ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 5 d’agost de 2020
Horari: de les 9 a les 13.30 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
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Assistents
Eric Jareño Cifuentes, batle president.
Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet Escalera i Simó
Adrover Llompart, pel Partit Popular.
Noemí Getino Pérez i Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía.
Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucamajor.
Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente.
Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca Almagro
Peset i José Luís Huéscar Villar, pel Partit Socialista Obrer Espanyol.
Maria Barceló Calviño i Miquel Àngel Serra Teruel, per MÉS per Mallorca – APIB.
Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, per Unides Podem.
Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes.
Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt.
José Miguel Pastor Cantallops, membre no adscrit.
Catalina Munar Miquel, interventora,
i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ (EXP.
2020/5117P)
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen, que
tracten de despeses de serveis i subministraments que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes dels quals s’ha exhaurit el termini
d’execució i continuen prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici, atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 29 de juliol, i
una vegada vist el dictamen el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) manifesta que el
vot del seu grup serà favorable, i com ja varen dir en el Plenari passat i en la comissió votaran a
favor de les aprovacions extrajudicials de factures, ja que saben que l’equip de govern està fent
feina amb aquests contractes, perquè no hagin de passar pel Ple.
Seguidament se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PP, CS, AS i
LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 11 abstencions (PSOE, MÉS, UP, PI, GM i Sr. Pastor) per majoria
s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i convalidar
l’omissió de la fiscalització de la Intervenció.
Segon. Aprovar reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.

NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

086165050166
0106PNR001N01961
29

05/06/2020

GAS PISCINES LLUCMAJOR. 2304-2020 - 22-05-2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

85,28

2005443

26/06/2020

SUBMINISTRES PER
L'ASSOCIACIÓ CAPOCORP (COL·LABORACIÓ)Autoritzat per
Francisca lascolas Rosseló,
regidora de cultura

ES-B0776584-5

PLAÇA 18 S.L.

200,00

084000369931
1059PPR001N00791
68

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
C/CONSTITUCIO 3 - 30/04/2020 a
31/05/2020 (920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

471,79

999430304316
1060PPR001N00815
07

08/06/2020

ENERGIA ELECTRICA UR PUIG
ROS-ALDO.SECT.5 30/04 A
31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

658,13

086163482220
0216PPR001N00859
31

17/06/2020

GAS AVENIDA EUROPAMUNICIPAL,VESTUARIOS
S'ARENAL - 16/04 A 12/06/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

124,34

084006832241
0190PNR001N01948
12

05/06/2020

ENERGIA ELECTRICA GRUP
ESCOLAR-ESQ. F. AULET 30/04
A 31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

650,52

084006926800
0097PNR001N01986
20

08/06/2020

ENERGIA ELECTRICA NICOLAU
TABERNER-FRENTE 45, 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

507,84

084006509405
0623PNR001N01942
39

05/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SENADOR
D'ANTONI R-E.T.CENTRAL, 30/04
A 31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

399,17

999416864435
1118PPR001N00750
39

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA CM
ESPORTS. 30/04 A 31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

2.194,76

999430301131
1060PPR001N00789
31

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA ROPITALDO.SECT.3 PUIG DE ROS,
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

500,53

086163474631
0345PPR001N00886
35

01/07/2020

GAS PISCINA S'ARENAL - 22/05 A
25/06/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

124,80

086163474631
0330PPR001N00831
73

09/06/2020

GAS PISCINA S'ARENAL 23/04 A
22/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

2.898,05

084006890971
0142PNR001N01914
73

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
GARROVER 2 LES PALMERES
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

713,15

999430304071
1064PPR001N00789
32

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA UR PUIG
ROS-ALDO.SECT.4 3/05 A
31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

420,98

999407835271
1176PMR001N02392
61

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA 30/04 A
31/05/20 MONESTIR S/N
LLUCMAJOR (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

771,83

999407867327
1161PMR001N02339
52

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAZA
RUFINO CARPENA-COLJAIME, III
30/04 A 31/05/20 (3212)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.074,95

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

124,21

999407830670
1068-

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAZA
SANTA CATALINA TOMAS 31/03

IMPORTE

PMR001N02414
25

A 31/05/20 (165)

999407863225
1176PMR001N02392
66

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ ACACIA
- SON VERI - 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

414,75

999407921863
1161PMR001N02339
62

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA CAMP
D'ESPORTS-MATEU
MONSERRAT (340)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.387,76

999407864383
0683PMR001N02392
67

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA CAP
BLANC S/N - SA TORRE 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

532,57

999407846938
1138PMR001N02414
31

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA FIGUERA
S/N LES PALMERES 30/04 A
31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

164,43

999407836309
1091PMR001N02462
08

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
PESCADORS 31/03 A 1/06/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.829,92

999407902557
1161PMR001N02339
56

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAZA
ESPANYA 61- 30/04 A 31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

651,88

999407908301
1292PMR001N02444
71

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA AMETLERE.T. ZEUS SON VERI NOU,30/04
A 31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

596,94

086163474697
0193P0Z001S013257
8

01/07/2020

ABONAMENT GAS AVENIDA
EUROPA-MUNICIPAL, PABELLON
S'ARENAL

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

479,23

999407825531
0683PMR001N02392
56

03/06/2020

EENERGIA ELECTRICA SANT
BARTOMEU S/N S'ARENAL, 30/04
A 31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

112,36

999407913795
1176PMR001N02339
58

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
ANDALUSIA-POLICIA LCAL, 30/04
A 31/05/20 (132)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.530,93

999407841885
0719PMR001N02392
63

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA ANDORRA
(165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

842,29

999407900773
1176PMR001N02444
67

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAZA
NAVEGACIO-JTO. N.6, 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

730,77

999407919326
1161PMR001N02339
60

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA AVENIDA
EUROPA-POLIDEPORTIV, (340)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

984,29

999408182619
1169PMR001N02562
69

09/06/2020

ENERGIA ELECTRICA LUGAR
POLIGONO 43, 129-CNO.S
´AGUILA 30/04 A 01/06/20 (161)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

255,85

999407867690
1176PMR001N02564
72

09/06/2020

ENERGIA ELECTRICA ANTONI
TORRANDELL S/N, 30/04 A
1/06/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

437,87

999416486700
1123PMR001N02451
32

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SANT
BARTOMEU-67 COLEGIO 30/04
A 31/05/20 (3212)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

499,21

999407916188
1161PMR001N02444
73

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA MARIA
ANTONIA SALVA 50- 30/04 A
31/05/20 (920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

380,98

999407862766
1045PMR001N02484
74

05/06/2020

ENERGIA ELECTRICA JUPITER30-B BADIA BLAVA 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

650,17

999407866927
1157PMR001N02444
59

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PASEO
DAMES-E.T. PARADIS 30/04 A
31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

321,01

999407905106
1157PMR001N02444
69

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
ESCORPORA-JTO. N.11
TOLLERIC, (165) 30/04 A 31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

171,03

999407844833
1220PMR001N02484
72

05/06/2020

ENERGIA ELECTRICA AMETLERE.T. ATENEA SON VERI, 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

242,69

999407867920
1216PMR001N02444
61

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA VIA
AUGUSTA-S/N BELLAVISTA,
(165) 30/04 A 31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

370,32

999407867097
1328PMR001N02444
60

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA FIRA 14
LLUCMAJOR 30/04 A 31/05/20
(920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

526,16

084001893215
0939PLR001N024483
4

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
FRANCESC MORAGAS-C.
DOCENTE, 30/04 A 31/05/20
(3212)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.287,23

999407869455
1288PMR001N02444
63

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
CARRETERA ENDERROCAT
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

338,38

012159670056
0271PMR001N02446
50

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA BISBE
ROIG 65-A- (334)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

159,37

999407918092
1176PMR001N02444
75

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC AG C/ PZA
D'ESPANYA 12 DEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

471,84

999407868238
1176PMR001N02593
14

11/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ PÇA
MAJOR S/N DEL 07/04 AL 03/06
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

357,34

999407903487
1391PMR001N02444
68

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ URB.
VALLGORNERA ET Nº1 DEL
30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

447,14

999407847678
1064PMR001N02484
73

05/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
MALVA S/N DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

544,29

086164352589
0111PMR001N02699
55

22/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC GAS
ESPORTS C/ COMPLEXE
POLIESPORTIU S'ARENAL DEL
16/04 AL 15/06 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

84,68

999407923039
1176PMR001N02521
14

08/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC ESCOLA C/
DRAGONERA COL.LEGI SON
VERI DEL 30/04 AL 31/05 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

426,25

999407862878
1142PMR001N02484
75

05/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ SANT
PAU JTO 24 DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

590,46

999407917483
1161PMR001N02444
74

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
PASSEIG JAUME III JTO 26 DEL
30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

822,65

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

279,93

999407906093
1171-

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
MIQUEL SALVÀ JTO 35 DEL

PMR001N02444
70

30/04 AL 31/05 DEL 2020

999407868578
1273PMR001N02444
62

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ OM
S/N DEL 03/05 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

470,33

999407834276
1083PMR001N02546
42

08/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC ESPORTS
C/ AVINGUDA EUROPA S/N DEL
01/04 AL 01/06 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

556,67

999407866927
1161PMR001N02738
96

29/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
PASEO DAMES ET PARADIS DEL
31/05 AL 26/06 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

122,83

999423990769
1101PLR001N024363
7

02/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC ESPORTS
C/ AVENIDA EUROPA
POLIDEPORTIU DEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

2.795,25

999407868812
1157PMR001N02578
56

10/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC AG C/
MARIA ANTONIA SALVA 50 LOC
OFIC. DEL 08/05 AL 03/06 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

492,91

999407861855
1083PMR001N02414
32

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
ANTONI TORRANDELL S/N DEL
31/03 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

745,81

999407864685
1098PMR001N02414
35

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
TERRAL S/N DEL 31/03 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

380,33

999407865845
1161PMR001N02444
58

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC AG C/
ISAAC PERAL- XURRERIA DEL
30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

527,54

999407912871
1165PMR001N02559
04

09/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
ALMIRALL VIERNA JTO 13 A DEL
30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

416,24

999407862411
1079PMR001N02414
34

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
DEUSTO S/N DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

207,03

999407923573
1176PMR001N02339
63

02/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC AG C/
TERRAL 41 LOCAL 3 DEL 30/04
AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

649,10

999407826666
0698PMR001N02476
02

05/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
TORRENT S/N DEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

117,01

999407909115
1340PMR001N02559
03

09/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ PÇA
D'ESPANYA 12 CASA
CONSISTORIALDEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

204,79

999407862177
1045PMR001N02414
33

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ JOAN
ALCOVER S/N DEL 31/03 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

439,62

999407843196
1051PMR001N02414
29

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
AVINGUDA MIRAMAR CASETA
AIGUA DEL 30/04 AL 31/05 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

563,39

999407916650
1176PMR001N02339
59

02/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC CULTURA
C/ SANT FRANCESC 3 FRAI
JOAN GARAU DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.523,27

999407902031
1273PMR001N02564
74

09/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
ALMIRALL VIERNA S/N DEL
30/04 AL 01/06 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

827,02

999407865047
1064PMR001N02460
85

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ BISBE
TAIXEQUET- PÇA SABATER DEL
31/03 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.929,77

999407845419
1171PMR001N02392
64

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
RAMBLA-CARRER AMETLLER
DEL 30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

346,05

999407829690
0611PMR001N02484
71

05/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
XALANA JTO 45 DEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.277,03

999407899391
1161PMR001N02444
65

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
XALANA JTO 45 DEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

620,38

999407915526
1165PMR001N02444
72

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC
CEMENTERI C/ GALDENTTANATORI DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

524,68

999407925323
1157PMR001N02444
77

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/ SON
GRANADA DEL 03/05 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

405,27

999407910129
1176PMR001N02476
04

05/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC CULTURA
C/ POL. 46 - 517 ESCOLA DE
MUSICA DEL 30/04 AL 31/05 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

326,58

999407922624
1199PMR001N02564
75

09/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC ESCOLETA
C/ GRUP ESCOLAR- GUARDERIA
DEL 30/04 AL 01/06 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

196,49

086163474697
0214P0Z001Y013246
7

01/07/2020

ENERGIA ELÈCTRIC GAS C/ AV.
EUROPA PABELLÓ DEL
17/12/2019 AL 13/02/2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

772,08

999407848764
1176PMR001N02392
65

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
ACACIA S/N DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

384,48

999407925984
1556PMR001N02444
78

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC AG C/
CONSTITUCIO 6 BAIXOS DEL
30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

897,48

999416863368
1122PPR001N00750
38

02/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC ESCOLA C/
PINSA-TORD PUIG DE ROS
COL.LEGI DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.149,83

084006896836
0131PMR001N02432
25

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRIC EP C/
GUILLEM TERRASSA 9 DEL
30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

756,31

999407900239
1201PMR001N02444
66

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA BOTESQUINA FRAGATA, 30/04 A
31/05/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

715,98

1002251V20000
05

30/06/2020

SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SELECTIUS - JUNY
2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

9.639,33

1002251V20000
04

30/06/2020

SERVEI DE RECOLZAMENT DEL
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.
JUNY 2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

18.650,71

B 2001569

07/07/2020

Revisió extintors - piscines
S'arenal-Llucmajor

ES-A0705808-4

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS,
S.A.

1445

01/07/2020

LLOGUER LOCAL RONDA
PONENT 10 - JULIOL 2020

ES-041367015C

SALVA ROS MATIAS

V-FAUT+FA2006909

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS - OFICINES
- JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

243,77
1.734,00

407,69

V-FAUT+FA2006910

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS
ESCOLETES - JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

129,63

V-FAUT+FA2007144

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS S.SOCIALS - JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

18,65

V-FAUT+FA2006908

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS CEMENTIRI
- JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

24,86

V-FAUT+FA2007112

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS - PISCINES
- JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

134,16

V-FAUT+FA2006810

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS - CEIP
URBANITZACIONS - JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

49,72

A-2020/A/90892

30/06/2020

Vestuari personal manteniment

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

107,69

CB2020-84734

09/07/2020

Acceso Básico 7M/2M.

ES-B5733360-1

SOLUCIONES
CORPORATIVAS IP, SL

42,35

B 2001620

13/07/2020

REVISIÓ D'EXTINTORS PISCINA
MUNICIPAL

ES-A0705808-4

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS,
S.A.

130,44

S20-447

30/06/2020

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
PISCINES - JUNY 2020

ES-B6253822-8

LLOP GESTIO ESPORTIVA
SL

6.021,57

20-10

30/06/2020

MATERIALS JUNIO 2020

OT-U5788134-4

UTE ESCOLES LLUCMAJOR

2020-47

01/07/2020

SERVEIS VIGILANCIA DE
PLATGES. JUNY 2020

ES-B5725602-6

MARSAVE MALLORCA SL

27.591,33

7520201990002
0006147

16/07/2020

ASSEGURANÇA FUNCIONARIS
JULIOL 2020

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S A

6.839,93

24/2020

01/07/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - ACTO DE JUICIO
PROCEDIMIENTO DESPIDO 6520 SOCIAL 3

ES-014305508Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

530,00

01/07/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS- PREPARACION
JUICIO ACTUACION SEDE
JUDICIAL ORDINARIO 764-2019
SOCIAL 2

ES-014305508Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

26/2020

02/07/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - PREPARACION DE
JUICIO Y ACTUACION SEDE
JUDICIAL ORDINARIO 777-19
SOCIAL 1

ES-014305508Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

27/2020

15/07/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - PREPARACION
JUICIO ACTO SEDE JUDICIAL
ORDINARIO 13-18 SOCIAL 3

ES-014305508Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

28/2020

15/07/2020

PRESTACION SERVICIO
JURIDICO- PREPARACION
JUICIO Y ACTO SEDE JUDICIAL
ORDINARIO 2-2018 SOCIAL 3

ES-014305508Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

29/2020

16/07/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - ACTO JUICIO
ORDINARIO 18-2018 SOCIAL 4

ES-014305508Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

530,00

0020127822

17/07/2020

LLOGUER VESTURI CM
ESPORTS S'ARENAL - JULIOL
2020

ES-B2887119-2

ALGECO
CONSTRUCCIONES
MODULARES S.L.U.

773,67

25/2020

179,65

NOMBRE DE. FACTURES: 107 TOTAL: 126.603,94
Tercer. Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits no s’ha apreciat cap responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.

DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DEL CONTROL FINANCER D’INTERVENCIÓ
Seguidament es dona compte del Pla anual del control financer d’Intervenció de l’Ajuntament de
Llucmajor de l’exercici 2019-2020, del qual la Corporació es dona per assabentada.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que el seu parit creu que en una cosa tan important com és
presentar la dació de compte d’aquest Pla han fallat una poc les formes i els terminis, i pensen
que almenys s’hauria d’haver consultat amb la resta de grups polítics.
ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS QUE SIGUIN DECLARADES URGENTS EN LA
FORMA LEGALMENT ESTABLERTA
A continuació es veu la moció presentada pel Grup del PI - Proposta per les Illes, que llegeix
el Sr. Bernadí Vives, relativa a assolir l’alliberament dels romanents de Tresoreria dels
ajuntaments i rebutjar de l’acord entre la FEMP i el Govern Central.
El batle diu que el Grup Popular està valorant aquesta moció, però volen ser prudents i pensen
que han d’esperar. Diu que ahir varen tenir una reunió amb la FELIB on es va veure que la majoria
de batles demanen abandonar la FEMP, però en no haver-hi cap consens ni cap acord, el que es
va proposar va ser fer una assemblea i a partir d’aquí treure conclusions i cercar el millor per als
ciutadans. Diu que és veritat que es va aprovar per unanimitat una proposta que es va presentar
referent al tema dels romanents, però els darrers esdeveniments han fet canviar un poc la situació,
per tant el seu grup votarà en contra de la urgència de la moció, però tal vergada més endavant
presentaran aquesta moció conjuntament, ja que el vot en contra és per prudència.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el seu grup s’abstindrà tant en la
votació de la urgència de la moció com en la del seu fons, ja que la moció que presenta el seu
grup té un punt en comú amb la del PI, concretament el punt 4, on es demana la sortida de
l’Ajuntament de la FEMP. I pel que fa a la resta de punts, creuen que no són competència
municipal i per tant no els voten a favor.
Seguidament se sotmet a votació la urgència de la moció, la qual no prospera en obtenir només 5
vots a favor (MÉS, PI, GM i Sr. Pastor), 14 en contra (PP, PSOE, CS, ASI i UP) i 2 abstencions
(LLIBERTAT LLUCMAJOR).
A continuació es veu la moció presentada pel Grup Llibertat Llucmajor, que llegeix el Sr.
Alexandro Gaffar, relativa a la sortida de l’Ajuntament de la FEMP i el compromís de no sol·licitar
préstecs abusius al Govern Central.
Tot seguit el batle diu el mateix que a l’anterior moció, que han de ser prudents i que esperen que
en les pròximes setmanes, quan es mantinguin les reunions amb els altres ajuntaments, puguin
saber alguna cosa més. El que no volen és sortir precipitadament d’una entitat com la FEMP, la
qual reuneix el 95 % dels ajuntaments, però si no s’hi senten representats, no els quedarà més
remei que sortir. Per tant el vot del Grup Popular serà en contra de la moció, per prudència.
El Sr. Bernadí Vives (PI) vol aclarir que la moció presentada per LLIBERTAT LLUCMAJOR
demana que l’Ajuntament surti de la Federació d’entitats municipals i provincials, la qual no
existeix, ja que hauria de dir la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per tant demana
que si pot ser ho rectifiquin.
Seguidament es vota la urgència de la moció, la qual no prospera en obtenir només 5 vots a favor
(LLIBERTAT LLUCMAJOR, MÉS i PI) i 16 en contra (PP, PSOE, CS, ASI, GM, UP i Sr. Pastor).
A continuació es veu la moció presentada pel regidor no adscrit, Sr. José M. Pastor, que
llegeix ell mateix, i que textualment diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern d'Espanya amb el Reial decret 463/2020 va declarar l'estat d'alarma per a la lluita contra la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.

Tot seguit es va activar un protocol per sortir d'aquest estat d'alarma amb un programa de fases que va
acabar el dia 24 de juny. En acabar aquestes fases es flexibilitzava el desplaçament de persones, amb la
finalitat de reactivar l'economia nacional. Durant tot aquest procés, s'han perdut més d'un milió de llocs de
treball i ha pujat la taxa d'atur a xifres de rècord.
Ara, quan s'han reobert hotels, restaurants, botigues i s'està reactivant la necessària economia que ens
sustenta, el nostre municipi sofreix un altre revés. Països com el Regne Unit, Lituània, Estònia, Letònia,
Noruega i Bèlgica han anunciat que imposaran quarantenes als turistes que vinguin d'Espanya.
Alemanya (Aragó, Catalunya i Navarra), França (Catalunya), Països Baixos (tot Espanya), Noruega i
Finlàndia (tot Espanya) i Polònia (Catalunya) recomanen no viatjar a Espanya o a les zones marcades del
territori nacional.
Els empresaris i veïns del nostre municipi es troben davant aquest escenari, amb la perspectiva de veure els
seus negocis abocats al tancament, sense les garanties necessàries de les ajudes que rebran, i els nostres
veïns, que tenien l'esperança de començar a treballar i fer una part de la temporada, amb l'alleujament de
poder cobrir les seves necessitats, ara de cop es veuen una altra vegada amb la incertesa del que passarà.
Cal preguntar-nos:
- On és el nostre Govern?
- És normal que perdem 15 dies a tornar a asseure'ns amb els nostres homòlegs i d'aquesta manera deixar
desemparats a tots els empresaris d'aquest país?
- Quina seguretat estem donant als nostres empresaris i als nostres veïns?
- És normal mirar cap a un altre costat quan el poble és el perjudicat?
- Què farem nosaltres?
Aquestes són preguntes que ens hauríem de fer abans de rebutjar la urgència d'aquesta moció, perquè si
realment les persones són el primer, hauríem de demostrar-ho i no sols deixar-ho en paraules, o posar-nos
de costat perquè no volem fer res. Els interessos dels nostres veïns estan en joc, aquest és el moment, no
d’aquí a dos mesos. Després serà possiblement tard.
Per tot això, proposo per a la seva aprovació, al Ple de l'Ajuntament de Llucmajor, els següents ACORDS:
1. Instar des del nostre ajuntament, en representació de tots els empresaris i veïns, tant el Govern de
la Comunitat Autònoma com el Govern de la Nació, que prenguin amb caràcter d'urgència les
mesures oportunes, a fi d'evitar la propagació del COVID 19 entre la població de les Illes Balears;
això és: exigir que cada turista que tingui intenció de desplaçar-se cap a les Illes Balears vingui
acompanyat d'un test PCR en origen.
2. Enfortir la presència policial, dependent de Delegació de Govern, i que no sigui competència
municipal el control de les quarantenes interposades per Sanitat.
3. Crear corredors sanitaris segurs, per a la lliure circulació de persones en territori Shenguen, amb
cartilles sanitàries controlades per la Unió Europea.
4. Instar FELIB i la FEMP que exigeixin que el Govern de la Nació ens escolti i estudiï les mesures que
demanem, perquè creiem que són les més efectives per a donar una major seguretat a Espanya, i
així els nombrosos turistes que solien visitar-nos cada any puguin continuar venint per gaudir del
nostre país i amb això puguem reflotar la nostra economia.”

A continuació el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que no ha intervingut en les anteriors mocions
perquè han trobat no eren gaire urgents, però en canvi aquesta moció és més delicada per la seva
part, ja que tots aquests acords, més que a Madrid, corresponen a Brussel·les. Per tant creuen
que és una moció que s’hauria d’haver consensuat amb entitats com la Federació de Transports,
amb els taxis, hotels, etc., ja que tant a Europa com a Madrid i les Balears estan aplicant les seves
mesures. Però és una balança, perquè no puguin afectar sectors de treball, i en venir les decisions
consensuades des de Brussel·les, també de Madrid i sobretot de Sanitat, troben que no és el
moment de presentar la moció, malgrat que el seu contingut comporta una bona intenció
d’extremar les precaucions. Per tant el seu grup votarà en contra de la proposta.
El batle diu que des del Grup Popular entenen el que diu el Sr. Estarellas, però comparteixen el
fons de la moció, ja que s’han de prendre mesures en la situació en què estem. Per tant si
prospera la urgència, tindrà el suport del seu grup.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) anuncia que el vot del seu grup, tant en la
urgència com en en fons de la moció, serà en contra, sense entrar a valorar el contingut de la
moció. Però com bé ha dit el Sr. Estarellas, no és competència d’aquest Ajuntament el que s’hi
sol·licita.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que des del seu grup, si la urgència de la moció prospera, donarien
suport a la proposta, però amb unes modificacions. Per una banda diu que quan fan l’exposició
inicial, en el títol de la moció, s’hauria de canviar «l’enduriment de les mesures obligatòries per als
estrangers que vulguin entrar al nostre país» per «que a causa a la crisi ocasionada pel COVID19, s’extremi el control per als estrangers que vulguin entrar al nostre país», ja que l’enduriment de
les mesures obligatòries els sona un poc fort, i pareix que va dirigit a unes certes persones i a
altres no. Per altra banda, també diu que proposen llevar el paràgraf que comença dient «cal
demanar-nos», ja que pensen que és com un atac al Govern Central, i malgrat que no sigui un
tema de competència de l’Ajuntament, creuen que val més presentar aquests tipus de mocions i
demanar les coses tots units que deixar-ho anar, que així és segur que no els faran cas.
Seguidament es vota la urgència de la moció, la qual prospera amb 11 vots a favor (PP, MÉS, PI,
ASI, GM i Sr. Pastor), 8 vots en contra (PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP) i 2 abstencions
(CS).
El Sr. Estarellas diu que ja ha exposat abans els arguments per votar en contra de la moció i que
segueixen pensant el mateix, ja que troben que s’ha de negociar molt més sobretot en l’àmbit
d’aquest municipi i en la manera com afectaria els distints sectors de producció, com poden ser
l’hostaleria, els transports, l’oferta complementària, i a més s’hauria d’escoltar la seva opinió al
respecte. Per tant el seu vot segueix essent en contra.
El batle diu que el seu grup també ja ha dit abans el que pensa sobre aquest tema. Per altra
banda estan d’acord amb les esmenes que ha proposat el Sr. Vives i també entenen la postura del
Partit Socialista de negociar amb els sectors, per així saber com afecta directament aquest
assumpte els veïns dels municipi. Per tant pel fons de la proposta tindrà el suport del seu grup.
La Sra. Maria Barceló (MÉS), una vegada vista la moció, diu que el seu grup està d’acord amb el
que ha exposat el Sr. Vives, ja que l’exposició de motius no els agrada gaire. Per tant donaran
suport a les esmenes proposades pel PI, i encara que des de les Illes ja s’estan fent coses al
respecte, mai és de demés demanar-ho. Per altra banda proposen votar els punts per separat, ja
que n’hi ha un amb el qual no estan a favor.
La Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup, a pesar que no dubten de la bona intenció de la
moció i del seu fons, i que estan d’acord que s’han d’adoptar les màximes mesures per protegirnos de la COVID, troben a tots els punts de la moció matisacions o coses que es podrien fer per
millorar-los. Per tant de moment el vot del seu grup a la urgència serà d’abstenció.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) diu que està un poc preocupat pel que està sentint en el Ple d’avui,
ja que les autoritats sanitàries estan cansades de dir que fins ara les fronteres no han servit de res
per aturar l’expansió de la COVID-19. Per tant s’hauria de fer cas de les autoritats sanitàries. Diu
que no es tracta d'aturar l’arribada dels estrangers, sinó de parlar amb els empresaris i amb les
persones que estan vinculades amb el sector turístic, els quals estan desesperats amb la situació
actual, ja que s’està aturant tota la indústria. Demana que es deixen de mesclar les coses, que es
concentrin en com es pot sortir d’aquest moment tan perillós i no assumeixin la paraula de la
confusió i que siguin seriosos.
El Sr. Vives diu que hi ha algunes coses que ha afirmat el Sr. Zúñiga amb les quals no pot estar
d’acord, ja que pensa que ha servit el fet que a les fronteres hi hagi un control, perquè si no hi
hagués estat encara hauria estat pitjor. Però sí que està d’acord que s’han d’escoltar les autoritats
sanitàries.

El Sr. José Miguel Pastor diu que li pareixen correctes les esmenes proposades pel Sr. Vives i que
tampoc té cap inconvenient a votar els punts per separat. També diu que ha vist a la premsa que
els hotelers de les Illes estan disposats a pagar ells mateixos les proves PCR perquè es facin als
turistes. Ell mateix té una empresa i el que no vol és que deixi de venir el turisme, però sí que s’ha
de dur un control fent-se el PCR en origen. Creu que les mesures que es prenen als aeroports
internacionals que hi ha a Espanya no són suficients per detectar si es té la COVID, ja que hi ha
molts d’asimptomàtics i és veritat que molts de casos surten de les Illes per irresponsabilitat dels
ciutadans, però també n’hi ha molts que venen de defora.
El Sr. Estarellas diu que el Sr. Pastor ha afirmat que els hotelers volen fer les proves PCR als
turistes, però la moció diu que ja les duguin fetes d’origen. També li demana si han parlat amb els
distints sectors de les illes que han mencionat abans. A més, les estadístiques diuen que la
majoria de contagis que hi ha a Espanya surten d’aquí per la irresponsabilitat dels ciutadans,
sobretot dels joves, quan fan festes familiars i botellades, ja que el casos de turistes que venen
contagiats són pocs. I com ha dit és un tema que ve molt gros a aquest ajuntament i creu que
poca cosa s’hi pot fer.
El batle diu que el seu grup entén que el fons de la moció demana més control i precaució quan
arriben els turistes, però també estan d’acord amb les esmenes proposades.
La Sra. Getino diu que pretenen instar des de l’Ajuntament, en representació de tots els
empresaris i veïns, cosa que no es pot fer, ja que no creu que s’hagi parlat amb ells. Després
proposen controlar la gent que ve, només centrant-se en els turistes que arriben amb avió. Està
d’acord que s’han de controlar, però els focus que hi ha majoritàriament en el nostre país són de
gent nacional. També tenen problemes amb les entrades il·legals que no arriben via aeroport, ja
que a aquests no se’ls pot fer un control, ni el duen fet d’origen, i creu que no és correcte donar la
major part de culpa al turisme, del qual viuen majoritàriament aquestes Illes.
Pel que fa al control de les fronteres, demana quines fronteres, si es refereix a les que no són de
la Unió Europea, i si hi ha d’haver diferència entre les persones que arriben d’un país membre de
la Unió Europea i els que arriben d’un que no ho és. Diu que el fons de la moció està molt bé i han
d’intentar protegir-se i adoptar totes les mesures possibles, cosa que li consta que s’està fent,
encara que es cometi algun error i que hi hagi aspectes millorables. Troben que és una moció
seriosa, però fins i tot votant els punts per separat creuen que hi ha moltes coses per matisar.
També diu que fa una estona alguns proposaven sortir de la FEMP, però en canvi li demanen
suport per a altres coses. Per això demana que siguin un poc coherents.
El Sr. Gaffar diu que el seu grup s’abstindrà en la votació de les esmenes presentades, per
després votar en contra del fons de la moció.
El Sr. Zúñiga diu al Sr. Pastor que no és una qüestió personal, i entén que el fons de la moció
l’hagi fet amb un cert crèdit del que està passant a la societat, però diu que s’ha de ser seriós i
concretar, ja que no es pot parlar de les fronteres d’Espanya, en un país que té un acord
Schengen, on totes les seves fronteres són tot Europa. Afegeix que estaria d’acord si es proposés
impedir els vols tant amb els Estats Units com amb Brasil o Colòmbia, que no tenen cap control
sanitari seriós sobre els seus habitants. Però li diu que quan fa una moció ha de concretar més i
no parlar de manera tan genèrica. Està d’acord amb el que ha dit la Sra. Getino, que a cada punt
de la moció hi ha alguna cosa que es pot matisar, i no parla d’ideologia, sinó del que proposa, ja
que en aquests moments jurídicament és inintel·ligible.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que no ha intervingut a les anteriors mocions perquè han
trobat que la seva urgència no era gaire necessària, però en canvi aquesta moció és més delicada
per la seva part, ja que tots aquests acords, més que a Madrid, corresponen a Brussel·les. Per
tant creuen que és una moció que s’hauria d’haver consensuat amb entitats com la Federació de
Transports, amb els taxis, hotels, etc., ja que tant Europa com Madrid i les Balears estan adoptant
les seves mesures, però és una balança, perquè no puguin afectar sectors de treball, i en venir les
decisions consensuades des de Brussel·les, també de Madrid i sobretot de Sanitat, troben que no

és el moment de presentar la Moció, malgrat que el contingut d’aquesta els pareix de bona
intenció per extremar les precaucions. Per tant el seu grup votarà en contra de la proposta.
Voldria dir-los a tots que no és una qüestió intranscendent fer des d’un ajuntament una proposta
com aquesta, sinó que és una qüestió molt seriosa que s’ha d’estudiar bé, perquè siguin propostes
raonables, baldament que sigui per instar una institució superior.
El Sr. Pastor diu que tant el Sr. Estarellas com el Sr. Zúñiga tenen tota la raó i que és veritat que
és complicat fer una moció d’aquest tema, però si s’està parlant d’un tema tan important com
aquest el que han de fer és extremar precaucions i arribar a acords. Va passar la moció a tots els
grups, per si, en cas que algú tingués alguna cosa a dir, la digués, ja que així s’hauria pogut
millorar o fer-la conjunta.
Tot seguit se sotmet a votació l’esmena presentada pel PI i prospera amb 11 vots a favor (PP,
MÉS, ASI, PI, GM i Sr. Pastor), 5 vots en contra (PSOE) i 5 abstencions (CS, LLIBERTAT
LLUCMAJOR i UP).
A continuació se sotmet a votació l’esmena proposada pel grup MÉS, relativa a votar els punts de
la moció per separat, i s'aprova amb 11 vots a favor (PP, MÉS, ASI, PI, GM i Sr. Pastor), 5 vots en
contra (PSOE) i 5 abstencions (CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP).
Tot seguit es vota el punt 1 de la moció, i amb 11 vots a favor (PP, MÉS, PI, ASI, GM i Sr. Pastor),
9 vots en contra (PSOE, CS i LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 1 abstenció (UP), s’aprova per majoria.
Seguidament es vota el punt 2 de la moció i amb 11 vots a favor (PP, MÉS, PI, ASI, GM i Sr.
Pastor), 7 vots en contra (PSOE i LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 3 abstencions (CS i UP), s’aprova
per majoria.
A continuació es vota el punt 3 de la moció, i amb 8 vots a favor (PP, ASI, GM i Sr. Pastor), 10 vots
en contra (PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR, MÉS i UP) i 3 abstencions (CS i PI) per majoria es
rebutja.
Tot seguit es vota el punt 4 de la moció, i amb 11 vots a favor (PP, MÉS, PI, ASI, GM i Sr. Pastor),
7 vots en contra (PSOE i LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 3 abstencions (CS i UP), s’aprova per
majoria.
En resum, com a conseqüència de les esmenes presentades i del resultat de les votacions, el Ple
de l'Ajuntament adopta per majoria el següent acord:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern d'Espanya amb el Reial decret 463/2020 va declarar l'estat d'alarma per a la lluita contra la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
Tot seguit es va activar un protocol per sortir d'aquest estat d'alarma amb un programa de fases que va
acabar el dia 24 de juny. En acabar aquestes fases es flexibilitzava el desplaçament de persones, amb la
finalitat de reactivar l'economia nacional. Durant tot aquest procés, s'han perdut més d'un milió de llocs de
treball i ha pujat la taxa d'atur a xifres de rècord.
Ara, quan s'han reobert hotels, restaurants, botigues i s'està reactivant la necessària economia que ens
sustenta, el nostre municipi sofreix un altre revés. Països com el Regne Unit, Lituània, Estònia, Letònia,
Noruega i Bèlgica han anunciat que imposaran quarantenes als turistes que vinguin d'Espanya.
Alemanya (Aragó, Catalunya i Navarra), França (Catalunya), Països Baixos (tot Espanya), Noruega i
Finlàndia (tot Espanya) i Polònia (Catalunya) recomanen no viatjar a Espanya o a les zones marcades del
territori nacional.
Els empresaris i veïns del nostre municipi es troben davant aquest escenari, amb la perspectiva de veure els
seus negocis abocats al tancament, sense les garanties necessàries de les ajudes que rebran, i els nostres

veïns, que tenien l'esperança de començar a treballar i fer una part de la temporada, amb l'alleujament de
poder cobrir les seves necessitats, ara de cop es veuen una altra vegada amb la incertesa del que passarà.
Per tot això, proposo, per a la seva aprovació, al Ple de l'Ajuntament de Llucmajor, els següents ACORDS:
1. Instar des del nostre Ajuntament, en representació de tots els empresaris i veïns, tant el Govern
de la Comunitat Autònoma com el Govern de la Nació, que prenguin amb caràcter d'urgència les
mesures oportunes a fi d'evitar la propagació del COVID 19 entre la població de les Illes Balears;
això és: exigir que cada turista que tingui intenció de desplaçar-se cap a les Illes Balears vingui
acompanyat d'un test PCR en origen.
2. Enfortir la presència policial, dependent de Delegació de Govern, i que no sigui competència
municipal el control de les quarantenes interposades per Sanitat.
3. Instar la FELIB i la FEMP que exigeixin que el Govern de la Nació ens escolti i estudiï les
mesures que demanem, perquè creiem que són les més efectives per donar una major seguretat a
Espanya, i així els nombrosos turistes que solien visitar-nos cada any puguin continuar venint per
gaudir del nostre país i amb això puguem reflotar la nostra economia.”

A continuació es veu la primera moció presentada per la Batlia, que llegeix el secretari i que
textualment diu:
“MOCIÓ DE LA BATLIA PER A L’APROVACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DESTINADA A
ATENCIONS BENÈFIQUES
La situació de crisi social i econòmica a escala mundial, provocada per la pandèmia internacional
conseqüència de la COVID-19, ha incidit en el nostre municipi. Molts col·lectius del municipi han volgut
col·laborar per pal·liar els efectes d’aquesta crisi, entre ells les associacions de veïns de les diferents
urbanitzacions del municipi, així com els diferents grups polítics municipals.
La representació municipal té el deure competencial i moral de prestar ajuda i suport a aquests ciutadans,
veïnats i veïnades del nostre municipi, a l’efecte de patir al menys possible aquesta situació de crisi. Per
això, alguns dels diferents grups polítics, en sessió plenària de 24 de juny de 2020, varen adoptar l’acord de
destinar l’assignació de 3 mesos dels grups polítics a l’aplicació pressupostària d’ajudes socials, amb
l’objectiu de donar suport a totes aquelles persones, agrupacions o associacions afectades per la crisi social
i econòmica a causa de la COVID-19 i que es concreta en la següent relació:
Assignació mensual

Per grup

Per
regidors

Nombre de
regidors

Total
assignació
mensual

Mesos estat
d'alarma

DONACIÓ Total
global

PP

400,00 €

75,00 €

5

775,00 €

3

2.325,00 €

CS

400,00 €

75,00 €

2

550,00 €

3

1.650,00 €

PODEMOS

400,00 €

75,00 €

1

475,00 €

3

1.425,00 €

MÉS

400,00 €

75,00 €

2

550,00 €

3

1.650,00 €

LLIBERTAD LL.

400,00 €

75,00 €

2

550,00 €

3

1.650,00 €

PÍ

400,00 €

75,00 €

1

475,00 €

3

1.425,00 €

VOX

400,00 €

75,00 €

1

475,00 €

3

1.425,00 €

21

11.550,00 €

El col·lectiu representat per diferents associacions de les urbanitzacions del terme municipal de Llucmajor
varen acordar que la meitat (50 %) de les assignacions pressupostàries destinat a les festes d’aquests
indrets anessin destinades a ajudes socials, per a les persones i els col·lectius perjudicats per la crisi social i
econòmica provocada per la COVID-19, i que es concreten en:
Badies

9.000,00 €

Les Palmeres

7.800,00 €

Cala Blava

5.000,00 €

Tolleric

4.200,00 €

Bellavista

3.800,00 €

Sa Torre

3.500,00 €

Cala Pí

2.500,00 €

Maioris

1.000,00 €

Total

36.800,00 € 50% >>>

18.400,00 €

En aplicació del que preveu l’article 91.4 de Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, se sotmet a la consideració del Ple per tal que sigui debatuda i, en el seu cas votada, la
següent
MOCIÓ
Modificació de Crèdit 24/2020 en la seva modalitat de transferència de crèdit entre diferents àrees de
despesa:
Aplicació pressupostària
ORG 2020

PRO

ECO

010000

912

48900

080000

338

Descripció
ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS

2269901 FESTES POPULARS

Pto.2020
11.550,00 €
18.400,00 €
29.950,00 €

070000

231

48000

ATENCIONS BENÈFIQUES

29.950,00 €

A continuació es vota la urgència de la moció, la qual prospera per unanimitat.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), una vegada aprovada la urgència, diu que forma part de la
llibertat de cada partit decidir el que fa, i recorda que el PSOE també destinarà la seva assignació
com a grup polític i possiblement serà a alguna entitat esportiva que treballa amb infants.
Intentaran que surti beneficiat tant Llucmajor poble, com s’Arenal i les Urbanitzacions, i d’això ja
donaran compte en un plenari.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el vot del seu grup serà favorable i
volen agrair a totes les associacions l’esforç d’haver destinat els diners de les festes a causes
benèfiques. També volen agrair els bancs d’aliments que han fet a les urbanitzacions, a la
Parròquia i a s’Arenal i a Càritas a Llucmajor, i donar-los tot el seu suport.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) vol donar les gràcies a les associacions que han fet aquest esforç
de només gastar el 50 % de les seves aportacions a festes i aquest signe de solidaritat.
El batle diu que creu que tots els grups se sumen com a Corporació a l’agraïment a totes aquestes
associacions, pel consens i el seny que han tingut en aquesta situació que estem vivint.
Tot seguit, i una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’aprova la moció en els mateixos termes en què s’acaba de transcriure.
A continuació es veu la segona moció presentada per la Batlia, que llegeix el secretari,
relativa a la declaració de la no disponibilitat de crèdit del pressupost de despeses de l’exercici
2020 de l’Ajuntament de Llucmajor.
La Sr. Maria del Pilar Bonet (PP) explica que, per prudència i davant el moment d’incertesa i dubte
pel tema del Govern i el romanent dels ajuntaments, han decidit retirar aquest punt de l’ordre del
dia, ja que estan avaluant l’impacte que tendria aquest pla dins els comptes de l’Ajuntament i
prefereixen presentar més endavant la proposta del PEF, que han preparat amb els tècnics i la
resta de regidories de l’equip de govern. Diu que va contactar amb els diferents grups polítics per

dir-los que aquesta era la situació i que convocaran una junta de portaveus per exposar-los el que
volen dur a indisposició i així poder arribar a un consens i anar tots units.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que vol fer una puntualització, ja que ha confós les coses,
perquè és evident que el Pla anual financer es va entregar en el termini i la forma establerts. Pel
altra banda n’agraeixen la retirada, per l’impacte que té el PEF i el poc temps que havien tengut
per poder-lo analitzar. Però sobretot desitgen que es consulti amb els altres grups municipals, ja
que un impacte d’aquestes característiques troben que ha de tenir aquest consens, principalment
perquè surti endavant.
El batle demana disculpes, perquè és veritat que els terminis no han estat els que haurien volgut,
però no sabien si s’havia de fer. Per això creuen que la majoria de coses que es puguin fer amb el
màxim consens de tots els grups municipals serà en benefici d’aquesta institució.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el seu grup també agraeix la retirada
del punt, ja que haurien votat en contra de la urgència, perquè creuen que és convenient fer abans
una junta de portaveus, per poder estudiar millor l’assumpte.
La Sra. Bonet diu que el Sr. Gaffar coneix bé tot aquest tema, perquè fins fa poc el seu grup
formava part de l’equip de govern, i com ja han dit, prefereixen fer aquesta junta de portaveus per
explicar les coses directament i consensuar-les, abans de fer-ho per les xarxes socials i crispar la
gent. Li diu que, com la resta de l’oposició, tenen la porta oberta per al que vulguin. El batle indica
que tot el que es farà amb aquests doblers serà destinat a serveis bàsics, i que no s’ha d’espantar
la ciutadania, perquè en cap moment es reduiran els serveis essencials.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Estarellas (PSOE) diu que ha rebut dues cridades
telefòniques de veïns de s’Estanyol que li han dit que al Club Nàutic han instal·lat dues carpes
més. Saben que la Guàrdia Civil ja hi va anar, creuen que això pertany a Costes, però no saben si
l’Ajuntament estava assabentat d’aquest assumpte. Voldrien saber si tenen la pertinent
autorització de Costes.
El Sr. Roig (ASI) diu que ahir els feren arribar la informació sobre aquestes carpes, i l’Ajuntament
ha enviat un escrit, perquè creuen que pertany a Costes, ja que a les tres carpes que hi havia, s’hi
han afegit aquestes dues, les quals tapen tota la vista dels primers xalets que hi ha a la zona. De
totes maneres, agraeix l’avís del Sr. Estarellas. El batle opina que la competència d’aquest tema
pertany a Ports de Balears.
El Sr. Serra (MÉS) demana si els podrien avançar quina és la planificació que tenen per a
l’aprovació del PEF, si es farà en un plenari extraordinari el mes d’agost, que creu que seria el
correcte, o per altra banda ja esperaran el ple del mes de setembre.
La interventora aclareix que no aproven un PEF sinó que fan una indisponibilitat per incompliment
del PEF que varen aprovar l’any passat. El batle diu que la indisponibilitat d’aquests dos milions
nou-cents euros es durà a Ple una vegada fetes les reunions pertinents, i esperen que sigui dins el
mes d’agost.
El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) demana si es té algun pla preparat per al manteniment
del parc de la plaça dels Pins. Saben que després de la situació i del que estan parlant serà difícil,
sobretot sense poder utilitzar el romanent, però voldrien saber si amb al pressupost ordinari
almenys es té intenció d’arreglar les voravies. També diu que alguns pares els han preguntat
sobre la situació del CEIP des Puigderrós. Pel que es veu ja ha sortit la sentència relativa al mur
que no estava dins els límits apropiats, i voldrien saber si en tenen constància i si els poden
avançar alguna cosa al respecte. Pel altra banda, s’interessen sobre com ha quedat la situació de
l’avinguda de Miramar, perquè després del darrer plenari s’han retirat els pilons i s’ha obert el
trànsit en doble sentit, però segueix pintat el carril-bici i hi ha confusions per als qui transiten per la
zona. També demanen si els podran passar l’informe de la Policia, referent a aquesta mesura, el

qual ja havien sol·licitat. A més diu que a petició dels veïns de s’Arenal, quan hi hagi canvis
referents a l’ordenació de trànsit, s’avisi amb en cert temps, almenys les associacions de veïns i
els comerços. Per acabar diu que el high point que es va posar a s’Arenal ja ha sofert actes
vandàlics i sol·liciten saber els costos que durà això.
El batle, pel que fa al high point, diu que ja saben que moltes de vegades quan posen alguna cosa
nova per desgràcia sempre es donen aquests actes d’incivisme i vandalisme, malgrat que s’està
intentant conscienciar la gent que no hauria d’esser així. I és cert que hi ha hagut algunes
pintades, però no sap exactament si ja les han llevades, i quant als costos, el regidor els els farà
arribar. Respecte al tema de l’avinguda de Miramar, diu que es preveia que la prova per a la
reactivació econòmica era fins a final de mes, per tant creu que es va retirar el dia 30. Els han
informat que la pintura que hi ha va fugint a mesura que van passant el cotxes, i des de la Policia
es va ordenar llevar tota la senyalització, ja que creuen que és la millor manera de fer-ho. Diu que
està d’acord que tal vegada s’haurien pogut notificar aquests canvis als veïns.
Pel que fa al CEIP des Puigderrós, diu que varen mantenir una reunió amb la Conselleria i és cert
que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia i que hi estan fent feina. Afegeix que la
sentència és ferma, demana que la part que no està correcta es reorganitzi de la manera que els
tècnics consideren i diu que la regidora d’Educació hi està fent feina. També vol agrair al Sr.
Estarellas la col·laboració que ha tingut en aquest assumpte. Diu que entre tots estan cercant la
millor opció perquè no es vegi afectat l’inici del curs escolar.
Referent al tema del parc de la plaça dels Pins, diu que era una de les coses que tenien
programades amb les IFS, però en aquests moments tot això se n’ha anat a baix, com moltes
altres coses. Tanmateix, quan sàpiguen el que passarà amb el tema dels romanents i el que es
podrà fer amb tots aquests projectes, hauran de prendre una decisió, però creuen que encara és
prest per saber quina serà.
El Sr. Vives (PI), fent referència al high point de s’Arenal, voldria saber en quin moment es va
decidir gastar els doblers amb això, si va ser abans de la COVID o posteriorment. També diu que
fa la sensació que les obres de les fonts estan aturades, i demana si és així o si és per qüestions
tècniques. Diu que l’equip de govern quan es va presentar va mostrar un full de ruta, amb els
partits que formaren govern en aquell moment i amb una sèrie de promeses, i ara resulta que no
formen el govern els mateixos membres que hi havia abans. Voldria saber si seguiran aquest full
de ruta exactament igual, o si en canvi han de fer algun tipus de modificació per aportacions que
poguessin ser del partit que ara ja no forma part del govern i que les volguessin rectificar, ja que
troben que n’hi havia algunes d’inviables, com per exemple fer obra a la caserna de la Guàrdia
Civil o a l’església de Sant Miquel, atès que en un futur els demanaran on varen quedar les
promeses electorals que varen fer.
El batle, sobre el high point, diu que era una cosa que es tenia pensada des de l’anterior equip de
govern, ja que la Sra. Escribano ja va tenir conversacions per posar-lo pel tema de prevenció del
càncer de pell. Quan els presentaren el projecte a ells, també es posaren en contacte amb la Sra.
Escribano, perquè trobaren que era una bona opció continuar amb aquest projecte, i la decisió
estava presa del gener. Pel que fa al tema de les fonts, diu que ja se n’han fet diverses
certificacions, però hi ha uns terminis que es van complint i creu que segueix el seu curs. Per
acabar, respecte al full de ruta, diu que aquesta situació que estan vivint l’ha rompuda totalment i
amb el tema dels romanents encara els enfonsarà més. Per tant ja no es tracta si hi ha un partit o
un altre. De totes maneres, una vegada passades les reunions pertinents, es faran les
modificacions corresponents del equips que formen el govern.
El Sr. Pastor diu que aquests dies, passejant per s’Arenal i parlant amb alguns veïns, es veu una
certa inquietud pels pisos sobreocupats i els locals amb ocupes, els quals fan cas omís de les
advertències, concretament al carrers Berga i Balears. Demana si l’Ajuntament té pensat fer
alguna cosa al respecte. Sobre el tema de la recollida dels voluminosos, afirma que hi ha
bastantes queixes, ja que moltes de vegades, quan l’usuari crida perquè li passin a recollir el que
treu, després no hi passen, i sol·licita que es revisi. També diu que el mes passat un subinspector

va demanar baixar el seu grau de categoria i demana si en saben els motius. També demana si
tenen constància del malestar dels sindicats policials respecte al seu cap.
El batle, pel que fa al tema dels pisos amb una ocupació elevada, diu que si els habitants
d’aquests quan són al carrer no duen la mascareta, la policia sí que hi està damunt perquè es
compleixin les mesures, però el departament de Població haurà de fer un esforç per posar-ho tot
en ordre i poder-ne dur un control. Referent a la recollida de voluminosos, diu que en prenen nota i
miraran quins poden ser els problemes. Sobre el tema del subinspector de policia, diu que ho
demanarà, i quant al malestar dels sindicats policials, en desconeix els motius, ja que l’equip de
govern fa les sectorials i les meses generals i considera que tenen una bona relació amb tots els
sindicats.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari

