
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 16/2018
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 8 de novembre de 2018
Horari: de les 8 a les 8.25 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president  
 Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés,  Bartomeu Tugores Vicens i Francisca

Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura

Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat

Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular

 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT
DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació inicial, i en el supòsit que no es presentin
al·legacions, també definitiva, de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de
serveis a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans i la proposta.

ANTECEDENTS

La gestió dels residus és des del punt de vista tecnicoambiental i  des del punt de vista
econòmic un sistema que evoluciona constantment en el temps. És per això que és necessari
revisar periòdicament la taxa de residus i adaptar-la a les polítiques ambientals que es duen
a terme i a les que es projecten. Tal com remarca la normativa sectorial el servei de recollida
selectiva serà més eficient si es complementa amb unes polítiques fiscals que incentivin el
reciclatge, tot aplicant el principi “qui contamina paga”. 

A  Llucmajor  a  partir  de  2019  es  vol  incentivar  la  separació  de  la  fracció  orgànica  als
generadors  singulars  (establiments  hotelers),  realitzant  una recollida  específica d’aquesta
fracció, i tal com remarca la normativa sectorial abans esmentada es vol desenvolupar la
taxa  envers  l’aplicació  de  bonificacions  depenent  de  la  producció  de  FORM  en  cada
establiment.

Per altra banda, actualment es disposa de dues ordenances diferenciades encaminades a
sufragar els costos de recollida i tractament de residus del municipi. Així, es disposa d’una
taxa que preveu sufragar els costos de tractament de la fracció rebuig (incineració) i una
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altra  que  preveu  sufragar  els  costos  de  la  recollida  i  el  tractament  dels  altres  residus
generats en el municipi (perillosos, poda, voluminosos, etc.).

Per aquest motiu es proposa unificar ambdues taxes en un sol document o ordenança fiscal,
amb què s’unifiquin els criteris, es redueixi  la documentació normativa i s’agiliti  la gestió
administrativa.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 5 de novembre, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup s’abstindrà en aquest
punt per diversos motius. Un d’ells és que fa tres anys es va aprovar en aquest plenari una
moció presentada pel PP, encaminada al que avui  es comença a fer d’una manera molt
petita, que d’alguna manera ve a ser que qui més embruta, més paga, i ara es troben que
després de tres anys, aquest equip de govern ha fet una feina reduïda en aquest aspecte.
Els varen deixar un estudi que s’havia de desenvolupar l’any 2015 i el Partit Popular creia
que l’any 2017 ja hauria pogut estar en funcionament el que ara comença. Pensen que per a
l’estudi que han fet els serveis tècnics, els quals fan molt bona labor, hi ha hagut poc temps i
que si l’haguessin fet abans, avui estarien en disposició no només de beneficiar una part dels
ciutadans d’aquest municipi, que són els hotelers com a generadors singulars, sinó també els
restaurants o fins i tot aquelles petites empreses que no generen residus i es podrien veure
beneficiades pel seu reciclatge, les quals avui dia no es veuran beneficiades per aquesta
nova ordenança. Per altra banda la unificació de les dues taxes no els pareix malament, ja
que és una manera de simplificar la feina, sempre que quedi clar el que és una cosa i el que
és l’altra, i que quedi reflectit en el rebut, perquè el ciutadà tengui clar el que costa tractar el
residu. També se n’hauria pogut beneficiar el ciutadà que no té cap comerç, com ja es fa a
altres  municipis.  Diu que estan d’acord amb el  sistema del  tema del  reciclatge,  que és
començar a poc a poc, ja que és un tema que a la gent li costa d’assimilar. Però la moció
que ells varen presentar també era per conscienciar el ciutadà que el que embruta, paga i
això avui no ho veuen reflectit en aquesta nova ordenança.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) comença agraint la labor dels tècnics que els han facilitat dur
aquesta tasca endavant, i continua dient que a pesar que el Sr. Jaume ha afirmat que és una
feina petita, no ha estat així, sinó que ha estat una feina dura, tant per als serveis econòmics
com per a Secretaria. Per altra banda diu que avui es fa una primera passa, i els mateixos
tècnics, sobre els quals el Sr. Jaume ha dit que al seu dia feren les primeres passes per
redactar aquesta taxa, són els que avui els recomanen anar passa a passa, començant pels
grans generadors. Però no s’acaba aquí, i el compromís que tenen tots els representants
d’aquest plenari d’anar variant aquesta taxa, perquè aquells que produeixen més residus
paguin  més  i  els  que  facin  bones  pràctiques  paguin  menys,  el  mantenen.  La  voluntat
d’aquest equip de govern en els anys que vindran és anar modificant altres trams d’aquesta
taxa.

El Sr. Jaume explica que quan ha dit que era una feina petita era en relació amb el que
s’hauria  pogut  fer  amb  aquesta  ordenança,  ja  que  fa  tres  anys  que  es  va  aprovar  la
proposta, quan pareix que ha estat ara. Comparteixen que la recollida porta a porta s’hagi
de començar  d’una  manera escalonada,  però  creuen que les  bonificacions als  ciutadans
s’haurien pogut ampliar més.

El Sr. Serra per acabar diu que el 2019 serà un any de canvis en tema de residus, però com
ja ha comentat, volen anar a poc a poc i  fer els canvis que toca i  quan toca, i  no per
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precipitar-se fer coses que després no funcionin. Respecte a la bonificació dels hotels, és un
sistema que ja s’ha aplicat a altres zones turístiques similars a la nostra, i amb molt bons
resultats, i la seva intenció és que a Llucmajor també sigui així. 

Tot  seguit,  una  vegada  acabades  les  intervencions  i  en  virtut  dels  antecedents  i  la
fonamentació que precedeix, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor
(PSOE, MÉS, PI i SSPLL), 1 vot en contra (ASI) i 8 abstencions (PP), per majoria s’adopta
l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment, i en el supòsit que no es presentin al·legacions en el
període d’informació pública, també definitivament, l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans,
conforme a la proposta que figura en l’expedient.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
la publicació d’un anunci en el BOIB.

Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau,
les al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament. En cas que no se’n presentin, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de l’ordenança en el
BOIB, el qual entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

MODIFICACIÓ  INICIAL  DE  LA  PLANTILLA  ORGÀNICA  DEL  PERSONAL
FUNCIONARI MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018
Tot seguit es veu la moció presentada com a urgent relativa a la modificació pressupostària
inicial de la plantilla orgànica del personal funcionari municipal de l’exercici 2018.

Vista la modificació de la plantilla orgànica municipal corresponent a l’exercici 2018, aprovada
en sessió plenària de 16 d’abril de 2018 (BOIB núm. 73 de 14 de juny de 2018). 

Examinada  la  proposta  de  modificació  de  la  plantilla  orgànica  del  personal  funcionari
d'aquest Ajuntament.

Vist l'informe subscrit per la cap del Servei de Recursos Humans, en el qual es constata les
següents modificacions en la plantilla orgànica del personal funcionari municipal de 2018,
sense increment de la despesa de personal, atès que: 

 Es desdota la plaça de tècnic/a auxiliar delineant/a.

 Una plaça de TAE superior arquitectura ocupada per funcionari de carrera passa a
vacant per jubilació.

I  amb el  crèdit  de les places esmentades es crea una plaça d’arquitecte tècnic,  amb la
finalitat de no incomplir el que disposa la Llei de pressuposts generals de l’Estat en relació
amb la massa retributiva.

Vist que l'esmentada modificació revesteix caràcter urgent, ateses les necessitats que s’han
produït al Departament d’Urbanisme, com bé reflecteix el regidor d’Urbanisme en la seva

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

3

mailto:llucmajor@llucmajor.org


Memòria, i donat que la plantilla ha de reflectir una  imatge fidel de la realitat econòmica i
organitzativa subjacent, no es pot demorar, per tant, la seva aprovació fins al proper exercici.

Vist l'informe de la Intervenció de la cap del Servei de Recursos Humans, en el qual es posa
de manifest que en les baixes de les places no s’incrementa la despesa de personal, i vist
l’informe de la Intervenció.

Atès que la modificació de la plantilla correspon al Ple de l’Ajuntament, en virtut del que
preveu l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases del règim local, en
concordança amb l'article 21 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.

Considerant  que  per  a  la  modificació  de  la  plantilla,  aprovada  al  costat  del  Pressupost
municipal, s'han de seguir els mateixos tràmits que per a l'aprovació d'aquest últim, perquè
així ho exigeixi l'article 126.3 del  Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
__
Seguidament es vota la urgència de la moció presentada, la qual prospera per unanimitat.

A continuació el Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup donarà suport a aquesta moció,
ja que tothom que surt d’Urbanisme ho fa enfadat, i demana que quan la gent va a veure
l’aparelladora,  almenys  els  doni  alguna  opció  i  no  sempre  els  digui  que  han  de  tomar
l’edificació en la qual han comès la infracció urbanística.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) agreix al Sr. Roig el suport que han donat a la moció, i en relació
amb els problemes que pugui posar l’aparelladora, diu que suposen que es refereixen a
infraccions urbanístiques, ja que si es fa tomar l’edificació és perquè s’ha realitzat aquesta
infracció. La llei no és interpretable i cada un ha de ser conseqüent amb el que fa, ja que la
majoria  sap  el  que  es  pot  fer  o  no,  i  el  qui  no  ho  sàpiga  pot  anar  al  departament
d’Urbanisme a demanar informació abans de construir o comprar el terreny. Però el que no
farà cap membre d’aquest equip de govern és un informe favorable quan no ho és.

El Sr. Roig diu que ell mai demanaria que es fes una il·legalitat, però sí que troba que es pot
ajudar la gent orientant-los un poc, ja que l’altre dia es va trobar a Urbanisme amb una
persona que havia demanat permís per escrit per enrajolar dins casa seva i li digueren que
no,  perquè tenia una habitació de més.  Troba que això  no és lògic  i  creu que s’hauria
d’ajudar una mica més la gent. 

El Sr. Tomàs explica al Sr. Roig que si tenen una habitació de més està fora d’ordenació, i en
aquests casos no se’ls pot donar cap tipus de llicència d’obres.
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Una vegada acabades les intervencions se sotmet  el  fons de l’assumpte a votació i  per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
  Primer. Aprovar  inicialment  la  modificació  de  la  plantilla  orgànica  del  personal
funcionari municipal corresponent a l'exercici 2018:

Creació de la plaça d’arquitecte tècnic

ESCALA: Administració especial
SUBESCALA: Tècnica
CLASSE: Mitjana
ESPECIALITAT: Mitjana arquitectura tècnica
GRUP: A2

Desdotar de cap de secció de Cartografia/Cadastre
Suprimir el complement de prefectura de la plaça de TAE Superior Arquitectura.

Segon. Publicar l'acord en el BOIB, d’acord amb l’article 126.3 del Reial decret legislatiu
781/1996, de 18 d’abril, perquè els interessats puguin examinar-lo i, dins un termini de 15 dies
hàbils, presentar les reclamacions que considerin oportunes davant el Ple de l’Ajuntament.

Tercer. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s’hi
presenten reclamacions, després de la qual cosa la Batlia elevarà l'acord a definitiu i n’ordenarà
la publicació en el BOIB.

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 secretari
  El batle
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