majoria absoluta amb el
resultat de vots següent: 12 vots a favor (5 PSOE, 4 IxSMB, 2 ON-SS, 1 MÉS per Son
Servera), 0 vots en contra, 5 vots d’abstenció (PP).
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I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, s'expedeix la present.
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