ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 03/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 24 de febrer de 2016
Horari: de 19.00 a 21.00 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, Bartolomé
Tugores Vicens 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
 Matías Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de les dues sessions anteriors,
realitzades ambdues dia 27 de gener de 2016, amb caràcter ordinari, i dia 29 de gener amb
caràcter extraordinari.
El Sr. Oliver explica, referent a l’acta extraordinària de 29 de gener, que l’increment en un 50
% del pressupost destinat a inversions respecte de 2015 que consta en el primer paràgraf no
és correcte, ja que es va dir que seria un 100 %. I sobre la quantitat de 100.000 € a invertir,
hauria de dir que es refereix a totes les escoletes, però principalment a l’escoleta Fada
Morgana.
El Sr. Roig comenta que l’acta del ple ordinari no reflecteix fidelment la seva intervenció en el
tema de les factures per manteniment de vehicles, mentre que sí reflecteix exactament el
que va dir el Sr. Estarellas.
Fetes aquestes objeccions s’aproven per unanimitat les actes esmentades anteriorment.
PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del passat mes de gener, el
nombre de les quals és de 167. La Corporació en resta assabentada.
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APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A continuació 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 2015.
Vistes 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 2016, i una vegada acabades les objeccions, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’aproven les factures extrajudicials
d’acord amb el detall següent:
TERCER
CAF

ASOC.DE LA ESCUELA DE MUSICA Y
BANDA DE S'ARENAL
MBG

EMBP
JACL
ICB
ACC
CLUB NAUTICO EL ARENAL
COMERCIAL BORDOY, SL
EDICIONS PERIODIQUES
ARA BALEARS, SL
E.M.T. URBANS DE PALMA, SA

N. FRA. DATA FRA. DESCRIPCIÓ
A-394 30/08/2015 GESTIÓ AMBIENTAL PLATGES JULIOL 2015

IMPORT TOTAL
622,75 €

A-398 31/08/2015 GESTIÓ AMBIENTAL PLATGES AGOST 2015

622,75 €

20 14/01/2016 2 CONCERTS DE NADAL. BADIES I S'ARENAL
3985-I 31/12/2015 1000 ADDHESIUS, 2100 LÀMINES I 300
DIPLOMES. EDUCACIÓ

1.554,00 €

4420-P
1/2016
443
01/16
2/2016
252/15

348,50
1.060,00
307,49
248,71
2,99
44,20

31/12/2015
21/01/2016
22/12/2015
28/01/2016
31/12/2015
30/12/2015

MATERIAL D'OFICINA
HONORARIS SERVEI JURÍDIC. DESEMBRE 2015
DRETS PROCURADOR PROCED. ABREV. 348/14
PRODUCTES BENEFICÈNCIA
APORTACIÓ MPAL RECEPTES FUNCIONARIS
MATERIAL FERRETERIA DIVERS

CNA/2015/001 04/12/2015 COMBUSTIBLE EMBARCACIÓ
FA15-24405 31/12/2015 AIGUA BARRALS. OFICINES. DESEMBRE 2015

BA/13590 10/12/2015 SUBSCRIPCIÓ ARA BALEARS 06/12/15 A 05/12/16
160 31/05/2015 VIATGES BUS. MAIG 2015
343 31/10/2015 CARNET GRAN/VERD AEROPORT (OCTUBRE 2015)

EQUIPO DE MEDIOS Y
PUBLICACIONS SL
ESTACION DE SERVICIO
SON VERI SL
€
ESTEL INGENIERIA Y
OBRAS SA
FARMACIA FUSTER PIÑA GALL.
FIOL MALLORCA, SL

722,85 €
€
€
€
€
€
€

354,42 €
220,51 €

390,00 €
8.622,92 €
10.185,12 €

380 30/11/2015 VIATGES EN BUS. NOVEMBRE 2015

8.797,16 €

417 31/12/2015 CARNET GRAN/VERD AEROPORT DESEMBRE 2015

8.245,60 €

117/15 02/01/2015 SUBSCRIPCIÓ REVISTA EL ALCALDE
2015/A/1283 30/09/2015 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA. SETEMBRE 2015
2015/A/942 30/09/2015 COMBUSTIBLE VEH. POLICIA. SETEMBRE 2015
FVS15-0170 19/11/2015 TREBALLS AL CLAUSTRE
(AVARIA CIRCUIT EMERGÈNCIA)
CB29 12/01/2016 APORT. MPAL RECEPTES MÈDIQUES FUNCIONARIS
2 04/12/2015 2 LAZOS CAPTURA PERROS (1,85 MTS)
2 000051 07/04/2015 10 ROLLOS PARCHES 21MM,

2

60,00 €
7.752,86
4.403,15 €
455,87 €
177,28 €
847,00 €

8 SALVAPERCUTOR PLÁSTICO
SGF

147,63 €

938 31/12/2015 RECEPTES APORTACIÓ FUNCIONARIS MUNPAL
939 31/12/2015 GELOCATIL COL·LEGI REI JAUME III
940 31/12/2015 ATENCIONS BENÈFIQUES SERVEIS SOCIALS

GRAL. DE SERVICIOS ITV, SA

GRUP TRUI MALLORCA, SL

MCPL

2,81 €
170,17 €

0706/2015/11 27/11/2015 INSPECCIÓ TÈCNICA VEH. R-7902-BBH

38,86 €

0706/2015/91 28/09/2015 INSPECCIÓ TÈCNICA VEH. 2842-CFJ

60,39 €

0706/2015/99 27/10/2015 INSPECCIÓ TÈCNICA VEH. 8800-CVW

60,39 €

2015/A/21511 31/12/2015 FESTA DE CAP D'ANY (GRUP I DJ).

PNEUMATICS SERVERA SL

374,03 €

41476 31/12/2015 REPARACIONS DIVERSES

4.235,00 €
1.239,04 €

13 29/02/2012 30 BOTELLES AIGUA. PLENARI

30,00 €

18 30/05/2014 50 BOTELLES AIGUA. PLENARIS.

50,00 €

223 30/07/2014 120 BOTELLES AIGUA. PLENARIS MARÇ, JUNY, EXTR.

120,00 €

236 29/10/2014 120 BOTELLES AIGUA. PLENARIS.

120,00 €

252 30/04/2014 120 BOTELLES AIGUA. PLENARIS GEN-MARÇ

120,00 €

254 11/08/2014 COMSUMICIONS PARTICIPANTS BALLS MALLORQ.

40,00 €

255 03/12/2014 90 BOTELLES AIGUA. PLENARIS.

90,00 €

256 10/08/2014 COMSUMICIONS BANDA MÚSICA. STA. CÀNDIDA

60,00 €

257 11/08/2015 COMSUMICIONS XEREMIERS. STA. CÀNDIDA 2014
26 11/08/2014 COMSUMICIONS XEREMIERS. STA .CÀNDIDA'14

40,00 €
20,00 €

269 10/08/2014 COMSUMICIONS GEGANTERS. STA. CÀNDIDA

60,00 €

270
Q 19
Q 20
Q 21

04/10/2014
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016

COMSUMICIONS PARTICIPATS BALLS REGIONALS. FIRES 42,00
ENERGIA ELÈCTRICA. 31/08 A 29/10/15 (LOCAL 2)
135,52
ENERGIA ELÈCTRICA. 31/08 A 29/10/15 (LOCAL 1)
128,64
AGUA POTABLE. 14/08 A 16/11/15
39,73

S 70502
1105/2015
894/2015
SISTEMAS DE OFICINA D'ES PLA,SA
161564
161566

17/12/2015
17/12/2015
08/10/2015
14/12/2015
14/12/2015

SERVEI TRIMESTRAL AMBISENT
383,72 €
24 TROFEUS REI JAUME III MODEL 2 I 3 (OR VELL I 5.880,60 €
15 MEDALLES A,B LLAÇ BANDERA MALLORQUINA
30,86 €
MANTENIM. S/CÒPIES FETES. OF. BADIES
159,01 €
MANTENIM. S/CÒPIES FETES. ESC OLETA TRENCADORS. 28,53€

161567
161568
161569
161570

14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015

MANTENIM.
MANTENIM.
MANTENIM.
MANTENIM.

PROMELMA, S.L.

SERV INTEGRALES DE BALEARES
MSG
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S/CÒPIES
S/CÒPIES
S/CÒPIES
S/CÒPIES

FETES.
FETES.
FETES.
FETES.

S.SOCIALS. ARENAL.
OF. ARENAL.
SOIB.
SECRETARIA

158,01
372,75
340,41
173,31

€
€
€
€

€
€
€
€

ZARDOYA OTIS, S.A.
ZERTIFICA GENERAL S.L.

161571 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. REGIDORS.

67,29 €

161572 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. JUTJAT

49,59 €

161573 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. CADASTRE

69,79 €

161574 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. INTERVENCIÓ

234,85 €

161575 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. CLAUSTRE

193,20 €

161576 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. JOVENTUT

55,55 €

161577 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. OAC

257,96 €

161626 14/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. RRHH

367,89 €

161641 15/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. S. SOCIALS LLUCMAJOR

156,68 €

161642 15/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. URBANISME

136,40 €

161698 16/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. ESC. FADA MORGANA
161699 16/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. POLICIA

315,33 €
458,25 €

161711 17/12/2015 MANTENIM. S/CÒPIES FETES. POLICIA

156,14 €

0282279A 13/01/2016 FLUORESCENT PER A ASCENSOR OF. S'ARENAL.

65,79 €

A/827 03/12/2015 NOTIFICACIONS RESTA OCTUBRE 2015. REGISTRE
A/828 03/12/2015 NOTIFICACIONS RESTA OCTUBRE 2015

548,92 €
280,96 €

A/850 04/01/2016 SERVEI NOTIFICACIONS URBANISME. DESEMBRE 2016 150,89 €
A/851 04/01/2016 SERVEI NOTIFICACIONS REGISTRE. DESEMBRE 2016
TOTAL GENERAL EUROS

280,96 €

74.843,98 €

EXCAVACIONS COLOMETA, SL

F2015-284 31/12/2015 FER PISTA DE CAVALLS. FIRES 2015

2.402,41 €

TRANSPORTES SANITARIOS CB

T15-04793 31/10/2015 2 AMBULÀNCIES I UNA DUE DARRERA FIRA

2.420,00 €

TOTAL GENERAL EUROS

4.822,41 €

El Sr. Jaume exposa que seria convenient que els proveïdors presentessin les factures dins
l’any corresponent i diu que el seu vot serà favorable. El batle respon que s’està fent feina en
aquest sentit, i ell ja sap per experiències anteriors que és bastant complicat.
RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu 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
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diverses obligacions en les quals s’han formulat objeccions des del Departament
d’Intervenció. Aquestes resolucions són les següents:
Resolució
036/2016

Data
08/02/16

Concepte
Factura de recollida i transports RSU

740/2015

30/12/15

Factures de productes alimentaris per a la Residència

749/2015

30/12/15

Factura de productes alimentaris per a la Residència

768/2015

30/12/15

Factura de productes alimentaris per a la Residència

769/2015

30/12/15

Factura aigua barrals desembre 2015 per a la Residència

770/2015

30/12/15

Factures subministrament material d’oficina

771/2015

30/12/15

Factures de neteja de poliesportius, oficines de Policia, escola S’Algar i CEIP

774/2015

30/12/15

Factures de material informàtic

775/2015

30/12/15

Factura de realització projecte amb famílies usuàries

776/2015

30/12/15

Factures de servei socioeducatiu. Educador de carrer

777/2015

30/12/15

Factura de coordinació projecte sociolaboral

778/2015

30/12/15

Factures de transports diversos bus

779/2015

30/12/15

Factura de lloguer aparcament c/ constitució 34

780/2015

30/12/15

Factura de lloguer aparcament c/ constitució 32

781/2015

30/12/15

Factures de servei telefònic

783/2015

30/12/15

Factura de tractament processionària pins centres

809/2015

30/12/15

Factures de recollida i transports de fems d’octubre i novembre de 2015

810/2015

31/12/15

Factures de residus novembre 2015 i construcció i demolició residus

811/2015

31/12/15

Factures de tractament de residus urbans novembre i desembre 2015

813/2015

31/12/15

Factures de serveis de neteja vial de s’Arenal Son Verí

DONAR COMPTE D’INFORME DE TRESORERIA
Seguidament el batle dóna compte de l’informe de tresoreria de data 1 de febrer de 2016,
relatiu al compliment de l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre del 4t trimestre.
El Sr. Jaume demana si es podrien agilitzar els pagaments tant de l’Ajuntament com dels
seus organismes i si és possible entrar dins el període de pagament dels 30 dies establerts
per la llei. El Sr. Jaume Oliver contesta que el període esmentat es va veure incrementat a
causa dels canvis de criteri tècnic amb relació als que hi havia anteriorment i les revisions
dels tècnics de la casa, però en el mes de gener ja s’ha reconduït dins la normalitat i es torna
a estar dins el període legal.
DONAR COMPTE D’INFORME D’INTERVENCIÓ
Tot seguit es dóna compte de l’informe d’Intervenció de data 29 de gener de 2016 relatiu al
compliment del Pla d’ajust del 4t trimestre de 2015, en aplicació de l’ordre HAP/2105/2012.
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MOCIÓ DE SSPLL CONTRA LA CORRUPCIÓ
Seguidament el Sr. Juan Ramon Martín (SSPLL) llegeix la moció que presenta en
representació del seu grup, amb la incorporació de les rectificacions que es varen acordar en
la comissió informativa i que literalment diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La ciutadania de les Illes Balears veu amb preocupació i escàndol el seguit de casos de
corrupció política que, a més d’afers puntuals, ha afectat de ple diversos partits.
A nivell de garanties processals, s’ha de respectar el principi de presumpció d'innocència,
com és clar que la simple condició d'imputat no és motiu suficient per comportar de manera
automàtica l'abandonament de càrrecs públics; però sí cal una reacció immediata i
proporcional davant fets reprovables amb l’assumpció consegüent de responsabilitats
polítiques, al marge de les responsabilitats penals que, eventualment, es puguin determinar.
Les exigències ètiques s’han d’imposar a l'oportunitat i el corporativisme polítics.
Des d'aquest punt de vista, resulta inadmissible que continuïn en càrrecs de màxima
responsabilitat persones que són formalment acusades de delictes relacionats amb la
corrupció en un pronunciament judicial dictat en el marc d'una instrucció.
Per tot allò exposat anteriorment, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació de la
següent MOCIÓ:
1. Que l’Ajuntament de Llucmajor expressi el seu total rebuig a qualsevol forma de corrupció
vinculada a l’exercici de la política, expressi el compromís de tolerància zero vers la corrupció.
2. Que l’Ajuntament de Llucmajor insti el Govern de les Illes Balears a continuar col·laborant
amb la justícia perquè surtin a la llum tots els eventuals casos de corrupció.
3. Que l’Ajuntament de Llucmajor insti el Govern de les Illes Balears i a totes les institucions
públiques afectades que prenguin les mesures adients per garantir el retorn a la ciutadania
dels doblers defraudats en casos de corrupció.
4. Que l’Ajuntament de Llucmajor insti el conjunt de partits i institucions a la màxima
transparència, el rigor en l’administració dels recursos públics, la tolerància zero amb els
casos de corrupció i la sortida de les persones que hi estiguin implicades.
5. Que l’Ajuntament de Llucmajor insti les Corts Generals i el Parlament de les Illes Balears a
impulsar les reformes legislatives necessàries per tal de revisar la situació institucional de les
persones processades així com el règim d’aforament.
6. Que l’Ajuntament de Llucmajor insti les Corts Generals i el Parlament de les Illes Balears a
continuar les reformes legislatives necessàries per tal d’impulsar mesures a favor d’una major
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transparència en la gestió política, en especial a retre comptes comprensibles en matèria
econòmica, en la publicitat del patrimoni dels càrrecs públics i en favor de la participació dels
ciutadans en les decisions institucionals i en la militància política.
7. Que l’Ajuntament de Llucmajor insti el govern de l’Estat a dotar dels recursos humans i
tècnics suficients la Fiscalia Anticorrupció i els serveis d’inspecció de l’Agència Tributària a
Balears.
8. Que l’Ajuntament de Llucmajor es comprometi a adoptar i insta totes les institucions de les
Illes Balears a adoptar i, si s’escau, aplicar normatives que permetin retirar les fórmules de
reconeixent (tals com títols, medalles o exposició de retrats d’intenció honorífica) a les
persones que hagin desenvolupat tasques polítiques i sobre les quals hi hagi una sentència
ferma per delictes de corrupció política.”
El Sr. Joan Jaume (PP) diu que vistes les rectificacions de la moció que ja acordaren en la
comissió informativa, el seu partit hi votarà a favor, ja que està en contra de qualsevol tipus
de corrupció.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) proposa que s’introdueixi un matís en el sentit que la corrupció
no només afecta a la política, sinó també a la Casa Reial, i s’ha de lluitar, a més de fer-ho
contra la corrupció econòmica, contra tot tipus de corrupció. Si s’accepta aquest matís el seu
grup hi votarà a favor.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que està d’acord amb la moció i que tots els que estimen
la política lluitaran contra la corrupció i per tant el seu partit hi votarà a favor.
El Sr. Bernadí Vives (PI) comenta que és una llàstima haver arribat a tot això per presentar
aquesta moció i que els que es dediquen a la política, com tots els que són aquí, ho fan per
vocació i per ajudar la ciutadania, i per això el seu vot serà favorable.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que no s’ha d’acusar mai a ningú fins que el jutge el declari
culpable i que la corrupció la fan les persones i no els partits, i vistes les rectificacions
acordades, el seu vot serà favorable.
El Sr. Martín agraeix el suport i aposta per eradicar aquesta xacra que és la corrupció.
El Sr. Jaume diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Estarellas, que la corrupció no
només està present a la política sinó en tots els àmbits de la societat.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació la modificació proposada pel Sr.
Estarellas, la qual s’accepta per unanimitat.
Tot seguit se sotmet a votació el fons de l’assumpte, i amb la incorporació de la modificació
esmentada, per unanimitat s’adopta l’acord següent:
1. L’Ajuntament de Llucmajor expressa el seu total rebuig a qualsevol forma de
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

corrupció vinculada a l’exercici de la política i en qualsevol àmbit de la vida pública, i
expressa el seu compromís de tolerància zero vers la corrupció.
L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears a continuar col·laborant
amb la justícia perquè surtin a la llum tots els eventuals casos de corrupció.
L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de les Illes Balears i a totes les institucions
públiques afectades que prenguin les mesures adients per garantir el retorn a la
ciutadania dels doblers defraudats en casos de corrupció.
L’Ajuntament de Llucmajor insta el conjunt de partits i institucions a la màxima
transparència, el rigor en l’administració dels recursos públics, la tolerància zero amb
els casos de corrupció i la sortida de les persones que hi estiguin implicades.
L’Ajuntament de Llucmajor insta les Corts Generals i el Parlament de les Illes Balears
a impulsar les reformes legislatives necessàries per tal de revisar la situació
institucional de les persones processades així com el règim d’aforament.
L’Ajuntament de Llucmajor insta les Corts Generals i el Parlament de les Illes Balears
a continuar les reformes legislatives necessàries per tal d’impulsar mesures a favor
d’una major transparència en la gestió política, en especial a retre comptes
comprensibles en matèria econòmica, en la publicitat del patrimoni dels càrrecs
públics i en favor de la participació dels ciutadans en les decisions institucionals i en la
militància política.
L’Ajuntament de Llucmajor insta el govern de l’Estat a dotar dels recursos humans i
tècnics suficients la Fiscalia Anticorrupció i els serveis d’Inspecció de l’Agència
Tributària a Balears.
L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a adoptar i instar totes les institucions de
les Illes Balears a adoptar i, si s’escau, aplicar normatives que permetin retirar les
fórmules de reconeixent (tals com títols, medalles o exposició de retrats d’intenció
honorífica) a les persones que hagin desenvolupat tasques polítiques i sobre les quals
hi hagi una sentència ferma per delictes de corrupció política.”

MOCIÓ RELATIVA A ACTUACIONS PER A L’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Seguidament es veu la moció presentada per SSPLL, que textualment diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Unió Europea ve propugnant diverses normes de protecció del medi ambient com a part integrant
de les seves activitats i polítiques, amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament equilibrat i
sostenible des d’un punt de vista econòmic, social i ambiental.
Així mateix, en el marc del Fons Social Europeu, s’estableix com un dels seus objectius horitzontals
prioritaris la protecció i millora del medi ambient, amb la finalitat d’integrar-lo en el conjunt de les
activitats dels estats membres.
En el nostre municipi, com no podia ser d’altra manera, es vénen desenvolupant diverses pràctiques de
gestió ambiental, com la col·locació de contenidors per a la recollida selectiva de residus urbans. Però
existeixen altres tipus de mesures relatives a l’aigua, l’energia, l’ús de matèries primeres, la disminució
de diferents formes de contaminació, etc., que mitjançant accions molt senzilles i individuals podrien
millorar notablement la qualitat mediambiental del municipi.
Amb aquesta moció volem anar encara més enllà en l'ús de les anomenades energies netes i seguir
apostant per una Inca més sostenible.
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L'Ajuntament, amb aquesta iniciativa, alhora que es convertiria en model a seguir i exemple viu de
conducta ambiental responsable, tant per als ciutadans com per a les entitats, siguin públiques o
privades, contribuiria a la lluita que es fa, a nivell global, contra el canvi climàtic mitjançant la
substitució parcial de combustibles fòssils, per energia solar, disminuint així la taxa d'emissió de gasos
amb efecte hivernacle.
No obstant això, és evident que l’aspecte més destacat d'aquesta iniciativa és l'estalvi econòmic que, a
mitjà termini, comporta.
L'estalvi en la factura del corrent elèctric anirà amortitzant la inversió inicial; així mateix l'Ajuntament
pot acollir-se a les subvencions destinades per a tal fi.
En aquest sentit els recursos financers han d’estar mobilitzats en els propis pressupostos municipals i
en programes de subvencions específics de la Comunitat Autònoma.
La proposta consisteix a contemplar en el planejament municipal, solars de titularitat pública o privada
on es permeti ubicar centres de producció d’energia renovable (solar, eòlica, etc.) per al consum
municipal.
D'aquesta manera estam posant les bases per poder aconseguir l’autosuficiència energètica de
l’Ajuntament en un futur, amb un important estalvi econòmic per a les arques municipals.
Un aspecte primordial que s’ha de tenir en compte és aconseguir el mínim impacte visual possible a
l'hora de dur a terme la instal·lació d'aquestes plaques tant a edificis públics com a terrenys del terme
municipal.
Aquesta moció, així mateix, està en la línia que actualment segueixen les institucions públiques, de
prendre's seriosament la necessitat de reduir els gasos d'efecte hivernacle, establint objectius de
producció d'energies renovables, davant l'evidència i la gravetat dels efectes que el canvi climàtic està
produint en el planeta.
Tenim l'oportunitat que Inca pugui contribuir directament en aquesta direcció, actuant de forma local,
però pensant de manera global.
Cal, però, tenir en compte la situació econòmica que travessa el municipi i que exigeix actuacions
concretes per reduir les despeses corrents; en aquest sentit s’ha de recordar que el darrer any, la
factura d’energia elèctrica va esser elevadíssima, un import que es podria veure reduït
considerablement en un futur.
Per tot allò exposat anteriorment, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació de la següent
MOCIÓ:
1. L'Ajuntament estudiarà tenir en compte, en el planejament municipal, solars de titularitat
pública o privada on es permeti ubicar centres de producció d’energia renovable (solar, eòlica,
etc.) per al consum municipal.
2. L’Ajuntament preveurà un pla per instal·lar plaques solars tèrmiques a les instal·lacions
esportives municipals, centres d'ensenyament i a tots aquells edificis públics, acollint-se a les
diferents línies de finançament obertes a l'efecte per les administracions central o
autonòmiques.”
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A continuació s’obre el torn d’intervencions amb el Sr. Joan Jaume (PP), que diu que està
d’acord i veu positiva aquesta moció i que tots aposten per una energia neta, però que
també suposa una gran inversió. Dins el poble de Llucmajor ja hi ha indicis positius amb
aquests sistemes, però pel que es refereix a sòl rústic no és competència de l’Ajuntament, i
comenta que la inversió que hauria de fer l’Ajuntament seria importat i necessita un estudi en
profunditat. Per això el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que estan d’acord amb el fons de la moció, però creu que és
molt fàcil fer la moció però no tant dur-la a terme. Si el Sr. Martín ha consultat algun estudi
econòmic sabrà que aquest tipus d’energia surt més cara que la convencional. També s’ha de
valorar que la instal·lació d’aerogeneradors i torres d’electricitat en sòl rústic representaria un
fort impacte paisatgístic. En qualsevol cas, el seu vot serà d'abstenció.
El batle comenta que comparteixen la filosofia de la moció però hi vol fer unes
puntualitzacions:
-

Referent al primer punt, l’Ajuntament, dins les competències pròpies, no hi veu cap
problema, però en zona rústica la competència és del Consell de Mallorca, de manera
que s’hauria de reflectir el cas en el pla territorial.
A totes les noves instal·lacions que es fan s’apliquen aquests sistemes per a l’estalvi
energètic, com en els vestidors del camp de futbol, escoles i escoletes executades els
darrers anys.
Respecte a l’enllumenat públic, tots el quadres nous disposen d’un sistema que
implica un estalvi d’un 30 i 50 per cent de consum, i quant als nous projectes per fer
als carrers, també s’hi posaran sistemes per estalviar el consum elèctric.

Aquestes són les iniciatives que creu que constitueixen la línia a seguir, i anuncia el vot
favorable del seu grup, perquè la moció demana el que ja s’està fent.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que és una moció molt ambiciosa. Anuncia el seu vot a favor pel
mateix que ha dit el batle, perquè és el que ja s’està fent, però creu que la moció, en lloc de
parlar de parcs fotovoltaics, s’hauria de centrar més en temes que afecten realment la
ciutadania.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que fa 8 anys que és regidor d’aquest Ajuntament i els 4
darrers anys ja s’ha fet feina en aquest aspecte, com per exemple amb les plaques solars i
les torres d’il·luminació de baix consum dels camps de futbol de Llucmajor i s’Arenal.
Comparteix el que han dit els altres regidors en el sentit que la moció demana el que ja
s’està fent, i anuncia la seva abstenció.
El Sr. Martín contesta dient que la moció només vol demanar que es facin coses positives per
a l’estalvi del consum de l’electricitat a través de plaques solars i altres mitjans. Es varen
deixar perdre subvencions per aquests casos i si n’hi torna haver s’han d’aprofitar.
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El Sr. Jaume diu que el seu vot es d’abstenció amb un sentit responsable, ja que la proposta
és molt complicada perquè el que demana en aquests moments l’Ajuntament no està en
disposició de poder fer-ho.
El Sr. Estarellas demana que la pròxima vegada que es presentin mocions d’aquets tipus
s’aporti un estudi tècnic del tema. En tot cas està d’acord amb el segon punt de la moció.
El batle afegeix que en els darrers set o vuit anys el preu de l’energia elèctrica ha pujat un 70
%, i gràcies a les mesures d’estalvi la facturació que paga l’Ajuntament pràcticament no ha
pujat. Això vol dir que s’ha fet una reducció mentre es manté el mateix servei. Quant a les
subvencions esmentades abans, val a dir que n’hi ha en el 2016 i es farà tot el possible per
agafar-les.
El Sr. Vives diu que està d’acord amb el fons de la moció, però demana un poc de temps per
dur a terme aquestes instal·lacions.
El Sr. Roig explica que hi està d’acord, i en referència al que diu el punt 2 de la moció,
comenta que ja està fet i creu que es va per bon camí per millorar en aquest aspecte.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el contingut de la moció a votació i amb
12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), per majoria s’aprova la
moció en els mateixos termes que s’ha transcrit.
MOCIÓ DE SSPLL RELATIVA A L’ÚS RACIONAL DE L’AIGUA
Seguidament el Sr. Martín exposa la moció relativa a l’ús racional de l’aigua, que textualment
diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El clima mediterrani de les nostres illes té com a característica intrínseca la presència de períodes de
sequera irregulars, més o menys persistents, i unes precipitacions també irregulars i generalment
escasses.
L’elevada demanda d’aquest recurs hídric a la nostra comunitat és, en canvi, creixent dia a dia; el mal
ús de l’aigua, en situació d’escassesa provoca restriccions per a la població.
El malbaratament d’aquest bé escàs i necessari és una actuació poc sostenible i poc respectuosa amb
el medi.
Així doncs, fomentar l’estalvi per part de les administracions és una peça clau en una ciutat sostenible i
en moments de crisi com el que vivim.
A més, si tenim en compte què suposa haver de pagar l’aigua tractada per als nostres ciutadans, hem
de ser curiosos i vetlar per l’estalvi econòmic que pot suposar adoptar mesures dissuasòries al consum.
Aquest ús racional de l’aigua contribuirà a reduir el consum i per tant a pagar menys i en conseqüència
a millorar les economies domèstiques.
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La instal·lació de vàlvules d’estalvi d’aigua en els grifons de les infraestructures municipals que
permeten l’estalvi de fins a un 50 % d’aigua (escoles, poliesportius, piscines, oficines...) i el foment del
seu ús als domicilis particulars ha de ser una de les accions indispensables d’un ajuntament que
pretengui tenir una ciutat sostenible.
En un minut, un grifó deixa anar uns 14 litres d’aigua; amb les vàlvules només en deixa anar poc més
de set litres, mantenint la pressió de sortida, i sense que l’usuari en noti la diferència. Experiències
similars en molts de municipis han donat uns resultats excel·lents.
L’estalvi és evident; diferents ajuntaments han fomentat entre els seus ciutadans la utilització
d’aquestes vàlvules, i n’han fet un seguiment. En mitjana, un habitatge de 4 persones amb aquestes
vàlvules instal·lades a la dutxa i al grifó de la cuina, ha suposat l’estalvi de 87.000 litres d’aigua.
Per això, cal elaborar una normativa municipal per a l’estalvi d’aigua als edificis i en l’activitat industrial
i comercial.
Cal millorar la incentivació fiscal de l’estalvi d’aigua mitjançant la tarifa i també continuar fent
campanyes periòdiques per fomentar l’ús racional de l’aigua.
Cal realitzar una campanya específica per afavorir les bones pràctiques ambientals en el sector
comercial, de restauració i també a la ciutadania en general.
Finalment resulta del tot imprescindible reduir les pèrdues d’aigua que es produeixen a la xarxa
municipal d’aigua potable, que actualment superen el 27 % de l’aigua consumida.
Per tot allò exposat anteriorment, se sotmet a la consideració del Ple, l'aprovació de la següent
MOCIÓ:
1. Que l’Ajuntament de Llucmajor aprovi una ordenança municipal d’estalvi d’aigua, adaptada a
les necessitats i realitats del municipi, per tal de disposar d’una normativa en l’àmbit d’estalvi
d’aigua.
2. Que l’Ajuntament de Llucmajor instal·li a totes les infraestructures municipals, mecanismes
estalviadors d’aigua i afavoreixi que els ciutadans emprin les vàlvules reductores, amb benefici
fiscal.
3. Que l’Ajuntament de Llucmajor faci una campanya de seguiment i de conscienciació a aquelles
indústries i comerços del municipi on l’aigua té un paper rellevant, tal com perruqueries,
peixateries, neteja de cotxes, restaurants, etc. i conscienciació a la ciutadania en general.
4. Que l’Ajuntament de Llucmajor adopti mesures per tal de reduir les pèrdues d’aigua que es
produeixen a la xarxa municipal d’aigua potable pressionant l’empresa explotadora perquè
comani un estudi per cercar les possibles fuites de la xarxa i la seva posterior reparació.”

El Sr. Joan Jaume (PP) diu que el seu grup, per coherència, s’abstindrà en el vot d’aquesta
moció. Aquest Ajuntament fa una sèrie d’anys que ha anat fent possible que l’estalvi d’aigua
potable en el nostre municipi es normalitzi i es pugui comparar amb el d’altres municipis.
L’any 2014 estava en un 25 % de pèrdua d’aigua, i de l’any 2010 al 2014 es va incrementar
el rendiment de la xarxa d’aigua potable. Són inversions que no es veuen però amb els
doblers de tothom es fan possible. Amb 4 anys s’ha invertit quasi 1 milió d’euros en la millora
de les xarxes. No coneix cap municipi que tingui ordenança per regularitzar l’estalvi d’aigua.
Tenim un control de fuites d’aigua que pocs municipis tenen i, a més, el municipi està
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sectoritzat. La tarifa de l’aigua que tenim fins ara era progressiva, qui consumeix més paga
més, i quant a la introducció de la moció, creu que conté errades de percentatges.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) demana al Sr. Martín que aporti una base tècnica si vol
presentar una moció sòlida. Comparteix la filosofia, però, com ha dit el Sr. Jaume, no
existeixen ordenances d’estalvi d’aigua, hi ha reglaments de l’ús de l’aigua o polítiques de
propaganda per conscienciar la població. El consum important d’aigua a Llucmajor no es
produeix als petits comerços ni a les cases particular, sinó a les piscines, la planta hotelera i a
les grans empreses, que és on hi ha el 70 % de consum d’aigua. Creu que per part dels
tècnics corresponents es fa una gran tasca de revisió de la pèrdua d’aigua.
El batle diu que el vot del seu grup serà d’abstenció ja que comparteixen el fons de la moció.
Explica que segons les darreres dades per un habitatge d’una família de 4 persones hi ha un
consum de 137 m3, i si el Sr. Martín diu que amb aquestes vàlvules n’estalviarem 87.000
resulta que 40.000 m3 bastaran en tot l’any, cosa que dubta. No hi votaran a favor perquè
dels 4 punts que presenta la moció, menys el primer, tots ja es duen a terme.
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Almagro.
El Sr. Vives diu que no està d’acord amb aquesta moció i per això no hi votaran a favor.
Pareix que l’Ajuntament no fa res bé en cap aspecte, i creu que el Sr. Martín hauria de ser
mes rigorós en presentar les mocions.
En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Almagro.
El Sr. Roig explica que, com a l’anterior moció, el seu vot serà d’abstenció, i diu que pot
constatar que el control de les fuites que fa Aqualia es du a terme correctament.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el contingut de la moció a votació i amb 1
vot a favor (SSPLL) i 20 abstencions (PSOE, MÉS, PI, PP i ASI), per majoria s’aprova la moció
en els mateixos termes que s’ha transcrit.
PROPOSTA A FAVOR D’UNA LLEI PER A LA IGUALTAT EN LES RELACIONS
FAMILIARS DAVANT EL CESSAMENT DE LA CONVIVÈNCIA DELS PARES
Tot seguit la Sra. Maria Antònia Gil (PI) diu que per iniciativa del seu partit s’ha consensuat
amb l’equip de govern la proposta següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els casos de ruptura de la convivència familiar han crescut de forma notable durant les últimes
dècades, i el de la guarda i custòdia dels fills comuns s’ha convertit en un dels assumptes més delicats
a resoldre. Aquesta qüestió es troba actualment regulada per l’article 92 del Codi Civil espanyol,
reformat per la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que, davant la manca d’acord entre els pares, configura la
guarda i custòdia compartida com a excepcional, i fa necessari recollir així mateix un informe
favorable del Ministeri Fiscal.
L’aplicació d’aquest precepte ha suposat a la pràctica l’atorgament de la custòdia individual de forma
generalitzada a la dona. No obstant això, la societat ha evolucionat cap a la igualtat. Amb aquesta
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moció s’insta a fer una passa més, de forma que el jutge adoptarà de forma preferent la custòdia
compartida per l’interès dels fills menors i la igualtat entre els progenitors, llevat que la custòdia
individual sigui més convenient tenint en compte el pla de les relacions familiars i, sobretot, els
interessos dels menors.
Una llei per a la igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la convivència reforçaria el
principi de l’interès superior dels menors en relació amb les conseqüències de la ruptura de la
convivència dels seus progenitors; ambdós perceben que la seva responsabilitat continua tot i la
separació o el divorci i, el nou context els exigeix, fins i tot, un grau més elevat de diligència en
l’exercici dels seus deures amb els fills.
S’ha demostrat que les avantatges de la custòdia compartida són múltiples. Els fills mantenen els
llaços d’afectivitat i una relació continuada amb ambdós pares i es redueix el litigi entre els
progenitors.
Pels motius exposats, l’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord:
1. El Ple de l’Ajuntament Llucmajor manifesta la necessitat d’actualitzar la legislació referent a la
figura jurídica de la guarda i custòdia compartida dels fills atenent l’evolució d’una societat
més igualitària on hi ha un augment significatiu dels divorcis i separacions amb fills menors
d’edat.
2. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor insta les institucions balears a impulsar i aprovar una llei
autonòmica per a la igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la convivència
dels pares on el jutge adopti de forma preferent la custòdia compartida per l’interès dels fills
menors, llevat que la custòdia individual sigui més convenient.
3. Des de l’àmbit de responsabilitat municipal, aquesta corporació es compromet a transmetre els
valors d’igualtat i de coresponsabilitat parental que comporten la guarda i custòdia compartida
a tots els seus òrgans, i molt especialment en l’àrea de família, la igualtat i en la de serveis
socials.”

El Sr. Joan Jaume (PP) comenta que estan totalment d’acord amb la moció del PI que l’equip
de govern presenta com a proposta i amb el que ha dit la Sr. Gil, només té el dubte de si el
Parlament de les Illes Balears té competència per fer una llei d’aquestes característiques.
La Sra. Maria Barceló (MÉS) explica que creuen en la custòdia compartida i sobretot en els
valors del punt 3 d’aquesta proposta, perquè estan segurs que, si aquests valors estiguessin
assentats dins la nostra societat, mocions com aquestes no serien necessàries.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que donen el vot favorable a aquesta proposta i demana a
l’Ajuntament que s’impliqui a fons amb aquests temes, ja que ell ha viscut de prop casos
dramàtics de separacions on ha hagut d’intervenir la Guàrdia Civil.
El Sr. Juan Ramon Martín (SSPLL) expressa que el seu vot també serà favorable, estan
d’acord amb aquesta proposta, on el més important és el benestar dels nins en cas de
separacions.
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La Sra. Gil contesta al Sr. Roig i explica que Serveis Socials no té competència en menors,
però quan es té constància de la problemàtica Serveis Socials fa la primera passa. Després ja
depèn de Menors que es posa en contacte amb el policia tutor i aquest fa el que correspon.
El Sr. Roig per al·lusions contesta dient que ell ha viscut un cas de prop i és molt dramàtic,
sap la feina que fan els Serveis Socials.
La Sra. Gil diu que quan hi ha aquests casos les escoles passen informació a Serveis Socials i
comencen a intervenir.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el contingut de la moció a votació i per
unanimitat s’aprova en els mateixos termes que s’ha transcrit.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume demana com està la relació de llocs de
treball que aquesta casa va aprovar pel maig de 2015, i per altra banda reconeix que es va
equivocar en el debat del pressupost dient que no podrien fer front econòmicament a les 50
persones que el SOIB proposa i que l’Ajuntament agafa per donar-los feina. La seva errada
era que pensava que la subvenció era del 50 % i és del 100 %.
El Sr. Oliver li agraeix el gest i accepta les disculpes. Quant a la RLT, s’està revisant perquè
s’ha detectat qualque deficiència i els tècnics estan acabant de revisar-la. Confia que aquest
mes estarà acabada i publicada.
El Sr. Tugores explica que han celebrat el Consell Infantil i vol traslladar al Ple les inquietuds
del nins. Comenta al Sr. Vives que ells estan preocupats pels parcs infantils i pel camí que
han de fer per anar a les escoles (voravies, pas de vianants, etc.), i li demana si tenen previst
qualque cosa sobre el tema. El Sr. Vives respon que els nins han donat una lliçó en aquest
aspecte, i sobre el tema dels parcs explica que, en la mesura que sigui possible, intentaran
modernitzar-los i que tinguin un aspecte més atractiu. I quant a les voravies, se’ls ha explicat
el procés, que els polítics proposen i els tècnics informen de les necessitats i les qüestions
tècniques, i després s’estableixen les prioritats. En tot cas, ja s’hi està fent feina i se n’hi
continuarà fent.
El Sr. Roig diu que una de les propostes que ja va demanar a comissió és que es llevi l’herba
de les carreteres per al ciclisme turístic, i s’interessa pel problema dels guardes rurals.
Comenta també que s’ha pintat una retxa groga de prohibit estacionar a tot el carrer de Sant
Pere, cosa que li pareix molt bé, però també li han fet arribar una instància del passat
desembre on es demana el mateix per al carrer del Sol i encara no ha rebut cap resposta. El
sorprèn un decret al qual Intervenció ha formulat objeccions, sobre una factura per la qual
s’han gastat 603 € per unes samarretes. Si s’hagués fet per als al·lots li semblaria bé, però
per al Club de Veterans del CD Espanya no ho troba just.
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Escribano.
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El batle respon que sobre el ciclisme turístic s’hi fa feina, i quan l’economia ho permeti està
previst millorar l’asfalt, tot i que probablement no podrà ser dins aquesta temporada però sí
dins enguany.
Quant al tema dels agents rurals, el Sr. Estarellas diu que no es pot dir res ja que l’expedient
està obert i no hi ha cap decisió presa, i la plenària no és el lloc adequat per oferir informació
d’aquesta naturalesa.
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Escribano.
El batle afegeix, quant al tema de les retxes grogues del carrer de Sant Pere, que s’han
pintat perquè els serveis tècnics de la Policia ho han trobat necessari, i si fan un informe
dient que és necessari al carrer del Sol, també se n’hi pintaran. Sigui com sigui, no li sembla
correcte no haver contestat a la instància, ja que totes s’han de contestar.
El Sr. Tugores, quant a les samarretes del CD Espanya, reconeix que no estava suficientment
detallada la justificació de la memòria de la despesa, que es refereix a una contraprestació de
les accions que es fan en un entorn de festes o fires, on hi ha col·lectius que participen en
aquests actes i se’ls fa una atenció, i no seran els únics, ja que si altres hi participen també
tendran una contraprestació.
El Sr. Martín s’interessa per les antenes de telefonia en aquest municipi, en quina fase es
troba el tema i quins plans té l’equip de govern. També vol saber si el subministrament
d’aigua està garantit fins després de l’estiu i quins plans d’actuació s’han previst. I també
s’interessa per la zona d’estudi de s’Arenal.
El Sr. Serra contesta que l’Associació de Veïns Amics de s’Arenal va fer una petició dient que
a la biblioteca hi havia molta gent i feien molt de renou, i demanaven una zona d’estudi fora
d’aquesta, però pareix que ara s’ha arreglat i hi ha més silenci, tot i que això no vol dir que
no se cerqui un local apropiat per a reunions universitàries.
El batle afegeix que, en el tema de les antenes de telefonia, si el Sr. Martín pogués fer la
demanda per escrit i més detallada, se li podria respondre més concretament.
La Sra. Escribano diu que l’antena problemàtica és la que es troba damunt un habitatge de
Badia Blava, i després de diversos contactes de l’Ajuntament amb l’empresa Orange, i vist
que la propietària de l’habitatge no volia renovar el contracte i després de pressionar, Orange
ha desmuntat l’antena i la duen al camí de sa Torre, en una zona fora de perill per a la
ciutadania, de la qual cosa els veïns han quedat molt satisfets.
El batle diu que sobre el tema de l’abastiment d’aigua no estam malament, que segons les
darreres revisions dels pous, no ha baixat el nivell. De totes maneres, si segueix sense ploure
es pot entrar dins una sequera, però amb una bona predisposició ciutadana amb l’estalvi de
l’aigua, no creu que al poble de Llucmajor hi hagi problemes en aquest aspecte.
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Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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