
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 02/2017
Caràcter: Extraordinària i urgent
Convocatòria: primera
Data: 14 de febrer de 2018
Horari: de les 19 a les 19.50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president  
 Gregori Estarellas Mas, 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
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C.  Jaume Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Antoni  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
 Jaume J. Oliver Vallès (s’excusa la seva assistència)
 Cristina Calafat Ferretjans (s’excusa la seva assistència)

PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
Per començar i 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
10 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 9 abstencions (PP, SSPLL i ASI).

PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE BATLE
Seguidament el batle comenta que d’acord amb el pacte de governabilitat que es va fer l’any
2015 i respectant-lo, en la primera part del mandat el batle va ser el Sr. Jaume Tomàs, en la
segona ho ha estat ell, i a partir de dissabte, si tot va com està previst, el batle serà el Sr.
Gori Estarellas. Creu que és el moment de fer una mica de balanç d’aquests dos anys i mig
de mandat, i és un balanç que s’ha de fer de forma global, ja que es va decidir fer la feina
conjuntament  i  sense protagonismes.  Hi  ha  hagut  un  aspecte  organitzatiu,  atès  que va
arribar  un  equip  de  govern  nou,  amb  unes  altres  idees  de  com  s’ha  d’organitzar
l’administració, i el primer tema delicat va ser el de Llemsa, que es va poder dissoldre des de
l’Ajuntament, cosa que va dur molta feina. Després s’han anat reforçant diverses àrees, com
la  d’Urbanisme,  incorporant-hi  més  personal,  i  s’ha  creat  un  departament  de  disciplina
urbanística per agilitzar les gestions. S’ha reforçat el Departament de Contractació, també
s’ha creat l’administració electrònica, un sistema integral de Recursos Humans on hi ha un
registre  de  personal,  cosa  que  era  necessària,  la  firma electrònica  de  factures,  un  nou
sistema de gestió de les piscines municipals, en la qual el ciutadà té un descompte d’un 30
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%. També s’ha posat en marxa l’Ordenança cívica, després de molt de temps de fer-hi feina;
els pressupostos participatius, pels quals la ciutadania pot intervenir en la decisió sobre la
destinació d’una part del pressupost; s’ha reforçat l’àrea de Turisme amb un tècnic i amb
una sèrie important de projectes; s’ha incorporat un nou cap de la Policia Local, que ha dut a
terme  una  reorganització  interna.  També  s’ha  posat  la  flexibilitat  dels  horaris  de  les
escoletes, més mitjans a Serveis Socials, s’ha canviat el sistema de cobraments de les taxes
de les paradetes del mercat, i un major control de les ajudes socials i sobre les empreses
externes. També s’ha ampliat l’horari dels punts verds per donar més facilitat als ciutadans,
s’han  incorporat  una  sèrie  de  vehicles  nous,  s’ha  optimitzat  el  servei  mecànic,  s’ha
reorganitzat  el  sistema  de  recollida  d’objectes  a  les  cases,  etc.  Per  altra  banda,  s’han
aconseguit els espais per fer un PAC nou a Llucmajor i un a s’Arenal, i tot a cost zero per al
ciutadà.

En l’aspecte social s’ha implantat la participació ciutadana en els plens, els ciutadans fins a
14 anys poden viatjar de franc amb els transports de l’EMT, s’han fomentat els canals de
comunicació de l’Ajuntament, així com una nova aplicació de mòbil, hi ha una bonificació de
l’impost per als vehicles elèctrics, s’ha col·laborat amb la memòria històrica i Llucmajor és el
primer municipi  cardioprotegit. Enguany s’instal·larà una passarel·la a la platja de Palma,
perquè  les  persones  amb mobilitat  reduïda  puguin  accedir  a  l’aigua,  es  duran  a  terme
programes d’ocupació i ben aviat es tindrà el portal de transparència. 

Explica els projectes que s’han pogut enllestir en aquests anys de legislatura, com poden ser,
entre d’ altres, posar en condicions l’arxiu històric, modernitzar l’escoleta Fada Morgana, amb
la intenció que pugui entrar a formar part de les xarxes de guarderies del Govern Balear, per
poder optar a les ajudes que es donin; al Claustre s’ha posat un espai de projeccions, s’han
arreglat 3 quilòmetres de voravies, s’han asfaltat camins i s’ha posat punt de recàrrega per
als  vehicles  elèctrics.  I  també s’han posat  energies  renovables  a  totes  les  instal·lacions
esportives de Llucmajor i s’han reformat 24 vestuaris.

Dels projectes que queden per fer i amb els quals estan molt il·lusionats, entre altres, hi ha
tota la remodelació del  torrent des Jueus, que es durà a terme amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Palma, així com la reforma de la plaça de la Reina Maria Cristina i un passeig
que anirà des del Club Nàutic de s’Arenal fins al racó del torrent de Son Verí. També han
deixat la residència en les condicions adequades perquè després de la reforma que s’hi farà,
la pugui assumir l’IMAS. Es canvia la biblioteca de lloc per a un millor aprofitament, es farà
un nou centre de dia a Badies,  del  qual  estan pendents dels  tràmits  burocràtics,  i  està
prevista la recollida porta a porta dels residus. També s’han creat les rutes saludables, i s’ha
apostat per un turisme de temporada baixa. S’asfaltaran carrers tant d’urbanitzacions com
de s’Arenal i Llucmajor, i un passeig des de Son Bieló fins a sa Ràpita.

Per acabar, conclou el batle, quan es van fer càrrec del govern hi havia un pla d’ajust i el
deute s’ha anat reduint del 99 % al 56 %, és a dir, de 39 milions d’euros de deute a 22, i tot
això ha estat possible perquè s’han posat els mecanismes i el personal necessari per poder
aprofitar les subvencions obtingudes. El fons de liquiditat d’aquest Ajuntament al juny de
2015 estava en 8 milions d’euros i ara està en 19, i s’han amortitzat de forma anticipada
durant aquests anys uns 8.274.000 d’euros, tot i que s’ha de dir que en l’amortització del
2015  també  hi  va  contribuir  l’anterior  govern.  S’han  recaptat  60.000  €  procedents  de
pagaments retardats dels mercats, i gràcies a les gestions del Sr. Jaume Tomàs, s’han pogut
estalviar uns diners dels lloguers d’aparcaments. En conclusió, l’any 2015 cada llucmajorer
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devia aproximadament uns 1.500 € i ara en deu uns 616, i creu que hi ha motius per estar
contents de la gestió realitzada fins a dia d’avui, per la qual cosa felicita tots els membres de
l’equip de govern per la seva tasca.

Tot seguit s’obre un torn d’intervencions i el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que avui s’acaba una
etapa d’un pacte de govern que no comparteix el Partit Popular, però el respecta. El batle ha
xerrat de diverses coses, amb moltes de les quals estan d’acord, però amb altres no. Els
hauria  agradat  sentir-li  dir  que  l’oposició  ha presentat  propostes  constructives,  com per
exemple amb el tema del municipi cardioprotegit, i lamenten els recents actes vandàlics amb
alguns dels desfibril·ladors. O també d’altres propostes constructives com la modificació de
la taxa de fems, perquè pagui el que el produeix, i aprofita per demanar participar en el
tema del lloguer turístic. L’estat del deute és el que es preveia en el Pla d’ajust i la situació
econòmica actual ha millorat molt, i això ha facilitat poder reduir el deute. Hi ha moltes
coses per fer amb els recursos propis, com asfaltar i arreglar les voravies, però tot i tenir
més recursos, tant de personal com econòmics, hi troba a faltar gestió, ja que els temes més
importants d’aquesta Casa i que els ciutadans necessiten estan pendents, com el PAC i els
grans projectes de s’Arenal, i no creu que es puguin acabar en aquest mandat. Demana que
es posin en feina, i ofereix la col·laboració del Partit Popular en tots els temes que siguin en
benefici de la ciutadania.

Per acabar, conclou el Sr. Jaume, desitja al Sr. Vives una bona etapa com a regidor i reitera
que, a nivell personal, no té res a dir de la seva etapa com a batle. 

El batle contesta que ha intentat fer un balanç d’aquests tres anys de mandat. És veritat que
la del PP ha estat una oposició en positiu, i troba que avui no és el moment d’entrar en
discussions i debats que no venen al cas. I en l’aspecte personal no té res a dir del Sr.
Jaume, ni dels altres membres de l’oposició, i agraeix la tasca realitzada des de l’oposició.

El Sr. Gori Estarellas (PSOE) comenta que molta gent desconfiava d’aquest pacte de govern,
ja que entre tres és complicat, però pensa que els tres partits han donat un exemple a molts
d’ajuntaments. Els partits els fan les persones i pertot n’hi ha de bones i de dolentes, i han
tingut la sort que s’han trobat onze bones persones i s’han entès, i per això el funcionament
del pacte ha estat excel·lent. Creu que al Sr. Vives no li quedava més remei que fer un
balanç d’aquests anys de mandat, i a la primera part del balanç no ha sentit que es critiqués
ningú, ha estat un discurs de senyor i li dona l’enhorabona, a pesar que hi haurà gent que
no hi estigui d’acord. Per altra banda, referent al tema del PAC, el de s’Arenal ja està més o
menys pactat i, el de Llucmajor, a pesar que es diu que no es farà, la intenció d’aquest equip
de govern, malgrat els problemes que hi ha amb els terrenys, és posar la primera pedra i si
després el  partit  que vengui,  sigui  el  que sigui,  l’ha  d’acabar i  inaugurar,  no hi  ha cap
problema i se’ls felicitarà, ja que els beneficiats seran els ciutadans. Dona l’enhorabona i les
gràcies al Sr. Vives per la tasca feta, i espera arribar almenys a la meitat del que han estat
els dos darrers batles.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) comenta que ha estat un plaer i un honor treballar al costat del
Sr. Vives, i sincerament creu que han fet i seguiran fent una bona feina, i així queda reflectit
en el balanç que ha fet el batle, i que aquest projecte que va començar el 2015 és un punt i
seguit i seguiran fent feina.
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La Sra.  Maria  Antònia  Gil  (PI)  diu  que ha  estat  un  plaer  fer  feina  amb el  Sr.  Vives  al
capdavant, pel PI, un projecte polític nou. Ha estat una gran responsabilitat i orgull per al
partit  ocupar  la  Batlia  de  Llucmajor.  Són  un  partit  municipalista  i  estar  a  prop  dels
llucmajorers i llucmajoreres i intentar millorar el seu dia a dia és el seu principal objectiu i
així han intentat fer-ho tot aquest temps i seguiran fent feina per a tots. Dona les gràcies al
batle per la seva feina i el seu saber estar, tant en els moments fàcils com en els difícils.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que serà parc en la seva intervenció, com ho és l’equip
de govern donant la informació als portaveus de l’oposició durant el seu mandat. La seva
intervenció es resumeix en dues paraules: hola i adéu.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que l’única cosa que vol posar de manifest és la seva queixa
per la manca d’informació que segueixen tenint, ja que la majoria de vegades saben les
notícies  a  través  de  la  premsa.  Demana  al  proper  batle  que  els  doni  la  informació
directament. Per acabar recorda que qui jutjarà la feina feta durant el mandat serà el poble,
quan aquest hagi acabat. 

El batle contesta que té raó respecte aquest tema, però si no els fan arribar la informació en
el moment adequat no és perquè vulguin amagar res, sinó perquè se’ls passa per alt o
perquè tal vegada no pensen que pugui ser tan importat com poden pensar els altres partits.
Intentaran millorar en aquest aspecte, tot i que ja saben que després si els demanen la
informació, no tenen cap inconvenient a donar-los-la.

Per acabar la sessió, el batle agreix la presència de tots els assistents, pensa que tant l’equip
de govern com l’oposició han tingut un to moderat en els plenaris i si en cap moment ha
ofès algú, demana disculpes, ja que no era la seva intenció i s’ha de seguir fent feina per
millorar el nostre municipi.

Una vegada acabades les intervencions, el Ple es dona per assabentat de la renúncia del Sr.
Bernadí Vives Cardona al càrrec de batle de l’Ajuntament de Llucmajor.

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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