
  ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 2/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 22 de febrer de 2017
Horari: de les 19.00 a les 21.30  hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president 
 Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés,  Bartolomé

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel,  Adelina Gutiérrez Bonet i Maria

Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca - APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan  C.  Jaume  Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Antonio  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
 Marc Rigo Manresa, secretari. 

 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
dia 25 de gener de 2017. El Sr. Guillermo Roig diu que hi ha un error a l’acta, ja que surt
com absent, quan en realitat hi era present. 

El Sr. Juan Ramón Martín diu que a l’esborrany no es fa constar tota la pregunta que va fer
referent a la queixa del ressalt que hi ha al carrer Major; i que no està d’acord amb la
contestació que va fer el batle, ja que ell en cap moment va voler culpar a ningú de si
passàs alguna desgràcia i entén que el batle sí que el va acusar a ell de dir-ho. Demana
que  es  faci  constar  que  la  seva  pregunta  en  cap  moment  xerra  de  cap  tipus  de
responsabilitat i també demana que el batle es retracti de la seva contestació, ja que troba
que és de mal gust acusar a un regidor d’aquesta casa per paraules que ell no va dir.

El batle demana al Sr. Martín si el que vol dir és que s’ha de rectificar l’acta o que no li van
parèixer bé les seves paraules i  diu que no s’ha de retractar de res d’allò que va dir,
perquè considera que no va voler ofendre a ningú. 

Després d’alguns aclariments el secretari diu que es tornarà a escoltar la gravació i es farà
la rectificació pertinent.
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Tot seguit i una cop acabades les intervencions se sotmet a votació l’acta de la sessió
anterior de dia 25 de gener de 2017 i amb 20 vots a favor (PSOE, MES, PI ,PP i ASI) i 1 en
contra (SSPLL), s’aprova per majoria.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 
Tot seguit  es veu l’expedient del pressupost de l’exercici 2017, i el secretari llegeix en
extracte el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de 17 de febrer.

La interventora explica que hi ha un error de transcripció a l’informe d’Intervenció a la
pàgina 5 referent a l’estabilitat pressupostària, i on diu exercici 2016 ha de dir exercici
2017. Demana que consti en acta i adjunta un exemplar de l’informe corregit.

El  Sr.  Joan C.  Jaume (PP)  comenta  que  a  l’ordre  del  dia  de  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda en el punt 2 hi ha conjuntament l’aprovació del pressupost i el de la plantilla
general mentre que a l’ordre del dia del ple apareix separat. El secretari explica que a la
comissió es va posar els dos assumptes com a un únic punt, però el correcte és com està
en el Ple, per separat, ja que el sentit del vot pot ser diferent. La plantilla s’ha d’aprovar
conjuntament amb el pressupost, però és un expedient que té substantivitat pròpia i, per
això, es du per separat.

El  batle  intervé  per  fer  una  mica  de  resum i  explica  que  han  estat  uns  pressuposts
tècnicament complicats. Desapareix el Patronat des Molí d'en Gaspar, atès que no tenia
gaire sentit, perquè l’única funció que tenia era de fer d’intermediari de les subvencions
que es donaven a INTRESS i ara aquestes subvencions ja van directament a INTRESS i,
així, s’evita tot aquest procés burocràtic. També, desapareix el Patronat de les obres del
Claustre del Convent amb una amortització anticipada d’un préstec que hi havia viu d’una
quantitat de 130.000 €. Després hi ha la part més complicada dels pressuposts: per una
banda  hi  ha  hagut  l’absorció  de  Llemsa,  del  seu  personal,  actius  i  passius  cap  a
l’Ajuntament amb tota la tasca que això comporta, sobretot tècnica i moltes partides de
Llemsa  s’han  inclòs  dins  les  partides  de  l’Ajuntament.  Per  altra  banda,  hi  ha  tot  el
programa de neteja i recollida de fems i residus del municipi, on la intenció és posar-ho tot
dins un contracte nou, ja que moltes coses les duia Llemsa i altres l’Ajuntament i, en el cas
de Llemsa, hi havia un poc de descontrol referent a aquest tema. Tot plegat es reflectirà
en aquest pressupost i  segurament als pròxims, ja que hi havia una sèrie de préstecs
importants com és el cas de les piscines. La intenció de l’equip de govern ha estat fer el
mateix que amb el Patronat de les obres del Claustre, és a dir, l’absorció dels préstecs,
però  no  ha  estat  viable  pel  seu  cost  elevat.  Així  mateix,  també  repercuteix  dins  el
pressupost en més de 800.000 € les factures de Llemsa que hi havia pendents de pagar.

L’equip de govern fa uns pressuposts amb la prioritat de reorganitzar tota la mecànica de
l’Ajuntament  i  ha començat per  fer-ho en el tema de personal,  ja que hi  havia molta
manca de personal per poder gestionar de manera adequada aquest Ajuntament, tenint en
compte que totes les àrees tenien greus deficiències. Ara s’aposta per les persones i per la
feina i moltes d’aquestes coses venen per subvencions que s’han aprofitat, però per poder-
ho  fer  fa  falta  tenir  el  personal  adequat.  Enguany,  quan  a  polítiques  d’ocupació,  es
comptarà amb unes 125 persones, més els professors per impartir els diferents programes.
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Després hi ha tot allò que són millores per a l’entorn, amb unes inversions importants que
requeriran  feines  tècniques  i,  per  això,  s’han  incorporat  els  tècnics  necessaris  en  els
departaments  adequats.  També s’han previst  inversions importants,  com la millora  del
camí de Sa Torre, que compta amb una subvenció d’uns 130.000 €; la remodelació de
l’escoleta Fada Morgana, amb un pressupost d’uns 150.000 €; les grades i la coberta del
camp de futbol de s’Arenal, amb 130.000 €; una inversió de més de 600.000 € en energies
renovables; un centre de dia a urbanitzacions; i també es convocarà un concurs d’idees
per millorar la plaça «taronja» (Plaça Reina Maria Cristina) de s’Arenal. També s’iniciarà
enguany la reforma de la Residència, amb una inversió de 250.000 €, amb la participació
del Consell de Mallorca i del Govern Balear amb una inversió total de 2 milions d’euros, i
confia que en tres anys estigui acabat i així poder-la transferir a l’IMAS. En definitiva, la
idea  d’aquest  equip  de  govern  és  reduir  les  despeses,  millorar  els  serveis  i  fer  un
pressupost per a la millora dels ciutadans.

El regidor d’Hisenda, Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), recalca l’esforç que ha fet l’equip de go-
vern perquè enguany ja es pugui fer una gestió més efectiva dels recursos i dels ingressos,
i això ha estat possible gràcies al personal de la Casa, sobretot en l’absorció de Llemsa,
tant pel seu tancament com per haver hagut d’assumir quasi un milió d’euros de factures
impagades i gràcies també a una bona gestió fiscal per poder tenir finalment la recupera-
ció de l’IVA. Però, sobretot, la principal dificultat va ser la incorporació del seu personal a
la plantilla de l’Ajuntament. Considera molt significatiu que l’Ajuntament de Llucmajor ara
compleix la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ja que s’ha passat
d’un deute de 29 milions al maig de 2015 a un de 27,9 milions a finals de l’any passat; i,
per enguany, s’estima que s’acabarà l’any amb un rati d’endeutament del 61’12% dels in-
gressos corrents. Així, insisteix que la partida unitària més grossa del pressupost és la dels
passius financers, amb 4.812.072’59 €.

Referent als capítols del pressupost, explica breument que el capítol 1 no varia pel que fa a
la composició orgànica de la plantilla de l’Ajuntament. En el capítol 2 s’ha fet una aposta
molt important de despeses en matèria de neteja i recollida de residus a les zones amb
més dèficit i, també, es farà un esforç important en pavimentació, voravies i camins. Des-
taca els ingressos procedents dels dos plans d’obres i serveis, amb 1.200.000 € per desti -
nar a inversions. Les subvencions són les corrents i habituals que hi ha cada any, més al -
gunes que s’han considerat necessàries i lògiques.

El Sr. Joan Jaume diu està sorprès, ja que venien per debatre el pressupost del 2017 i s’ha
trobat amb un debat que pareix de l’estat del municipi, perquè ha sentit xerrar de moltes
inversions que ja fa un any les hi contaren i encara no estan fetes. Referent al tancament
de Llemsa,  ja es va pressupostar la meitat l’any 2016 i enguany l’altra meitat, tot i que és
veritat que s’ha fet una feina important amb el suport de tots. Comenta que l’equip de go-
vern diu que es va trobar un gran deute, però no diu que van estar mig any sense pagar
cap factura de Llemsa. És veritat que estan amortitzant deutes d’anys enrere, però és a
causa d’una època de crisi que hi va haver i demana que se centrin amb el pressupost del
2017, ja que totes les inversions que han apuntat són de l’any passat i no són de gestió
pròpia sinó amb recursos subvencionats. Encara es parla d’inversions que ja haurien d’es-
tar en marxa i altres a punt d’acabar, ja que hi ha hagut temps suficient i això ja és res-
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ponsabilitat directa d’aquest govern. Considera que els pressuposts són movibles i ja es
veurà com es liquida el pressupost 2016 i les gestions i les modificacions de crèdit que ha
fet aquest govern. Per això, el Grup Popular dóna el vot negatiu a aquest pressupost per-
què hi ha coses que no s’acaben de creure, amb un pressupost d’ingressos un poc inflat i
500.000 € més d’un préstec. Demana que el govern municipal comenci a gestionar, ja que
dos anys de mandat són més que suficients per saber de què va el tema. El seu grup troba
que aquest govern posa coses en el pressupost que sap que no podrà complir perquè tèc-
nicament no són viables i crea així  falses expectatives, com per exemple la dotació de
1.000 euros per a la carrera professional del personal. S’alegra que s’incrementi la despesa
en neteja, però de moment no es veu reflectit al carrer. També es veu un repartiment en
funció del grup polític que li toca cada àmbit de gestió; així tots volen gestionar alguna
cosa que els doni rellevància, però creu que això resta eficàcia, cosa que sol passar quan
hi  ha grups polítics  amb diferents  idees.  Quan a les subvencions,  comenta que estan
d’acord en incrementar les subvencions que es donen a entitats com ADAA, Projecte Home
i algunes noves que s’han inclòs, però no troben bé que es doni una subvenció nominativa
de 40.000 € a una associació i no donar-la a altres associacions que també ho demanen.
Referent al foment de comerç, demana si es donarà subvenció al petit comerç individual o
a una futura associació.

El regidor d’Hisenda contesta que amb el tema de l’IVA aquest govern va haver de refer de
nou tot l’expedient, la qual cosa va suposar un gran desgast de gestió, però recorda que
es va presentar la reclamació un dia abans que acabàs el termini. Pel que fa als préstecs
de Llemsa, l’equip de govern els van assumir, però per ara no s’han pogut cancel·lar, ja
que suposaven uns 400.000 € i no es podia fer aquesta despesa. Recorda també que són
préstecs que venen per poder pagar la gestió d’unes piscines que en teoria havia d’aportar
beneficis. Respecte al capítol 6, la suma, llevant el referent a personal és de 2.025.000 € i
és veritat que hi ha els 800.000 € de les aigües, però per altra banda reben 1.200.000 €
que van destinats a inversió del Pla d’Obres i Serveis. Per tot això, pensa que la inversió
d’aquests pressuposts serà important. Sobre la dotació de 1.000 € per a la carrera profes-
sional, aclareix que respon a una petició dels sindicats.

La Sra. Francisca Almagro abandona la sessió per espai de dos minuts, aproximadament. 

El regidor d’Hisenda afegeix que el pressupost és dinàmic i, en referència a la partida de
participació ciutadana de 150.000 €, tindrà una incidència directa al capítol 6 o al capítol 2,
depenent d’allò que demanin els ciutadans. Sobre el desacord del PP amb el capítol 2 ho
entén i quan a la despesa en neteja, aclareix que l’equip de govern en cap moment no ha
fet una externalització sinó noves contractacions per poder tenir  una neteja adequada.
També es farà una personalització de les despeses, sobretot en el tema de compres i serà
més eficient que abans, ja que hi haurà un sol òrgan fiscalitzador.

El Sr. Jaume Tomàs (MES) diu que la gestió actual és bastant diferent a la duta durant 24
anys, tenint en compte que van deixar un deute d’uns 40 milions i ara amb la nova gestió
l’han baixada a 27. Hi havia deutes provinents de Llemsa i els seus derivats i unes despe-
ses que considera excessives sobre la plaça Reina Maria Cristina de s’Arenal (Plaça «taron-
ja»), i que a dia d’avui encara estan pagant. El Sr. Joan Jaume a un Ple passat va dir que
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havien deixat l’Ajuntament en condicions econòmiques òptimes i que, per sort, tenien algu-
nes subvencions, però considera que tenen un concepte d’òptim bastant diferent, i les sub-
vencions no venen per sort sinó per feina feta.

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que des del seu grup no donaran suport a aquests
pressuposts, ja que, en general, no aporten cap avanç positiu per als ciutadans. S’augmen-
ta la recaptació fiscal sense cap repercussió en les baixades d’impostos i augmenten els
impostos directes en un 5’46%, els indirectes en un 5’21% i les taxes i altres impostos en
un 9’75%, així com la pujada de la recaptació de l’IAE en un 31’7%, perjudicant d’aquesta
manera els petits empresaris. S’està reduint el deute amb una previsió d’arribar al rati del
61’12 % però, com sempre, amb el sacrifici de la ciutadania. Entén que els deutes s’han de
pagar, malgrat que s’hagin produït per la incompetència dels grups polítics que no varen
saber gestionar els doblers aportats pels ciutadans. S’haurien de destinar més recursos a
inversions i dotar el municipi de millors serveis, i, així com també, troba a faltar inversió en
millora de l’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) comenta que tot allò que havia de dir ja ho digué a la Comissió
Informativa i que, de totes maneres, no es poden posar mai d’acord, ja que són els pres-
supostos de l’equip de govern i no els seus pressuposts, i el seu vot serà en contra.

El batle contesta al Sr. Jaume que del tema de la plaça taronja (Plaça Reina Maria Cristina)
n’hauran de parlar, ja que el préstec que hi ha és fins a l’any 2018 i de Llemsa també, per-
què s’ha hagut de fer-hi molta feina per poder complir amb el termini establert legalment
per aportar l’expedient de l’IVA. Llemsa era com un cul de sac de l’Ajuntament i el Sr. Jau -
me, com a batle que era en el seu moment, sap bé d’allò que li xerra. L’època de crisi no
és excusa, ja que en els anys de bonança l’Ajuntament no va gestionar res de profit, de
manera que li demana que no donin lliçons de gestió. Quan al Sr. Roig, li hauria agradat
que hagués exposat les raons del seu desacord amb el pressupost i, així, haurien pogut
debatre, però respecte la seva forma de fer política. I referent al Sr. Martín, li contesta que
les partides no sempre augmenten per la pujada dels impostos, sinó perquè es recapta
més per diversos motius. Aquest equip de govern no ha pujat els impostos ni fa comptes
pujar-los.

El Sr. Jaume contesta al batle que el seu partit no s’ha d’amagar de res. Quan els qui ara
governen estaven a l’oposició varen tenir sempre tota la informació al seu abast i quan
xerraven d’externalitzacions, que era cada cop que es contractava una empresa per fer un
servei per a l’Ajuntament, ells hi estaven en contra i així ho diu el seu programa electoral,
però ara que governen, sí que en fan. Referent a Llemsa, el batle sabia bé com estava la
situació i si es van pagar coses a través de Llemsa que corresponien a l’Ajuntament era per
poder  recuperar  l’IVA  i  tot  amb  la  fiscalització  de  la  Intervenció  i  la  Secretaria  de
l’Ajuntament, que també ho eren de Llemsa. Quan a la plaça taronja de s’Arenal (Plaça
Reina Maria Cristina), es tractava del principi de caixa única, i ningú se’n va endur cap
cèntim. L’equip de govern no és conscient que l’Administració de tot l’Estat es va congelar i
es varen pagar deutes i que ara gasten 60.000 € en un concurs d’idees quan ja hi ha un
projecte aprovat i pagat. Demana al batle per què en el seu moment no votaren a favor de
les contribucions especials de s’Estanyol i no han dit que hi ha una àrea de protecció de les
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més grans que hi ha a Europa i ara saben que és gestionar-ho. No ha vist cap partida al
pressupost del 2016 ni al del 2017 de Cala Pi, Vallgornera i Es Pas, quan els hi queda mig
any per presentar un projecte d’acord amb la llei.

Referint-se al Sr. Tomàs, continua el Sr. Jaume, que ha dit que prefereix la gestió actual a
l’anterior, demana en quina situació es troba el Centre Internacional de Fotografia, el PAC,
la carretera de s’Estanyol i altres coses, ja que això són exemples de la gestió actual i
recorda que les subvencions rebudes ho són gràcies a la bona gestió de l’anterior mandat,
que deixaren uns doblers dels quals ara s’han pogut beneficiar i també s’han aprofitat d’un
Pla d’Obres i Serveis, encara que sospita que no es complirà la regla de despesa. Li hauria
agradat veure alguna partida per a Cala Pi, Vallgornera i Es Pas, però no ha estat així. Per
acabar, demana a l’equip de govern que es llegeixin bé l’informe d’Intervenció i troba que
no  és  necessari  pressupostar  1.000  € per  la  carrera  professional.  També creu  que el
pressupost  sofrirà  moltes  modificacions  al  llarg  del  2017  i  el  PP  hi  votarà  en  contra.
Demana a l’equip de govern que es posin a fer feina.

El  Sr.  Tomàs contesta que respecte al  seu desacord amb el  pressupost,  però no està
d’acord que es posi com a excusa la gestió. Creu que la de l’anterior mandat no va ser
l’adequada, ja que es va basar en l’endeutament i si l’equip de govern actual fa una bona
gestió es veurà al final d’aquest mandat. Referent a les aigües de s’Estanyol no han pagat
més perquè les certificacions no estaven fetes i es pagaran en ser possible, així com també
recalca  que  la  climatologia  en  els  mesos  de  desembre  i  de  gener  no  ha  estat  gaire
favorable.  Respecte  al  Centre  Internacional  de  Fotografia,  en  aquests  moments  està
aturat, però es van fent coses. Hi ha un problema amb la gestió posterior que s’ha de dur
a terme després de fer el centre, però espera que entre tots ho puguin solucionar. Quan a
la reforma de la carretera de s’Estanyol, la setmana passada la Comissió Balear de Medi
Ambient va fer un informe desfavorable perquè passa per una ZEPA i van trobar que el
projecte  estava  sobredimensionat,  però  la  Conselleria  de  Territori  té  previst  fer  un
redimensionament  a  la  baixa  del  projecte  perquè  es  pugui  aprovar,  però  això
probablement retardarà l’inici de les obres. I pel que fa a posar-se en feina, creu que dins
aquests 2 anys han fet suficient feina i si poden fer obres i inversions dins Llucmajor amb
ajudes i que no costin doblers a la ciutadania millor. Especifica que s’estan licitant 4 obres
per 1.140.000 € que començaran en els mesos de març i abril. Respecte a les aigües de
Cala Pi, Vallgornera i Es Pas, hi ha una partida de 90.000 € destinada a estudis d’aigües i
el seu cost.
 
El Sr. Roig diu al batle que tots dos han estat a les mateixes comissions i creu que el Sr.
Oliver sap el motiu del seu vot en contra, ja que no li pareix bé que la partida destinada a
Serveis Socials sigui la mateixa que l’any passat i, en canvi, s’ha augmentat la de Festes.
S’alegra de la pujada a ADAA perquè feia temps que ho demanava. Ell no ve a la sessió
plenària per discutir, ja que el ciutadà allò que veu i aprecia no és el debat del ple, sinó el
que es fa al carrer.

El batle per acabar el debat contesta al Sr. Roig dient que simplement allò que li demanava
eren aportacions per millorar les gestions. Pel que fa a les festes, l’increment és mínim i
referent a tot allò que ha dit el Sr. Jaume, recalca que l’equip de govern en cap moment
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no ha dit res de dur-se’n doblers i segueix pensant que la gestió del Partit Popular va ser
nefasta. La crisi no és excusa, ja que han tingut molts d’anys per poder acabar moltes més
coses d’aquelles que han fet. Per la seva part diu que s’han posat a fer feina sobre la
reforma de l’escoleta Fada Morgana, la residència, asfaltat de voravies, etc. Aquesta és la
seva gestió, de resultats per als ciutadans, i que seguiran amb aquesta línia.

Tot seguit i un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 11 vots a favor  (PSOE, MES i  PI)  i  10 en contra (PP, SSPLL i  ASI),  per  majoria
s’adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar inicialment el  pressupost general  per a l’exercici  2017 que
resumit per capítols i per cadascun dels corresponents organismes, ens i empreses que
l’integren és el següent:

Segon. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a 2017.
Tercer. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, abans d’inserir

l’anunci al BOIB i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per poder fer-hi reclamacions.
Quart.  Aquest acord es considerarà 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 7/85 de 2 d’abril Reguladora
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de  les  Bases  de  Règim Local  i  l’article  169  del  RDL  2/2004 del  text  refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

APROVACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE L’EXERCICI 2017
Seguidament el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 17
de febrer i es veu l’expedient relatiu a la plantilla orgànica municipal de l’exercici 2017, la
qual reprodueix una imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent.  

Atès que l'aprovació de la plantilla correspon a l'Ajuntament Ple, en virtut d'allò previst a
l'article 22.2.i)  de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), 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.

Tenint en compte que l'aprovació de la plantilla orgànica ha de seguir els mateixos tràmits
que l'aprovació del Pressupost municipal, en virtut d'allò previst a l'article 90.1 de la LBRL, en
concordança amb allò disposat a 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.

Atès que, amb caràcter previ a la seva inclusió a l'ordre del dia del Ple, l'expedient ha de
sotmetre's  a estudi  de la  Comissió  Informativa d'Interior,  Hisenda,  Comptes,  Economia i
Desenvolupament Local, per així exigir-ho, entre altres, els articles 20.1.c) de la LBRL i 82,
123, 126, entre altres, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança
amb allò  disposat  a  l'article  24.1  de  la  Llei  Autonòmica  20/2006,  de  15  de  desembre,
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 17 de febrer i, atès que
no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i en 12 vots a favor
(PSOE, MES, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), per majoria s’adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar inicialment la plantilla orgànica corresponent a l'exercici 2017, que
s'adjunta com annex I.

Segon. Publicar l'acord al BOIB perquè els interessats puguin examinar-ho i, dins un
termini  de  15  dies  hàbils,  presentar  les  reclamacions  que  considerin  oportunes  davant
l'Ajuntament Ple.

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

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A continuació el secretari dóna lectura del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda
de dia 17 de febrer i es veu l’expedient relatiu a les despeses que a continuació es detallen
i  que  corresponen  a  exercicis  anteriors,  o  bé  a  despeses  que  no  es  poden  aplicar
pressupostàriament a l’exercici 2016. 
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En vista de les indicacions del Departament d’Intervenció, relatives a la necessitat d’un
reconeixement  extrajudicial  dels  esmentats  crèdits  per  a  la  seva  efectiva  aplicació  al
Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017 i, atès que no hi ha intervencions quan al
fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’aproven les factures
extrajudicials d’acord amb el detall següent: 

FACTURES AJUNTAMENT
TERCER                                                                                           DESCRIPCIÓ                                                        IMPORT TOTAL
ASO ESCUELA DE MUSICA Y BANDA S’ARENAL        CONCERTS DE NADAL A S’ARENAL 1.600,00 €
ASO AMICS DE LA MUSICA CONCERT ENCETAM EL NADAL 1.111,00 €
ASO  CULTURAL XEREMIERS S’ARENAL                         ACTUACIONS XEREMIERS FESTES PANCARITAT 300,00 €

ACTUACIONS FESTES DE S’ARENAL 450,00 €
                                                                                      ACTUACIONS FESTES BADIES 300,00 €

ACOMPANYAMENT CARTER REIAL S’ARENAL 150,00 €
FESTES SANT ANTONI BADIES I S’ARENAL 450,00 €

ASO PER A LA SALUT MENTAL GIRA-SOL                            NETEJA BROSSA I DEIXALLES DESEMBRE 2016 2.460,00 €
                                                                                      NETEJA BROSSA I DEIXALLES EXTRA DESEM. 2016 304,05 €
AUTO ELECTRIC BARCELÓ SL RECANVI I REPARACIÓ VEH BRIGADA 29,50 €
BALEAR OIL SL                                                                 GASOLEO PISCINA CAMP FUTBOL LLUCMAJOR 344,74 €
                                                                                       GASOLEO PISCINA CAMP FUTBOL S’ARENAL 3.899,83 €
                                                                                       GASOLEO PISCINA CAMP FUTBOL LLUCMAJOR 1.161,60 €
                                                                                       GASOLEO PISCINA CAMP FUTBOL LLUCMAJOR 744,19 €
BARCELO GARCIAS MIQUEL MATERIAL D’OFICINA DIVERS MERCAT 284,96 €
BARTOLOME JAUME NADAL SA                                           RECANVIS VEHICLES BRIGADA 613,28 €
BIBILONI TOMAS MATEO                                                  GESTIÓ FINAL RECOLLIDA FASSER DESEMBRE 2016  3.339,60€
                                                                                       RECOLLIDA I TRANSPORT DE FASSER 2.904,00 €
BONGRUP BALEAR SL MATERIAL FONTANERIA 199.21 €
CA’N JANER SA SUBMINISTRES DE FERRETERIA BRIGADA 6,28 €
CANTALLOPS CAÑELLAS ANTONIA                                      SUBMINISTRES DE FERRETERIA BRIGADA 22,06 €
                                                                                       SUBMINISTRES DE FERRETERIA ESPORTS 72,47 €
                                                                                       SUBMINISTRES DE FERRETERIA PUNT VERDS 6,00 €
CANTERA SON AMAT SA                                                    GRAVILLA MESCLA VIALS PÚBLICS 915,29 €
CANTERA SON DE LA BAU SL                                             MATERIAL REVUELTO DE CANTERA 93,78 €
                                                                                       MATERIAL CANTERA 505,68 €
CAÑELLAS ROTGER SL                                                       MA D’OBRA VEH. BRIGADA 84,70 €

                 SUBMINISTRAMENT VEH. BRIGADA 78,65 €
CERDA ARIAS MARIA ISABEL                                             CENTRE DE FLOR PER CATALINA CAPELLA 60,00 €

                 CENTRE DE FLORS PER PAULA OLIVER 60,00 €
                 POINSETIAS PER AJUNTAMENT I SERVEIS SOCIALS 90,09 €

CLUB NAUTICON EL ARENAL                                              COMBUSTIBLE EMBARCACIÓ 2016 232,95 €
COMERCIAL BORDOY SL                  AIGUA EN BARRALS CEIB URBANITZACIONS DESEMBRE 69,76
€

                 AIGUA EN BARRALS CLAUSTRE DESEMBRE 43,60 €
                 AIGUA EN BARRALS BRIGADA MUN. DESEMBRE 70,22 €
                 AIGUA EN BARRALS ALMACEN BRIGADA S’ARENAL 131,25 €

                                                                                      AIGUA EN BARRALS SERVEIS SOCIALS DESEMBRE 2016 17,44 €
                                                                                      AIGUA EN BARRALS OFICINES DESEMBRE 297,41 €
COMERCIAL GARCIAS I SERVICIOS SL                                MATERIAL DIVERS FERRETERIA. MANTENIMENT 244,61 €
COMUNIDAD PROPIETRIOS ALDEA BLANCA                         DESPESES COMUNITAT L.14 3TRIM 2016 97,90 €

                 DESPESES COMUNITAT L.13 3 TRIM 2016 97,90 €
                                                                                       DESPESES COMUNITAT L.13 4 TRIM 2016 134,27 €
                                                                                       DESPESES COMUNITAT L. 14 4 TRIM 2016 134,27 €
CRISTALERIA CA N’ALEGRIA CB                  MEDIR I INSTALAR CLIMALIT 295,40 €
DETERGENTES LA PALMERA SL                 SUBMINISTRES NETEJA 397,03 €
DISTRIBUIDORA ROTGER SL                 MATERIAL D’OFICINA DIVERS MEDI AMBIENT 23,62 €

                MATERIAL D’OFICINA DIVERS S. SOCIALS 61,35 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS RRHH 6,75 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS 47,92 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS 59,59 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS RRHH 6,75 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS MEDI AMBIENT 3,99 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS 16,82 €
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                                                                                      MATERIAL D’OFICINA DIVERS 43,41 €
                                                                                      MATERIAL D’OFICINA DIVERS 16,21 €

                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. CULTURA I ESPORTS 122,29 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. ESCOLETA 330,58 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. MAGATZEM 71,37 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. MEDI AMBIENT 5,08 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. ESCOLETA 10,90 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. CULTURA I ESPORTS 38,41 €
                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. SERVEIS SOCIALS 65,82 €

                                                                                      MATERIAL D’OFICINA DIVERS. PREVENCIÓ-FORMACIÓ 24,26 €
                 MATERIAL D’OFICINA DIVERS. PREVENCIÓ-FORMACIÓ 93,96 €

                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. POLICIA 7,02 €
                                                                                      MATERIAL D’OFICINA DIVERS. PREVENCIÓ-FORMACIÓ 28,37 €

                MATERIAL D’OFICINA DIVERS. SERVEIS SOCIALS 28,37 €
DIVERMODEL TU PAGINA DE RADIOCONTROL                 JOGUINA PER REPARTIR ACCIÓ SOCIAL 19,50 €
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS URBANS DE PALMA      VIATGES BUS EMT RESIDENTS DESEMBRE 2016 11.457,98 €
ENDESA ENERGIA SAU                                                     ENERG ELEC C/ FRANCESC MORAGUES 2.068,98 €

                ENERG ELEC PZ RUFINO CARPENA 1.565,53 €
                ENERG ELEC C/ SANT BARTOMEU 1.544,30 €
                ENERG ELEC C/ PINSA (COL·LEGI) 2.523,35 €
                ENERG ELEC C/ MATEU MONSERRAT 4.629,71 €
                ENERG ELEC C/ LG POLIGONO 46-517 612,19 €
                ENERG ELEC C/ GALDENT TANATORI 777,40 €
                ENERG ELEC GRUP ESCOLAR (ESCOLETES) 291,59 €
                ENERG ELEC PZ ESPANYA (AC. SOCIAL) 631,49 €

                                                                                     ENERG ELEC C/ BOT (ESCOLA) 1.286,77 €
                ENERG ELEC LG POLIGONO 46-517 512,08 €

ENDESA ENERGIA XXI SL                  ENERG ELEC GRUP ESCOLAR 933,77 €
                ENERG ELEC C/ SANT PAU 2.015,55 €
                ENERG ELEC TERRAL 27 106,98 €
                ENERG ELEC TERRAL 29 238,31 €
                ENERG ELEC C/ ALMIRALL MORENO 40,10 €
                ENERG ELEC C/ ALMIRALL MORENO 106,24 €

                                                                                     ENERG ELEC C/ TERRAL 37 126,77 €
ENVIT SL                 BEGUDES (ANADA PIQUETES PÉLEG) 146,30 €
EQUIPABOLSO SL                 SUBMINISTRO MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO 1.253,32 €

                RECANVIS VEHICLES 247,57 €
                RECANVIS VEHICLES 75,89 €

                                                                                      ABONAMENT SUBMINISTRES BRIGADA -67,98 €
                                                                                      SUBMINISTRAMENTS FERRETERIA BRIGADA 417,18 €
                                                                                      ABONO MATERIAL MANTENIMENT -88,25 €
EUROCARNAVALES SA                                                      MATERIAL DIVERS PER CAVALCADA REIS 91,38 €
FELIU POCOVÍ SEBASTIÀ                                                  MATERIAL DIVERS ESPORTS 1.745,29 €
FUSTERIA FORTEZA SL                                                     REPARACIÓ TAULES ÀRBITRES 21,78 €
                                                                                      COLOCACIÓN ESPALDERAS EN CLASE COL. TRENCADORS 41,50
€
GENERAL DE SERVICIOS ITV SA                                        INSPECCIÓ ITV 47,67 €

                INSPECCIÓ ITV 60,46 €
                INSPECCIÓ ITV 90,43 €

                 INSPECCIÓ ITV 60,46 €
                INSPECCIÓ ITV 90,43 €
                INSPECCIÓ ITV 10,49 €
                INSPECCIÓ ITV 90,43 €
                INSPECCIÓ ITV 51,83 €
                INSPECCIÓ ITV 60,46 €
                INSPECCIÓ ITV 60,46 €

HIERROS DEL MEDITERRANEO SA                 MATERIAL DIVERS FERRETERIA 295,14 €
LA HERRAMIENTA BALEARS SA                                         SUBMINISTRAMENTS DE FERRETERIA 327,86 €
LDO SEBASTIAN Y FERNANDO RIBOT                                PRODUCTES BENEFICÈNCIA DESEMBRE 2016 39,04 €
LORENZO REYNES SL                                                       MUELLE SUBMINISTRES MANTENIMENT 7,34 €

MALLORQUIMICA SA                                                       SUBMINISTRES MATERIAL PINTURA BRIGADA 376,48 €
               MATERIAL DIVERS PINTURA CULTURA 78,03 €
               SUBMINISTRES MATERIAL PINTURA BRIGADA 100,71 €
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                                                                                     SUBMINISTRES MATERIAL PINTURA BRIGADA 6,69 €
                                                                                     SUBMINISTRES MATERIAL PINTURA BRIGADA 12,60 €

               SUBMINISTRES MATERIAL PINTURA BRIGADA 6,18 €
                                                                                     SUBMINISTRES MATERIAL PINTURA BRIGADA 235,61 €
MATIAS ARROM BIBILONI SL                                         AGLOMERAT ASFÀLTIC 223,37 €
MAVERSA MARIMÓN SA              10 CARREGUES DE GAS PROPÀ PAVELLÓ CM ESPORTS 549,00 €
PLAÇA 18 SL              223 IMPERMEABLES I JAQUETES OBS 2.175,71 €
PNEUMÀTICS SEVERA SL              RECANVI I REPARACIÓ DIVERSOS VEHICLES BRIGADA 1.967,57 €

             RECANVI I REPARACIÓ NETEJA VIARIA 162,41 €
POU LLORENÇ MARIA DEL CARMEN                                BOTELLES AIGUA PARTICIPANTS ACTUACIÓ BALL 20,00 €

               20 BERENARS GEGANTERS FESTES STA CANDIDA 60,00 €
                                                                                  34 BERENARS PARTICIPANTS FESTES STA CANDIDA 102,00 €
PROMELMA SL              ENERGIA ELÈCTRICA C FIRA 312,17 €
REISSWOLF BALEARES SL                                              LLOGUER DE CONTENIDORS DESEMBRE 2016 60,50 €
REY SOL SA                                                                  PUBLICITAT TURISME 798,60 €
                                                                                   PUBLICITAT FIRES 2016 1.210,00 €
ROIG OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT SA                     CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DES. 2016 24.252,76 €
SAICA NATUR BALEARES SL                                           LLOGUER CAIXA DE COMPACTACIÓ DES. 2016 66,00 €
SEGUIRDAD Y LIMPIEZAS SA                                         MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT 12,12 €
                                                                                  MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT 88,72 €
                                                                                  MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT 58,56 €
SISTEMAS DE OFICINA D’ES PLA SA                               FACT. S/COPIAS REALIZADAS CLAUSTRE 27,53 €
                                                                                  FACT. S/COPIAS REALIZADAS REGIDORS 35,78 €
                                                                                  FACT. S/COPIAS REALIZADAS REGISTRE 77,11 €
                                                                                  FACT. S/COPIAS REALIZADAS JOVENTUT 19,78 €
                                                                                  FACT. S/COPIAS REALIZADAS URBANISME 16,53 €
                                                                                  FACT. S/COPIAS REALIZADAS RRHH 65,97 €
                                                                                  FACT. S/COPIAS REALIZADAS SERVEIS 35,97 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA          SERVEI CORREUS DESEMBRE 2016 1.243,81 €
TIRME SA                                                                   TRACTAMENT DE RSU DESEMBRE 2016 192.005,09 €
TRANSPORTES BLINDADOS SA                                     REPARACIÓ ALARMA CP BADIES DES. 2016 66,67 €
UTE ESCOLES LLUCMAJOR                                           MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU 1.788,04 €
                                                                                 MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU 14.265,77 €
VODAFONE ESPAÑA SAU                                              SERVEI TELEFÒNIC 21/11 A 20/12/16 306,13 €

        TOTAL GENERAL EUROS 305.622,85 €

FACTURES RESIDENCIA
ABRINES REUS LORENZO            SUBMINISTRES DE NETEJA 406,04 €
ADALMO SL            ENTREGA/RETIRADA DEP SANITARIS PART FORANA 27,50 €
CANTALLOPS CAÑELLAS ANTONIA                                MATERIAL DE FERRETERIA 67,70 €
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA                        PRODUCTES ALIMENTARIS 93,81 €
                                                                                 PRODUCTES ALIMENTARIS 18,66 €
CASEBA PROJECTES D’EXPLOTACIÓ SL            PRODUCTES ALIMENTARIS 296,67 €
COMERCIAL BORDOY SL            AIGUA EN BARRALS DESEMBRE 2016 562,32 €
COMERCIAL RAFAEL RIBAS SL                                     VESTUARI RESIDENCIA 88,33 €
COMPAÑIA HORECA DE MALLORCA SL                          PRODUCTES ALIMENTARIS 433,29 €
DISARP BALEAR SL           SUBMINISTRES DE NETEJA 208,36 €
ENDESA ENERGIA SAU           ENERGIA ELÈCTRICA 31/10-30/11/16 1.722,06 €
FCC AQUALIA SA            SUBMINISTRE AIGUA OCT-DES 2016 908,25 €
FORMATGES CA’N MONTES SL           PRODUCTES ALIMENTARIS 48,76 €
FORN CA’N TOFOLET           PRODUCTES ALIMENTARIS DIVERSOS 1.275,75 €
GAMUNDI FERRETJANS SEBASTIA                               2 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURJICAS 25,80 €
MALLORQUINA DE HOTELES Y RESTA. SL                    PRODUCTES ALIMENTARIS 939,64 €
MAVERSA MARIMON SA           5 BOTELLES DE GAS BUTÀ 258,75 €
S.E. DE CARBUROS METALICOS SA                              LLOGUER 4 BOTELLES MÈDIQUES DESEMBRE 2016 244,58 €
TELEFONICA DE ESPAÑA SA           SERVEI TELEFÒNIC  DESEMBRE 17,40 €

          SERVEI TELEFÒNIC 10/12/16-9/01/2017 66,14 €
VODAFONE ESPAÑA SAU           SERVEI TELEFÒNIC 15/12/16-14/01/2017 109,71 €

TOTAL GENERAL EUROS 7.819,52 €
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INSCRIPCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ EN EL RMEC
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  per  a  la  inscripció  de  l’Associació  de  Xeremiers
d’Urbanitzacions de Llucmajor i la proposta.

Antecedents de fet

1. En data de dia 16 de gener de 2017, el Sr. JSMM, en representació de l’ASSOCIA-
CIÓ DE XEREMIERS D’URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR, 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 conce-
dir 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,  així  com també 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 Participa-
ció Ciutadana (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor. 

II. L’ASSOCIACIÓ DE XEREMIERS D’URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR compleix amb
els requisits d’inscripció prevists a l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha apor-
tat 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 Participa-
ció Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 17 de
febrer i, una vegada vist el dictamen i, atès que no hi ha intervencions, 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’ASSOCIACIÓ DE XE-
REMIERS D’URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR i assignar-li el número 177. 

Segon. Disposar la publicació al web de l’Ajuntament de 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 se -
güent informació:

o 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 a ha-
ver-se produït la modificació.
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o Amb periodicitat anual, i abans del darrer dia del mes de febrer, una memò-
ria de les activitats i els esdeveniments realitzats en el transcurs de l’any an-
terior, el nombre d’associats a data de 31 de desembre i qualsevol altra mo-
dificació que s’hagi pogut produir. 

o En el mes de gener de cada any, el pressupost anual i el programa d’activi -
tats. 

o
Quart. Advertir al representant de l’entitat que en cas de complir amb les obligaci-

ons establertes a l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de la ins -
cripció de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DEL CLUB DE PETANCA LOS DELFINES DE
BAHIAS
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció del Club Petanca los
Delfines de Bahias en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

Antecedents de fet
1. En data de dia 5 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. MFP, en representació del

CLUB PETANCA LOS DELFINES DE BAHÍAS, un termini per presentar la documenta-
ció 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 9 de desembre de 2016. 

3. En el tràmit d’audiència han demanat la baixa de l’associació en el RMEC. 

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 Ciutada-
nes 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 docu-
mentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determi-
narà 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 Participa-
ció 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 ma-
teix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 17 de
febrer, una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i examinada amb de-
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tall la sol·licitud i la documentació aportada, 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 del
CLUB PETANCA LOS DELFINES DE BAHÍAS. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ  DE  LA  INSCRIPCIÓ  DEL  CLUB  BALONCESTO  ALMACENES
FEMENIAS
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció del Club de Baloncesto
Almacenes Femenias en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

Antecedents de fet
1. En data de dia 3 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. TM, en representació del

CLUB BALONCESTO ALMACENES FEMENÍAS, un termini per presentar la documen-
tació  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 desembre de 2016. 

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 Ciutada-
nes 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 docu-
mentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determi-
narà 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 Participa-
ció 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 ma-
teix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 17 de
febrer, una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, i examinada amb de-
tall la sol·licitud i la documentació aportada, 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 del
CLUB BALONCESTO ALMACENES FEMENÍAS. 
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Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DEL CLUB BASQUET 4 AMICS DE S’ARENAL
 Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció del Club Basquet 4 Amics
de s’Arenal. 

Antecedents de fet
1. En data de dia 13 d’agost de 2016, es va comunicar al Sr. J.A., en representació de

CLUB BÀSQUET 4 AMICS 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 Rè-
gim 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 7 de desembre de 2016. 

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 Ciutada-
nes 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 docu-
mentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències, determi-
narà 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 Participa-
ció 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 ma-
teix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 17 de
febrer, una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i examinada amb de-
tall la sol·licitud i la documentació aportada, 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 del
CLUB BÀSQUET 4 AMICS DE S’ARENAL. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció. 

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
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Tot seguit la presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1
de gener i dia 31 de gener de 2017 (2017000001 a 2017000306).

DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ 
Seguidament  es  dóna  compte  de  l’informe  d’Intervenció  relatiu  al  compliment  del  Pla
d’Ajust del quart trimestre de 2016 en aplicació de l’ordre HAP/2105/2012 i els membres
de la comissió es donen per assabentats.

RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment a l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna
compte  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  les  resolucions  adoptades  per  al  reconeixement  de
diverses  obligacions  a  les  quals  el  Departament  d’Intervenció  ha  formulat  objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:

Resolució Data Concepte

3188/2016 29/12/16 Factures quota piscina i gimnàs. abril, maig, juny, juliol, agost i setembre 2016

3196/2016 30/12/16 Factures material d’oficina de distints departaments

3222/2016 30/12/16 Factures productes alimentaris per a la residència

3223/2016 30/12/16 Factura productes alimentaris per a la residència

3224/2016 30/12/16 Factura productes alimentaris per a la residència

3225/2016 30/12/16 Factures productes alimentaris per a la residència

3227/2016 30/12/16 Factures viatges amb bus EMT, agost, setembre, octubre i novembre 2016

3228/2016 30/12/16 Factures material d’oficina

3229/2016 30/12/16 Factura serveis de prevenció desembre 2016

3230/2016 30/12/16 Factura folletos C.E. Espanya

3231/2016 30/12/16 Factures instal·lació elèctrica i subministrament protectors tub fluorescents

3241/2016 30/12/16 Factures conservació il·luminat públic, feines realitzades per Nadal.

0220/2017 26/01/17 Nòmina mes de gener 2017.

A continuació el Sr. Antoni Campos abandona la sessió per un espai de dos minuts. 

PRECS I PREGUNTES

Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Estarellas, d’acord amb allò que va comentar
amb els portaveus dels distints grups, fa públic el reconeixement de la labor d’uns policies
locals arran d’un informe de la Prefectura i felicita públicament els Srs. F.G. i E.F. l, per una
intervenció seva que va evitar que una dona es tiràs des del pont dels Jueus, a s’Arenal.

El Sr. Martín s’interessa per la ruta saludable de Llucmajor poble. Ho va demanar en el Ple
del mes d’abril de l’any passat i li varen dir que estaven pendents de realitzar la prova amb
els metges del PAC. La Sra. Maria Antònia Gil  contesta que encara estan pendents de
realitzar la prova en qüestió i una vegada feta donaran la informació.
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El Sr. Roig recorda que en el plenari del mes de febrer del 2016 va demanar que es posàs
un mirall a la paret en el carrer Antoni Torrandell, cantonada amb Bisbe Jaume, per la
dificultat de visió que tenen els cotxes en aquest tram; i demana com està. Demana si
aquest  any tenen previst  asfaltar  el  carrer  Miquel  Salvà,  ja  que està fet  un desastre.
Referent a la contractació d’un tècnic d’esports, no hi està del tot conforme, ja que era
més  necessari  un  encarregat  que  estigués  més  present  en  el  camp de  futbol,  tant  a
Llucmajor com a s’Arenal. Comenta també que s’han vist bicicletes dins la gespa del camp
de futbol i al camp de s’Arenal hi ha uns ferros a ambdues porteries que són un perill.
També demana que quan es posin les porteries enmig del camp es tornin a retirar, perquè
després els nins s’hi pengen i es podrien fer mal. També demana si es competència de
l’Ajuntament arreglar l’escalfador de la cantina del camp de futbol, ja que li han dit que
estava romput.  Demana també si  està  previst  arreglar  la  part  del  camp de futbol  de
Llucmajor que està tallada, ja que es va arreglar la part de davant. 

El Sr. Jaume J. Oliver abandona la sessió per un espai de dos minuts, aproximadament. 

El Sr. Roig continua dient que ha vist com els panells d’informació de l’hotel Espanya s’han
retirat  molt  aviat,  però  no  ha  passat  el  mateix  amb  els  de  la  farmàcia  i  demana
explicacions. Demana al regidor d’Esports què ha passat amb les torradores que hi havia al
camp de Llucmajor, que s’han retirat. Comenta també que hi ha 7 instàncies presentades
del 7 de setembre de 2015 referent al gual permanent del carrer Cabrera, i demana com
està el tema. També demana si se sap alguna cosa de l’ambulatori de Llucmajor i com està
el tema dels arbres dels carrers Pere de Son Gall i Sant Francesc. Per acabar, demana que
es resolgui aviat el tema d’un expedient disciplinari d’un empleat de medi ambient, ja que
l’afectat diu que no és culpable. 

Les Sres. Maria Barceló i Maria Antònia Gil abandonen la sessió per espai de dos minuts. 

El batle reconeix que hi ha uns quants llocs on és necessari canviar els miralls o posar-ne
de nous i s’hi està fent feina. Quan a l’asfalt del carrer Miquel Salvà, també hi ha altres
carrers en la mateixa situació i es preveu que s’arreglaran enguany. Referent al panell de
la farmàcia és més un tema de voluntat per part dels responsables, ja que quan li van dir a
la propietària de l’hotel Espanya ho va retirar de seguida, mentre que el de la farmàcia
encara no ho ha fet però espera que ho faci aviat. Quan al gual permanent del carrer
Cabrera, la senyalització es fa amb criteris tècnics, però en aquest cas es mirarà de fer un
altre estudi. Sobre el PAC, l’equip de govern ja havia triat la zona on ubicar-lo, però el
tema ara està paralitzat pendent d’una reunió amb la Conselleria amb l’objectiu de poder
disposar d’uns terrenys sense haver de fer-hi cap aportació econòmica. Sobre els arbres
del carrer Pere de Son Gall i Sant Francesc, ara ve el temps de sembrar-los i es triaran els
més adequats per  a aquestes zones.  En el cas de l’expedient  del  treballador de medi
ambient hi està al damunt i espera donar-li una solució aviat.

El  regidor  d’Esports,  Sr.  Tugores,  diu  que  coneix  les  mancances  del  camp  de  futbol,
algunes d’elles provinents d’etapes anteriors i d’altres que han anat sortint darrerament i,
per aquest motiu, han contractat un tècnic esportiu per poder millorar la situació. Està
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d’acord que  s’ha  de controlar  l’incivisme.  Quan al  tema de la  vigilància,  s’està  mirant
pressupost per posar càmeres. Es posarà solució al problema de les porteries i referent a
l’escalfador, el seu manteniment és responsabilitat del concessionari de la cantina. Quan a
les torradores del camp de futbol, diu que desconeix què ha passat, però ho mirarà. 

El Sr. Roig demana que Intervenció es posi a fer feina amb els expedients d’activitats que
duen anys endarrerits, ja que ha rebut queixes. El batle contesta que és veritat, però en
aquests  darrers mesos l’àrea  d’Intervenció  ha tingut  molta feina  amb els  pressuposts.
Reconeix que hi ha manca de personal.

El Sr. Jaume Tomàs, en relació a una petició del Sr. Martín a un plenari anterior, informa
que ja s’ha enviat al Consell l’informe per demanar el reasfaltat d’uns 120 metres de la
carretera de s’Arenal, a la sortida de Llucmajor cap a Son Noguera.

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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