ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL
CONSELL DE MALLORCA
Identificació de la sessió
Núm.: 18/2016
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 21 de novembre de 2016
Hora: de 14:39 h a 14:48 h
Lloc: sala de plens
Assistents:
Hble. Sr. president: Miquel Ensenyat Riutort.
Hbles. Srs. consellers: Antoni Amengual Perelló, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, Cosme
Bonet Bonet, Mercè Bujosa Estarellas, Esperança Català Ribó, Catalina Cirer Adrover,
Miquel Àngel Coll Canyelles, Onofre Ferrer Riera, Joan Font Massot, Lucas Gálvez
Garrido, Maria Roser Garcia Borràs, Javier de Juan Martín, Jesús Juan Jurado Seguí,
Francesc Miralles Mascaró, Apol·lònia Miralles Xamena, Francesca Mora Veny,
Lorena Oliver Far, María del Carmen Palomino Sánchez, Antoni Pastor Cabrer,
Estanislao Pons Cuart, Margalida Puigserver Servera, Margalida Isabel Roig Catany,
Joan Rotger Seguí, Mauricio Rovira de Alós, Jeroni Salom Munar, Antoni Serra Comas,
Catalina Serra Garcias, Maria Francesca Servera Pascual, Iván Sevillano Miguel i
Catalina Soler Torres.
També hi assisteixen les Hbles. Sres. conselleres executives Sandra Espeja Almajano i
Mercedes Garrido Rodríguez.
Hi excusen l’assistència les Hbles. Sres. conselleres Aurora Ribot Lacosta i Maria Salom
Coll.
Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo.
Interventora general: Elena Montejo Fuentes.
ORDRE DEL DIA:
PRESIDÈNCIA
1. Ratificació de la urgència del Ple
2. Proposta d’acord de cancel·lació anticipada d’operacions de crédito, en compliment
de la DA 6 de la LOEP.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRESIDÈNCIA
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PUNT 1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
“La urgència de la necessitat d’adoptar l’acord ve motivada per la finalitat de donar
aplicación a la disposición adicional sisena de la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera abans del dia 30 de novembre de 2016, atès que
en aquell Termini es satisfà la quota i interessos de carácter trimestral i és necessari que
la cancel·lació anticipada coincideixi amb dita data”.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) intervé per justificar-ne la urgència.
Diu que la urgència està motivada perquè l’acord s’ha de prendre dins el mes de novembre.
A continuació explica que, quan es va aprovar la liquidació, una part es va destinar al pla d’inversions
financerament sostenibles i se’n varen reservar 13 M€ per a amortització de deute.
Així doncs, avui duen l’acord per amortitzar aquest deute que suposarà al Consell de Mallorca un estalvi
de 660.000 €.

Sotmesa la ratificació de la urgència a votació, s’aprova per unanimitat.
PUNT 2. PROPOSTA D’ACORD DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA
D’OPERACIONS DE CRÉDITO, EN COMPLIMENT DE LA DA 6 DE LA
LOEP.
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda:
Vist l’informe proposta del serveis de Tresoreria del Consell de Mallorca de 17 de
novembre de 2016 relatiu a les operacions que es convenient procedir a amortitzar per
donar compliment a l’establert a l’article 32 i a la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’informe favorable dels serveis d’Intervenció del Consell de Mallorca de data 17
de novembre de 2016 en relació amb la proposta.
Ateses les consignacions pressupostàries amb el número de document comptable RC
220160030817 i 220160030818.
El Ple del Consell de Mallorca, acorda:
1. Aprovar l’amortització total i anticipada del préstec subscrit el 16/12/2015 amb un

import inicial de 6.782.899,70 euros amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. amb CIF A48265169, per un import de 5.739.376,70 €.
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’una despesa amb càrrec a la partida

pressupostària 70/01100/91369 per import de 5.739.376,70€, amb la finalitat d’una
amortització anticipada total del préstec subscrit el 16/12/2015 per un Limport
inicial de 6.782.899,70 euros amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A. amb CIF A48265169.
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3. Aprovar l’amortització parcial i anticipada del préstec subscrit el 16/12/2015 per un

import inicial de 5.072.750,82 euros amb l’entitat BANCO DE SANTANDER S.A.
amb CIF A39000013, per un import de 23.468,10 €.
4. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’una despesa amb càrrec a la partida

pressupostària 70/01100/91367 per import de 23.468,10€, amb la finalitat d’una
amortització anticipada parcial del préstec subscrit el 16/12/2015 per un import
inicial de 5.072.750,82 amb l’entitat BANCO DE SANTANDER S.A. amb CIF
A39000013.
5. Proposar al conseller executiu d’Economia i Hisenda que, de conformitat a les

atribucions conferides en el Decret de la Presidència, de 10 de juny de 2015,
d’organització del Consell de Mallorca, ordeni el pagament de les obligacions
assenyalades en els punts anteriors.
El Sr. BONET (conseller executiu d’Economia i Hisenda) comenta que l’acord estava pres des del
moment en què varen acordar com s’havia d’aplicar la liquidació, concretament consta en la disposició
transitòria de l’acord.
Afegeix que l’acord era per import de 13 M€ i reitera que el resultat d’aplicar aquesta amortització de
deute li representa al Consell de Mallorca un estalvi de 660.000 €.
La Sra. ROIG (PP) intervé per sol·licitar un aclariment.
Al respecte manifesta que, un préstec amb un import inicial de 6.782.000 € subscrit amb Argentaria, el
cancel·len per 5.739.000 €, que deu ser la quantitat pendent. Llavors hi ha un altre préstec que va ser
subscrit amb el Banco Santander, l’amortització del qual és només de 23.468 €.
El dubte se li planteja perquè, si l’amortització és de 13 M€, en la documentació adjunta no figuren
aquests 13 M€.
El Sr. BONET li diu que el quadre resum que té diu: Banco Santander 2014, Banco Santander 2015 i
BBVA 2015, i creu que aquesta darrera cancel·lació és la que li falta a la Sra. Roig.
A continuació, una vegada contrastada la documentació, assenyala que creu que la Sra. Roig té raó però
no li consta la documentació rectificada, si és que va ser rectificada en aquest sentit.
La Sra. MONTEJO (interventora general) fa ús de la paraula per fer els aclariments oportuns sobre la
documentació relativa a l’amortització de préstecs.
El Sr. BONET indica que, en aquest cas, poden retirar el punt de l’ordre del dia i, per tant, no fer el ple
extraordinari i convocar-ne un altre.
El Sr. PRESIDENT assenyala que, si li sembla bé al Sr. Mas (secretari general) s’incorporarà, a mode
d’esmena, el 4t punt de l’amortització de deute que no està inclòs en la proposta d’acord.
El Sr. PASTOR (El Pi-Proposta per les Illes) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest
punt però vol fer constar que li sembla poc seriós el que estan fent, ja que no és un punt qualsevol.
Per això, proposa que faci un recés per intentar esmenar la proposta.
El Sr. BONET intervé per explicar que li han fet un aclariment sobre la proposta.
El aclariment és que hi ha 7 M€ de cancel·lació que pot fer el president i, per això, no l’han duita a Ple.
El Sr. MAS (secretari general) confirma que hi ha 7 M€ que es poden cancel·lar per un decret de
Presidència.
El Sr. PRESIDENT fa avinent que està aclarit el dubte i, per tant, sotmet a votació la proposta.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PSOE, MÉS per
Mallorca i Podem Mallorca), cap vot en contra i catorze abstencions (PP, El Pi-Proposta
per les Illes i Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta
amb plecs de paper números de B Nº 01008 a B Nº 01011.
El secretari general
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El president

