ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 17/2016
Caràcter: Extraordinària i urgent
Convocatòria: primera
Data: 13 d’octubre de 2016
Horari: de 19 a 19.20 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents:
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés i Francisca
Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS
per Mallorca - APIB
 Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio
Campos Cànaves, 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
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents:
 Bartomeu Tugores Vicens, del PSOE.
PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
Per començar el batle llegeix l’escrit presentat en el Registre d’aquest Ajuntament en data
10/10/16 i que literalment diu el següent:
“Que com a resultat de les eleccions locals del mes de maig de 2015, no hi va haver cap de les
forces polítiques electes que aconseguís, per si mateixa, la majoria absoluta per governar
l’Ajuntament de Llucmajor. Amb motiu d’això, després d’un període de negociacions, es va produir
una entesa entre el Partit Socialista Obrer Espanyol, el partit Proposta per les Illes (PI) i MÉS Per
Llucmajor, amb la qual es va firmar un pacte de govern que garantia una majoria suficient, i a
través del qual vaig assumir el compromís d’exercir el càrrec de batle durant els setze primers
mesos de mandat.
Fruit d’aquest pacte, en la sessió constitutiva de l’Ajuntament de dia 13 de juny de 2015 vaig ser
elegit batle de Llucmajor, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
corporació.
Atès que es compleixen els setze primers mesos de mandat, i d’acord amb els arguments apuntats,
mitjançant el present escrit pos a disposició de l’Ajuntament el meu càrrec de batle, al qual renuncii,
a l’objecte que la corporació en prengui coneixement i es resolgui en conseqüència.”

1

Tot seguit, atès que la sessió ha estat convocada amb caràcter urgent, és necessari que la
corporació ratifiqui la urgència de la convocatòria. En conseqüència el batle sotmet a
votació la ratificació de la urgència de la sessió plenària, la qual prospera per majoria amb
11 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI).
PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE BATLE
Seguidament el batle comenta que li agradaria explicar d’una manera més personal el que
han estat per a ell aquests setze mesos de Batlia, i ho fa en els termes següents:
“He de reconèixer que el pas per un càrrec públic i electe és tota una experiència personal per a
qualsevol persona, però si aquest és el de batle del teu poble, supera en molt qualsevol expectativa
o idea preconcebuda abans.
No fa molt, tal vegada abans de l’estiu, em vaig trobar amb un batle d’un poble veí, més
experimentat de molt que jo en aquests menesters, i dins la conversa que dúiem li vaig comentar
que em sentia un tant frustrat per veure la lentitud i la manera un tant embullada de funcionar de
les administracions, que teníem i tenim un caramull de projectes i idees per desenvolupar, i que la
cosa costava molt de moure. La contesta va ser més o manco: «I què vols? Encara no dus ni un any
de batle. El primer any és per fer-te càrrec del que et trobes i tenir idea del que necessites, el segon
podràs començar a fer projectes, que si les coses van bé, duràs a terme el anys tercer i quart.» He
de reconèixer que em va donar coratge sentir aquestes paraules.
Ara que ja ha arribat l’hora de deixar el càrrec de batle després de setze mesos, he trobat que era
el moment de tirar la vista enrere i passar revista al fet i aconseguit dins aquest breu termini de
mandat.
Partint de la base que ens vàrem trobar un ajuntament molt a baix, tant econòmicament com pel
que fa a la plantilla de funcionaris i treballadors de la Casa, vàrem trobar que si el que volem és
donar un servei de qualitat al nostres conciutadans, el primer és tenir un ajuntament obert, àgil i
modern que pugui satisfer las necessitats del veïnats.
En primer lloc, i després de molta feina i esforços, hem liquidat Llemsa, un forat sense fons que ens
llastrava econòmicament i legalment, i el que és més important, sense deixar cap treballador al
carrer i sense que els serveis que donam al poble es ressentissin.
Hem reforçat àrees vitals per al bon funcionament de l’Ajuntament: hem incorporat un arquitecte,
un aparellador, un cap de personal, un tècnic de contractació, un nou secretari, sis nous policies
locals, un tècnic de cultura, un nou informàtic per a l’àrea de recursos humans, està a punt d’entrar
un nou tècnic d’esports, i tenim previst dins el nou catàleg de llocs de feina, que també estem
elaborant, seguir dins aquesta línia per donar un millor servei al poble.
Ens vàrem trobar una residència abocada al tancament per imperatius legals i hem aconseguit un
compromís per part de la Conselleria de Serveis Socials del Govern Balear i de la Conselleria del
CIM, juntament amb la participació de l’Ajuntament, una inversió de 2 milions d’euros per adaptar-la
a la normativa i aconseguir una residència del segle XXI.
En el mateix sentit, tenim en marxa el projecte d’un centre de dia a Badia Blava perquè doni servei
a la zona d’urbanitzacions, que falta ens fa.
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També dins l’àrea social hem contractat tres educadors de carrer per intentar ajudar a minimitzar
les mancances del municipi. Hem aconseguit tirar endavant l’obra de canalització per dotar d’aigua
potable s’Estanyol i Son Bieló. També estem redactant un pla director per iniciar, si tot va bé dins
l’any que ve, el que ha de ser una moderna escola de música que atengui les necessitats de tot el
municipi en aquest sentit.
Tenim molt avançat el pla de necessitats i desenvolupament per iniciar dins el proper any la
recollida selectiva porta a porta. En poc més d’un any hem donat l’oportunitat de tornar dins el
circuit del mercat laboral a 64 persones aturades de llarga durada, i d’altres programes.
I dins l’àrea econòmica, a més d’eixugar el deute de les factures pendents que llastrava l’empresa
pública, a finals d’aquest mes d’octubre està previst amortitzar 3.480.000 € de préstecs, per així
situar-nos per sota de la ràtio del 75 % del pressupost, i així poder realitzar un pressupost de cara
al 2017 més d’acord a les necessitats del nostre municipi i poder dur endavant projectes prioritaris
per a nosaltres i que duim dins l’acord de govern.
Això són quatre pinzellades de la feina feta dins aquests darrers temps, i es tracta de la primera
tercera part del mandat.
Quan firmàrem el pacte es varen sentir moltes veus que no en donaren ni un duro per la seva
durada. Idò ja ho veis, més fort cada dia i amb més força i ganes que mai.
Però això no seria possible si no és amb la implicació d’un equip que creu en un projecte comú i al
qual vull donar les gràcies, a tots i a cada un d’ells. Tots han aportat feina i sabers perquè les seves
àrees de gestió funcionin al cent per cent, i al mateix temps han sabut deixar de banda les seves
particularitats polítiques en bé d’un projecte comú. La vivor de na Paqui; la mà esquerra d’en
Tomeu; l’empenta de na Lucía; la implicació i la lleialtat d’en Jaume; o la serenor d’en Gori, han
aportat per part del PSOE, un bagatge molt important a aquest pacte.
El romanticisme amb caràcter de na Maria Antònia o el saber estar d’en Bernadí han estat un valuós
contrapunt del PI dins aquest equip de govern.
I ara vénen els MÉS meus: una Maria per a qui tot és nou però que tot ho soluciona; la visió crítica,
aportant sempre nous punts de vista de qualsevol tema d’en Miquel Àngel; i sobretot el bon fer de
tot el que toca de n’Adelina, sense la qual dubt molt que jo hagués aguantat aquests setze mesos
de Batlia, ja que ha estat un vertader baluard ancorada al Claustre.
Per tot això no puc més que agrair que m’hagueu deixat ser la cara visible d’aquest equip de
govern. Com ja he dit, gràcies a tots i a cada un de vosaltres.
També vull agrair la cooperació de tot el funcionariat de la Casa i els treballadors de l’Ajuntament,
ja que sense ells no seria possible.
I com no, també a l’oposició, que dins la seva tasca fiscalitzadora ens han deixat fer feina aportant
quan ho ha trobat adient.
Dit tot això, deix la Batlia satisfet de la feina feta, perquè ho he fet al millor que he sabut i he
pogut, o les circumstancies m’han deixat, però sempre actuant de cara i amb la veritat per davant.
Ha estat una etapa dins la meva vida apassionant, no ho puc negar, però ara en començaré una
altra igual d’engrescadora dins aquesta mateixa Casa i per a la qual us deman la mateixa
col·laboració i paciència que heu tingut amb mi fins ara.”

3

Tot seguit s’obre un torn d’intervencions i el Sr. Joan Jaume (PP) comenta que es queda
amb el caràcter personal i humà del batle sortint. Ell ha fet un balanç de la seva gestió que
poden o no compartir, i que tindran bastant de temps per debatre en els pròxims plenaris,
i el seu partit se centrarà més en la gestió dels quatre anys de mandat. Sobre el fet que hi
hagi tres batles en un mandat, ho accepta però no ho comparteix. De les coses que ha
comentat el batle de la seva gestió, moltes ja estaven iniciades pel seu partit, i des del
punt de vista de l’oposició, i com a cap del Partit Popular, creu que la relació ha estat fluïda
i amb comunicació, per la qual cosa estan contents i a la seva disposició per al que faci
falta. El seguiran respectant igual i li desitja sort.
El Sr. Jaume Oliver (PSOE) diu que des del seu partit estan d’acord en tot el que ha dit el
batle, i que ha estat un plaer tenir-lo com a tal, perquè ha estat un suport important dins
aquest primer terç de mandat, que és el més complicat de tots. Han trobat en tot moment
la cooperació per assumir tots els reptes que han aconseguit i els que queden per
aconseguir. Recalca que eren tres grups polítics que arribaren a un acord i ara són un
equip de govern totalment consolidat per assolir un programa electoral molt ambiciós que
varen subscriure, i tot ha estat i serà possible gràcies a la feina dels tècnics i funcionaris,
els quals els ajuden dia a dia. La seva lleialtat la té tot l’equip de govern, i en el cas del
PSOE la seguirà tenint com a tinent batle, com a persona i amic.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) agraeix en nom seu al batle l’esforç i la seva dedicació, ja
que sempre que l’ha necessitat ha estat disponible. Agraeix el seu bon tracte en tot
moment i, en definitiva, creu que ha estat un bon batle que ha sumat i espera que com a
regidor d’Urbanisme segueixi aportant coses.
El Sr. Bernadí Vives (PI) agraeix la tasca que ha duit a terme el batle durant aquests
mesos, i creu que ha aportat serenitat a aquest grup de treball, ja que es va trobar amb
una situació complicada i dedicant-li moltes hores ho ha tret endavant, fent-los a tots
partícips. Espera que sigui una continuïtat per al que ve.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el batle sap la feina que té cada un i que ell quasi
sempre es queixa, però a part d’això vol agrair que quan ha hagut de decidir sobre un
tema importat i en benefici del poble, com és el cas de Llemsa i d’altres, sempre els ha
reunits a tots per aportar la seva ajuda i opinió.
El batle agreix la presència de tots els assistents.
Una vegada acabades les intervencions, el Ple es dóna per assabentat de la renúncia del
Sr. Jaume Tomàs Oliver al càrrec de batle de l’Ajuntament de Llucmajor, i tot seguit ell
mateix aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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