ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 5
D’AGOST DE 2015
A la ciutat de Llucmajor (Illes Balears), a la sala de sessions de la Casa Consistorial, a
les 19.00 hores del dia 5 d’agost de 2015, sota la presidència del batle senyor Jaume
Tomàs Oliver, es constitueix el Ple de l’Ajuntament, en primera convocatòria, per tenir
sessió ordinària i tractar-hi els assumptes de l’ordre del dia degudament notificat.
Hi assisteixen els regidors senyors: Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez
Bonet, Maria Barceló Calviño, Gregorio Estarellas Mas, Jaime Julián Oliver Vallès,
Lucía Escribano Alés, Bartolomé Turgores Vicens, Francisca Almagro Peset, Bernardí
Vives Cardona, Maria Antònia Gil Clar, Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea,
Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra
Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes, Maria Francisca Lascolas Rosselló i
Guillermo Roig Mascaró, i el secretari senyor Rafael Martínez Barrios, així com
l’interventor accidental senyor Matias Veny Orell.
A continuació es tracten els punts següents:
1.
PROPOSTA PER NOMENAR REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
EN LA FELIB EL TINENT DE BATLE SENYOR BERNADÍ VIVES CARDONA
Per majoria s’eleva a acord la següent proposta de la Batlia, amb 11 vots a favor (5 del
PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi) i 9 abstencions (8 del PP i 1 d’ASI).
“Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Interior, Hisenda, Comptes,
Economia, Desenvolupament Local i Turisme, aquesta Batlia proposa el Ple de
l’Ajuntament que adopti l’acord següent:
-

Nomenar representant de l’Ajuntament en la FELIB el tinent de batle senyor
Bernadí Vives Cardona.”

2.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITVA DEL NOU REGLAMENT DE
CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS
Per unanimitat s’eleva a acord la següent proposta de la Batlia:
“Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Interior, Hisenda, Comptes,
Economia, Desenvolupament Local i Turisme, aquesta Batlia proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Vist que no s’han produït al·legacions durant el termini d’informació pública del nou
Reglament de concessió d’honors i distincions, es proposa al Ple de l’Ajuntament que
adopti l’acord següent:
-

Aprovar definitivament el nou Reglament de concessió d’honors i
distincions.”
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El senyor J. C. Mulet indica que aquest punt prové de l’anterior legislatura, en què es va
aprovar inicialment aquest reglament.
3.

PRECS I PREGUNTES
-

El senyor J.C. Mulet dóna compte de l’opinió dels ciutadans sobre la
problemàtica del servei de recollida de fems. Demana que s’exigeixi al
contractista que compleixi amb el que preveu el plec de condicions i que
s’aclareixin els horaris de recollida, punts que són de gran importància,
especialment en temporada alta.

-

El senyor Vives afirma que el servei esmentat preocupa enormement
l’Ajuntament, que vol aconseguir que resulti tan eficaç com sigui
possible. Per això està en contacte permanent amb l’empresa contractada,
per resoldre els problemes que sorgeixen, sobretot pel que fa referència a
contenidors i horaris. A més, assegura que està prevista una campanya
informativa sobre els horaris de recollida i les normes a complir. En cas
d’incompliment i en darrer lloc se sancionaran aquelles conductes
contràries a les ordenances.

El senyor Roig formula els següents:
-

Li agradaria saber si hi ha cap avaria a l’enllumenat públic, ja que el
dissabte dia 9 tot el carrer del Convent estava apagat a les deu hores i que
el dimarts també des del Tropical fins al final.

-

Desitjaria saber si el batle s’ha reunit o es reunirà amb els veïns dels
carrers de Pere Son Gall i Sant Francesc per tractar el tema dels arbres.

-

Ha mirat l’Ordenança reguladora de la neteja viària i no està gaire clar si
és l’Ajuntament o el propietari el responsable de tallar totes les branques
que envaeixen la voravia, ja que els ciutadans han de baixar-ne,
especialment a Badies i a Llucmajor poble.

-

Demana que li facin arribar els dies de recollida a les urbanitzacions.

El batle respon:
-

S’ha solucionat l’avaria a la qual s’ha fet al·lusió.

-

Té previst reunir-se amb els veïns dels carrers Pere de Son Gall i Sant
Francesc per tractar el problema de l’arbrat de la zona, i confia que
s’arribi a un consens.
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-

Pel que fa a les branques que envaeixin les voravies, correspon als
propietaris evitar aquesta ocupació. En cas contrari l’Ajuntament actuarà
subsidiàriament.

Finalment el senyor Vives informa que està preparada la documentació que respon al
prec relatiu als dies de recollida a les urbanitzacions.
Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 19.15 hores del dia abans
assenyalat.
El batle

El secretari
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