ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 15/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 7 d’agost de 2019
Horari: de les 19 a les 19.50
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
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
Ciudadania
 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
 Jaume Tomàs Oliver i Maria Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Maties Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
La sessió comença en la intervenció del batle anunciant la presa de possessió com a regidor
d’aquest Ajuntament del Sr. José Luís Huèscar Villar, i diu que una vegada presentada la
documentació pertinent d’acord en l’establert a l’article 75.5 de la Llei 7/1985 Regulador de
les Bases del Règim Local, realitzarà la promesa o jurament d’acatament a la Constitució i
d’aquesta manera prendrà la possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Llucmajor.
Seguidament el batle formula la pregunta següent: ¿jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb
lleialtat al rei, i d’observar i fer observar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?
El Sr. José Luís Huèscar Villar s’acosta al centre de l’estrada, on hi ha un exemplar de la
Constitució, i amb una mà sobre ella contesta: “si promet.”
A continuació el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) vol fer un aclariment i diu que es va
estranyar que en un ple ordinari no hi hagués en el primer punt de l’ordre del dia l’aprovació
de l’acta de la sessió anterior, i per aquest motiu es va informar el secretari el qual li va
donar els motius i en aquest cas li demana si ho pot explicar a la Corporació.
Tot seguit el secretari explica que es va donar la circumstància que el ple ordinari de juliol va
ser el darrer dimecres del mes, dia 31 de juliol i el ple ordinari d’agost és el primer dimecres
del mes, dia 7 d’agost, per tant només hi ha una setmana entre els dos plenaris, i durant
aquest temps s’han de dur a terme una sèrie de feines, com redactar les actes de les
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comissions, convocatòries i altres assumptes, a més a l’agost, hi ha personal de vacances,
per tant no hi ha hagut mitjans materials ni personals per redactar l’esborrany de l’acta.

APROVACIÓ DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de factures d’exercicis anteriors de la
Residència.
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que a es
relacionen, corresponen a exercicis anteriors o bé no se pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2018, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i
preus acordats, essent totes elles necessàries i indispensables per el normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per la
Residencia de Persones Majors.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del la
Residencia de persones majors per a l’exercici 2019, i atès que ens trobem davant una
despesa sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant
això, el particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta
causa. En virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en
detriment d’un altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu
enriquiment davant el particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anualitat
pressupostària, i trobant-nos davant un acte nul de ple dret es considera necessari i obligat
atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 31 de juliol i
una vegada vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits i vist l’informe 30/2019 d’intervenció amb objecció, se sotmet el fons de l’assumpte
a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer:- Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de crèdits de la Residencia 04/2019, per a l’aprovació de la
relació de factures objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar
enriquiment injust que imposa a aquesta administració la compensació del benefici
econòmic rebut.
Segon.- Aprovar l’expedient 04/2019 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
Factures per l’aprovació per Resolució.
Número 62019000014
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

IMPORTE

463466395

07/05/2018 LLOGUER OXIGEN JUNY2018

S.E.DE CARBUROS METALICOS
S.A.

516,67

463699267

06/07/2018 LLOGUER OXIGEN JULIOL 2018

S.E.DE CARBUROS METALICOS
S.A.

516,67

463829477

06/08/2018 LLOGUER OXIGEN AGOST 2018

S.E.DE CARBUROS METALICOS
S.A.

482,23

463617095

06/06/2018 LLOGUER OXIGEN JULIOL 2018

S.E.DE CARBUROS METALICOS
S.A.

533,89

463879036

07/09/2018 LLOGUER OXIGEN SETEMBRE 2018

S.E.DE CARBUROS METALICOS
S.A.

266,95

NUM. FACTURAS:

5

IMPORTE TOTAL:

2.316,41

Tercer.- Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la hisenda municipal.
MODIFICACIÓ DE LA BASE D’EXECUCIO 39
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació pressupostària de la base d’execució 39.
En sessió plenària de data 21/02/2019 es va aprovar el pressupost general de l’Ajuntament
de Llucmajor, juntament amb les bases d’execució del mateix, havent entrat en vigor el
20/03/2019, mitjançant publicació al BOIB número 25 de data 20/03/2019.
En sessió plenària de data 24/04/2019 es va adoptar acord de modificació de les
assignacions econòmiques als grups polítics.
Aquesta modificació afecta, de manera retroactiva, a la justificació de les assignacions
rebudes pels diferentes grups polítics municipals corresponents als exercicis 2018 i part del
2019 fins el moment de l’adopció de l’acord esmentat, i no resulta possible donar adeqüat
compliment a l’establert a la base 39 de les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2019 aprovades juntament amb el pressupost municipal en sessió plenària de data
21/02/2019.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 31 de juliol i
una vegada vist el dictamen comença un torn d’intervencions amb el Sr. Jaume J. Oliver
(PSOE) que diu que el vot del seu grup serà en contra d’aquesta proposta, per una sèrie de
motius, el primer per transparència, ja que no entenen com a qualsevol organisme esportiu,
associació cultural, etc. Se’ls hi fa una fiscalització de part del servei d’Intervenció com
estableix la llei i que a més, si no es justifica s’han de retornar els doblers que no han pogut
justificar, ells entenen que pareix que es pretén amagar amb què es fa la despesa de les
designacions dels grups polítics de cara als ciutadans, per tant el seu grup creu que és un
tema de transparència i s’ha de dir que les bases d’execució que ells varen aprovar, varen
passar per registre i pense que s’hauria de fer així, no només a partir d’ara, sinó també amb
caràcter retroactiu.
El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que al seu grup també els preocupa el tema de la
transparència i, així ho expressaren a la Comissió Informativa, creuen que el fet no justificar
adequadament, sembla que poden relaxar el control damunt d’aquestes subvencions i com a
dit el Sr. Oliver, totes les associacions quan demanen una subvenció els hi han de dur totes
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les despeses justificades i com a mínim els partits polítics que formen aquesta Casa han de
fer el mateix i donar exemple.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que el vot del seu grup serà a favor de la proposta, perquè
els supòsits que la llei permet per les despeses de subvencions als partits polítics no es
canviaran, per tant conforme a la llei, l’únic que proposa és un canvi en el procediment de
justificar-los i, hi ha procediments per demanar les factures i que hi hagi transparència, per
això consideren que no hi ha cap problema amb aquests casos.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIB) comenta que ja es va dir a la Junta de portaveus inicial, ja que
aquest tema va dur tant a l’equip de govern com a l’oposició a cercar el màxim consens, no
negarà la seva sorpresa pel canvi de vot del PSOE, però la respecta. Per altra banda vol
reafirmar que dins les bases legals es pot fer d’aquesta manera, que és la correcta i així no
saturar al departament d’Intervenció, la fiscalització segueix endavant, pel simple fet que tots
els grups polítics que percebin una subvenció han de seguir guardant totes les factures i si
en aquest plenari algú se’n dóna que algun partir polític no està utilitzant correctament la
subvenció es durà a ple i s’aprovarà la fiscalització d’aquest.
El Sr. Eloi Crusat (LLIB) diu que creu que l’oposició no ha entès que és la transparència, ja
que la transparència no és justificar subvencions a l’Ajuntament ni a la Sindicatura de
Comptes, sinó que és agafar les factures, posar-les en un quadre i publicar-les, perquè la
ciutadania les tengui a la seva disposició sempre que vulgui veure-les, o com a mínim una
relació de despeses, i li consta que l’únic partit polític que ho ha fet així és Llibertat
Llucmajor. També diu que maldament es comuniquin les subvencions a l’Ajuntament, això no
vol dir que necessàriament es facin públiques les justificacions.
El Sr. Oliver diu que no ho entenen, ja que estan dient que no justificaran les despeses i no
ho mostraran a la ciutadania, ja que no estan obligats, creuen que això incompleix qualsevol
tipus de norma de transparència, ells sí que ho varen justificar i ho passaren per registre i no
saben si és que algun grup polític no ho han presentat o si algú té problemes per presentarho, i el que diu és que demanen que en el proper plenari, que tots els grups polítics
justifiquin les seves despeses segons les subvencions rebudes.
El batle diu que el seu grup en la darrera legislatura també ho feren així, per demostrar la
màxima transparència, i creuen que així ha de ser. Diu que entenen això com un canvi
burocràtic en el cas que la justificació a de ser de la mateixa manera, i en qualsevol moment
es pot dir que es poden presentar les factures, pel que fa al Partit Popular es presentaran, ja
que ho tenen tot a l’ordre del dia.
El Sr. Tomàs (MES), diu que el Sr. Crusat no ha entès el concepte del qual s’està xerrant, ja
que ells defensen la transparència, però el que no els acaba de quedar clar és, sí tot ha de
quedar com estava, amb una fiscalització des d’Intervenció i no hi hauria cap problema i, en
relació amb el que diu el Sr. Oliver, ell dóna suport a la seva puntualització de què es
publiquin totes les intervencions, i el seu grup ho tindrà molt bo de fer, ells varen renunciar a
les designacions durant tota la legislatura passada, perquè trobaren que l’estat de comptes
de l’Ajuntament no s’ho podia permetre. Explica que la Llei que empara aquesta modificació
és del 1985 i ja han passat molts d’anys i en tema de transparència han evolucionat
moltíssim, però en aquests moments pareix que van enrere, pensen que tot s’hauria de
publicitar i que no hi hagués cap classe de dubte de donar aquesta imatge confusa.

El batle diu que més o menys es fa de la mateixa manera, el que canvia és el tema
d’Intervenció. El Sr. Tomàs en referencia al que diu el batle, explica que els partits polítics
han de donar compta davant la Sindicatura de Comptes, però aquí estan xerrant de les
agrupacions municipals i on han de donar comptes aquestes és davant Intervenció i dur la
seva comptabilitat i, així és feia fins ara, i no creuen que s’hagi de relaxar aquest control i
aquesta transparència.
El batle explica que el que han entès, és que aquest assumpte és per temes burocràtics,
però quan no es té res a amagar, creuen que dóna el mateix de la manera que es faci,
sempre i quan hagi transparència.
El Sr. Gaffar (LLIB) diu que en nom del seu grup, ells no han rebut cap subvenció en la
passada legislatura, ja que no hi eren, els hi pareix bé la proposta de treure les coses i que
es fiscalitzin. Pel que fa al que ha dit el Sr. Tomàs sobre la Sindicatura de Comptes, es
veritat que passen les agrupacions polítiques directament en primera instància per
Intervenció, però els partits polítics en la seva comptabilitat consolidada han d’incloure les
despeses que han fet les seves agrupacions, incloses les de Llucmajor i una despesa
fraudulenta, com per exemple una subvenció municipal en aquest cas, el que fa la
Sindicatura de Comptes és actuar directament.
Tot seguit, una vegada acabades les intervencions i amb la finalitat de que la justificació de
les assignacions als grups polítics municipals disposi d’una regulació a les pròpies bases
d’execució del pressupost municipal, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots
a favor (PP, CS, LLIB, VOX, i GM) i 9 en contra (PSOE, MES, PI, i UP), per majoria s’adopta
el següent acord:
Primer. Deixar sense efecte l’acord adoptat en sessió Plenaria de data 24/04/2019
relatiu a la justificació de les aportacions als grups politics,
Segon. Aprovar inicialment la modificació de la base 39 (assignació econòmica a
grups municipals) de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2019
de tal manera que quedarà redactada del tenor següent:
“Base 39a. Assignació econòmica a grups polítics
Una vegada aprovat i en vigor el Pressupost municipal s’entendrà atorgada l’assignació
econòmica als grups polítics de l’Ajuntament, i es procedirà a la tramitació dels documents
AD per l’import de les assignacions anuals a percebre per cada un dels grups polítics de
l’Ajuntament, amb la composició que en aquest moment figuri en el corresponent registre.
Aquests imports es faran efectius mitjançant bestretes per mesos naturals, en dotze (12)
bestretes d’igual quantia que s’efectuaran a principi del mes corresponent.
No es podrà lliurar un nou pagament fins que no s’hagin presentat les justificacions de
l’exercici anterior.
La Secretaria de l’Ajuntament comunicarà a la Intervenció qualsevol variació en la
composició dels grups polítics de la Corporació, que determinarà automàticament l’emissió
dels documents comptables AD/ i AD, per les quanties que procedeixi amb la finalitat de
donar compliment al que disposa la present base.
Els grups polítics no podran destinar aquestes assignacions al pagament de remuneracions
de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i hauran de dur una comptabilitat específica de
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la dotació econòmica esmentada, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre
que aquest ho demani.
La justificació de l’assignació econòmica rebuda serà anual i en la quantia corresponent a
les bestretes efectuades en l’exercici pressupostari, i s’haurà de realitzar abans del 31 de
gener de l’exercici següent. Per tal de justificar l’assignació econòmica rebuda el grup polític
municipal haurà d’aportar una declaració responsable signada pel seu portaveu en la que es
faci constar:
- Que l’assignació econòmica rebuda s’ha aplicat a les finalitats legalment establertes amb
les limitacions específiques de l’article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- Que per part del grup pólitic es porta una comptabilitat específica de l’assignació
econòmica rebuda, la qual es posa a disposició del Ple de la Corporació.
- Que per a atendre les despeses a les quals s’ha aplicat l’assignació rebuda no han
concorregut altres aportacions o ingressos.
- Que el grup polític municipal es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Que el grup polític municipal no ha rebut cap comunicació de resolució de reintegrament de
l’assignació econòmica o pèrdua del dret al cobrament de la mateixa.
Per a l’exercici 2019, i atès que s’ha procedit a la renovació de la Corporació després de les
eleccions municipals celebrades aquest exercici, la justificació es referirà a la totalitat de
l’import econòmic rebut per cada un dels grups polítics en aquest exercici 2019, tant de
l’antiga com de la nova corporació.
La justificació de l’assignació econòmica de la corporació que ha sortit haurà de fer-se
efectiva abans de la finalització del present exercici.
Per a la percepció de l’assignació econòmica els grups polítics municipals hauràn de
disposar de Número de Identificació Fiscal (NIF) propi i compte bancari específic habilitat a
tal efecte. La titularitat d’aquest compte bancari haurà de correspondre al grup municipal i
amb el seu NIF.
Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor l’exercici
al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 169 del Text Refòs de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
INSCRIPCIÓ EN EL RMEC DE L’ENTITAD «AGRUPACIÓ DE BALL DE BOT BEN
BALLAT»
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la inscripció de l’entitat «Agrupació de Ball de Bot Ben
Ballat» al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 4 de juliol de 2019, la Sra. M. Belén Cáliz Rodríguez, en representació de
Agrupació de Ball de Bot Ben Ballat, va sol·licitar la inscripció de l’esmentada entitat
en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
2. Atès que es van detectar deficiències en la documentació presentada, es va concedir
un termini per esmenar-les, durant el qual es va aportar nova documentació.
Fonaments de dret

I.

La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF), i als articles 19 a 28 del Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. L’entitat Agrupació de Ball de Bot Ben Ballat compleix amb els requisits d’inscripció
prevists a l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha aportat la documentació exigida
als articles 236.4 ROF i 21 RPC.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Inscriure al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’entitat Agrupació de
Ball de Bot Ben Ballat, i assignar-li el número 186.
Segon. Disposar la publicació al web de l’Ajuntament les dades generals de l’entitat,
en els termes previstos a l’article 27 del RPC.
Tercer. Comunicar al representant de l’entitat l’obligació establerta a l’article 23 i 25
del RPC, i a l’art. 236.4 del ROF, en el sentit d’haver de comunicar a l’Ajuntament la següent
informació:
 Qualsevol canvi de les dades incloses en la documentació que ha servit de
base per a la present inscripció, en el termini dels trenta dies següents al de
produir-se la modificació.
 Amb periodicitat anual, i abans del darrer dia del mes de febrer, una memòria
de les activitats i els esdeveniments realitzats en el transcurs de l’any anterior,
el nombre d’associats a data de 31 de desembre, i qualsevol altra modificació
que s’hagi pogut produir.
 En el mes de gener de cada any, el pressupost anual i el programa
d’activitats.
Quart. Advertir al representant de l’entitat que en cas de incomplir amb les
obligacions establertes a l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de
la inscripció de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA
URBANIZACION BELLAVISTA» EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la cancel·lació de l’entitat «Asociación de Vecinos de la
Urbanización Bellavista» del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 26 d’abril de 2019, es va comunicar al Sr. Juan Vidal Berga, en representació
de l’Asociación de Vecinos de la Urbanización Bellavista, un termini per presentar la
documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
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3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Asociación de Vecinos de la Urbanización Bellavista.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASSOCIACIÓ JUVENIL CÍRCULO
ABIERTO» EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la cancel·lació de l’entitat «Associació Juvenil Círculo
abierto» del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 27 de març de 2019, es va comunicar al Sr. Antonio García Varela, en
representació de l’ASSOCIACIÓ JUVENIL CÍRCULO ABIERTO, un termini per
presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 8 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat ASSOCIACIÓ JUVENIL CÍRCULO ABIERTO.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «EL CLUB DE LA RISA» EN EL
RMEC
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la cancel·lació de l’entitat «El Club de la risa» del
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 15 d’abril de 2019, es va comunicar a la Sra. Catalina Escandell Tur, en
representació de El Club de la Risa, un termini per presentar la documentació exigida
en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 5 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
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Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat El Club de la Risa.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «SPORTING S’ARENAL DE
LLUCMAJOR» EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la cancel·lació de l’entitat «Sporting s’Arenal de
Llucmajor» del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 30 d’abril de 2019, es va comunicar a l’Sporting s’Arenal de Llucmajor, un
termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 4 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Sporting s’Arenal de Llucmajor.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «GRUP D’ACCIÓ SOCIAL» EN EL
RMEC
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la cancel·lació de l’entitat «Grup d’Acció Social» del
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 1 d’abril de 2019, es va comunicar al Sr. Jordi Perelló Frontera, en
representació del GRUP D’ACCIÓ SOCIAL, un termini per presentar la documentació

exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat GRUP D’ACCIÓ SOCIAL.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT « HEMANDAD ROCIERA DE
S’ARENAL» EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la cancel·lació de l’entitat «Hermandad Rociera de
S’Arenal» del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 15 de març de 2019, es va comunicar a la Sra. Ana Arcos Serrano, en
representació de l’Hermandad Rociera de S’Arenal, un termini per presentar la
documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 4 de maig de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
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Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Hermandad Rociera de S’Arenal.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «S’AIGUA BLAVA CLUB DE PÀDEL
» EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la cancel·lació de l’entitat « S’AIGUA BLAVA CLUB DE
PÀDEL» del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 4 d’abril de 2019, es va comunicar al Sr. Miguel Ángel Moragues Pol, en
representació de S’AIGUA BLAVA CLUB DE PÀDEL, un termini per presentar la
documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 31 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinada amb detall la sol·licitud i la
documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat S’AIGUA BLAVA CLUB DE PÀDEL.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Estarellas (PSOE), diu que vol fer un prec, explica
que avui ha entrat a la pàgina web de l’Ajuntament par consultar el Pla General d’Ordenació
Urbanística i no funciona, ho diu perquè ara hi ha un regidor d’urbanisme, més un assessor
de comunicació i ha hagut d’anar a la pàgina web del PRI, que ja no existeix i a la del
Consell per fer unes consultes, creu que s’hauria de posar aquesta pàgina en marxa perquè
pot afectar a molts de ciutadans i és un tema important.
El batle diu que és veritat que estan tenint problemes amb la pàgina web i el PGOU, ja fa
temps que no funciona, però es farà feina perquè s’arregli l’abans possible.
El Sr. Tomàs (MES), demana si ja saben com està el tema de les oposicions que l’anterior
plenari els hi digueren que els dirien coses. També voldria saber informació sobre una
manifestació que es va fer al darrer plenari, on es digué que l’anterior equip de govern tenia
6 o 7 assessors, li agradaria saber qui són aquests assessors. Diu que fa dos plenaris els hi
digueren que els hi farien arribar els currículums i mèrits dels assessors nomenats per
l’actual equip de govern i que encara estan esperant.
El batle referent al tema dels assessors de l’anterior equip de govern, diu que no sap si el Sr.
Roig els digué alguna cosa, però pel que respecta al Partit Popular no digueren res sobre
aquest assumpte i respecte al tema dels currículums dels actuals assessors estaran en la
pàgina Web quan es tengui fet el tema de transparència i mirarà si també se’ls hi pot fer
arribar.
La Sra. Bonet (PP), referent a les oposicions, diu que li sap greu no haver-los contestat, ja
que feia comptes fer-ho per correu electrònic, però hi ha hagut uns problemes tècnics i
estan pendents del Govern, perquè els hi enviïn tècnics necessaris per poder fer el tribunal
per examinar aquesta gent.
El Sr. Tomàs, diu que han tret el tema dels assessors, perquè aquestes manifestacions en
feren al ple i vol que ho diguin aquí, no a una comissió o al carrer.
El Sr. Roig, explica que no ho dirà al plenari pel tema de la protecció de dades i ja li va dir
que al Sr. Tomàs que si anava a la seva oficina, li demostraria i, encara l’està esperant i diu
que són assessors encoberts com el de Turisme i el d’Esports.
El batle diu que el que volen deixar clar és que hi ha unes persones que el Sr. Roig no vol dir
el seu nom aquí, el que sí saben és que a l’anterior legislatura hi hagué gent que es va
presentar a una oposició pública i va aprovar fent un examen d’una manera o una altra, es
tracta d’una plaça que es diu contractes programa, també saben com va un Cap de premsa i
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d’una oposició d’un grup 1 o que es pugui fer a unes altres àrees. Diu que no és el mateix un
personal grup 1, que és una plaça programa com per exemple a l’àrea d’Esports o un
contracte d’un Cap de premsa, ja que no és la mateixa manera de fer-ho.
El Sr. Tomàs, li diu al Sr. Roig que no té gaire clar el que és un assessor i gent que ha passat
unes proves i l’aprovació d’un tribunal. Pel que fa a l’assessor de premsa es va fer un
contracte menor i hi hagué una selecció totalment transparent de gen que va presentar les
seves acreditacions per fer aquesta feina i en varen triar un fiscalitzat per RRHH i Intervenció
i, que dient que la tècnica d’Esports és una assessora, està desqualificant un tribunal
compost per membres d’aquest Ajuntament i algun d’ells és en aquesta sala, ja que es va fer
un contracte programa totalment lleial, es va presentar davant altres opositors i va treure la
millor nota. Diu que no es pot comparar una tècnica que ha entrat a través d’una oposició
que un assessor elegit a dit.
El batle diu que el seu grup està d’acord de la manera que ha entrat la tècnica d’Esports i no
té res a veure amb el cas del Cap de premsa, cosa que aquest equip de govern en un futur
també en tindrà un, ja que pensen que és necessari.
El Sr. Crussat (LLIB), explica que es modificarà el reglament de participació ciutadana perquè
les inscripcions i cancel·lacions al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, no hagin de
passar per comissió, ni per Ple, amb el fi de no fer comissions de cinc minuts i alleugerar els
plens.
El Sr. Vives (PI), vol saber si han tingut algun tipus de contacte amb l’empresa de neteja i
recollida de fems, ja que saben que es prepara una vaga pel dia 22, esperen que no es
dugui a terme, cosa que voldria dir que s’ha signat un conveni i si no és així, si estan
preparats per minimitzar les conseqüències si es fes la vaga. Diu que duen uns anys de
sequera molt important i cada any fan uns estudis de l’estat dels pous que tenen i li
agradaria que pel mes de setembre poguessin tenir una mica d’estudi sobre aquest tema.
També diu, que quan MAR Mallorca va deixar el servei de neteja de les platges, els avisaren
dia 6 i els digueren que dia 10 ja no farien la neteja, i a causa d’això varen haver d’agafar
una empresa perquè els hi fes quasi un favor, voldria saber la satisfacció del ciutadà amb la
neteja de la platja i les urgències que han tingut els socorristes, per poder saber si aquesta
empresa ha fet una bona feina, ho demana pel proper plenari.
El batle pel que fa al tema de la vaga de recollida de fems, diu que avui s’han intentat posar
en contacte via telefònica amb l’empresa i segons els hi han dit, han arribat a un acord per
esperar fins al setembre, perquè saben que estan en temporada alta de turisme. També diu
que els hi han demanat si eren ells els qui havien de tenir un conveni amb l’empresa i els
seus treballadors i, ells els hi han demanat que cerquin una solució el més aviat millor i que
evitin la vaga i, en segon lloc que es posin d’acord amb els treballadors amb el que
demanen. Referent al tema dels pous municipals ho demanaran i els hi contestaran quan
tengui la informació.
Per altra banda, respecte a la neteja de la platja de s’Arenal, diu que és veritat que els va
agafar en un moment que no se sabia qui governaria i la gent amb qui ha xerrat està
contenta i l’empresa és bastant sèrie i professional, però ara hi ha el problema del
pagament, ja que en haver-ho fet tan de presa, ara han de cercar quin tècnic signi perquè
puguin cobrar i són unes factures amb un cost elevat, però ni els uns ni els altres, es poden
permetre deixar aquesta platja fora netejar i el que li poden dir del socorrista és que fa molt
bé la seva feina.

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
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