
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 06/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 24 d’abril de 2019
Horari: de les 19 a les 19.50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president
 Jaume J. Oliver Vallès, Bartomeu Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit

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

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

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

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

Absents: (excusen la seva assistència)
 Antoni Campos Cànaves (PP).

La Sra. Lucía Escribano Alés (PSOE) s’incorpora a la sessió una vegada començada.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió  comença amb l’examen de l’esborrany  de les  actes  de les  sessions  anteriors,
realitzades  els  dies  27  de  març  (ordinària),  30  de  març  (extraordinària)  i  1  d’abril
(extraordinària) de 2019, i després de la intervenció del Sr. Guillermo Roig (ASI) dient que
consti en acta que ell no votarà els plens extraordinaris, ja que no hi va assistir, s’aproven
per assentiment.

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Lucía Escribano Alés (PSOE).  

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària
a l’exercici 2018, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades
pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  quan  cosa  s’acredita,  com  també  que  els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats conforme a les condicions i els
preus  acordats,  i  que  totes  elles  són  necessàries  i  indispensables  per  el  normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest ajuntament.
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Vistes  les  indicacions dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019, i atès que ens trobam davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En
virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un
altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el
particular.

Atès  que  l’aprovació  d’aquestes  factures  suposa  l’incompliment  del  principi  d’anualitat
pressupostària i que ens trobam davant un acte nul de ple dret, es considera necessari i
obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants
amb l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.

Vista  la  incoació  de l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  i  vist  l’informe
48/2019 d’Intervenció amb objecció.

L’assumpte  es  va tractar  en  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  dia  16  d’abril,  i  una
vegada vist el dictamen, en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 8 abstencions (PP i ASI) per majoria s’adopta el
següent acord:
          Primer: Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits 6/2019, per l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
      Segon:  Aprovar  l’expedient  5/2019 de reconeixement Extrajudicial  dels  documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent  relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

V-FAUT+-
FA1831881

31/12/2018
AIGUA EN BARRALS. ESCOLETES. DESEMBRE 
2018

ES-B6662284-6
COMERCIAL MALLORQUINA DE

BEGUDES S.L.
226,27

411011171-1 06/09/2018
MATERIAL I TREBALLS DE PINTURA FAÇANA 
VESTUARI GRIS PERGYM DE PISCINA

ES-A0703239-4 MALLORQUIMICA S.A. 182,93

19907-18 30/06/2018 Copia clau "bombillo". Punt verd ES-A0743690-0 CA'N JANER S.A. 6,75

19967-21 31/07/2018
INSTAL.LACIO FESTES AIGUA PARC URBÀ 
ARENAL, INSTAL.LACIO GRIFOS FESTES, 
PESCCADORS DE S'ESTANYOL,...

ES-A0743690-0 CA'N JANER S.A. 347,10

20114-35 31/10/2018
MATERIAL DE FONTANERIA I FERRETERIA . 
MANTENIMENT

ES-A0743690-0 CA'N JANER S.A. 375,45

20140-42 31/10/2018
MATERIAL FERRETERIA. TRAMPA PER RATES. 
PLATGES

ES-A0743690-0 CA'N JANER S.A. 8,37

20175-45 30/11/2018
FERRETERIA. REPARACIO PORTA CAMP DE 
FUTBOL DE LLUCMAJOR

ES-A0743690-0 CA'N JANER S.A. 274,21

FA-551388 15/03/2018
PROAUDIO 15PA portable 20146 equipo completo 
bateria 350w1x15

ES-B0701731-2 SALOM I POMAR,S.L. 379,00

FA-552732 01/06/2018 LDSYSTEMS LD  12 PULGADES ES-B0701731-2 SALOM I POMAR,S.L. 279,00

FA-552996 14/06/2018
CABLE IPOD MINI JACK STEREO 2 RCA 6M
NEUTRIK STAGE MC-06XXP cannon-mini cable 
profesional Custom

ES-B0701731-2 SALOM I POMAR,S.L. 27,00

EMIT-67 18/12/2018 MANTENIMENT VEHICLE 3871CZL ES-A0740714-1 BARTOLOME JAUME NADAL S.A. 135,92

01-29745 31/12/2018 JOCS D'EIXUGAPARABRISES VEHICLE 1656HBV ES-B0747669-0
AUTOMOVILES LLUCHMAJOR

S.L.
51,43

999382894864
0572-

S1M901N0092199
04/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ TERRAL 41 LOC 3 
PERSONES MAJORS. DEL 20/11/2018 AL 21/01/2019

ES-B8284682-5 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 18,69
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999400283639
0608-

P1M901N0175159
04/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ DRAGONERA COL.LEGI 
DEL 21/11/2018 AL 21/01/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.051,80

999407829690
0533-

P1M901N0174293
04/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ VALLGORNERA ET Nº2 
DEL 02/12/2018 AL 31/01/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.787,19

999407862177
0966-

P1M901N0188847
05/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ JOAN ALCOVER S/N DEL 
30/11/2018 AL 31/01/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 571,62

999430301131
0905-

P1M901N0212066
08/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ ROPIT DAVORA SECT 3 
DEL 11/12/2018 AL 06/02/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.432,28

086163474631
0174-

P1M901N0200490
06/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ AV. EUROPA MUMICIPAL 
PISCINES DEL 28/12/2018 AL 01/02/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 14.761,55

999430304071
0909-

P1M901N0212067
08/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ URB. PUIG DE ROS 
SECT.4 DEL 12/12/2018 AL 06/02/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.337,17

999430304316
0905-

P1M901N0212068
08/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ URB. PUIG DE ROS ALDO 
SECT.5 DEL 12/12/2018 AL 06/02/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.921,76

999407864383
0529-

PMR908N0000078
25/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ CAP BLANC S/N DEL 
22/12/2018 AL 18/02/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 1.170,82

999385152568
0688-

S1M901N0101794
05/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ SANT BARTOMEU 75 DEL 
21/12/2018 AL 31/12/2018

ES-B8284682-5 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 1.275,26

999399797029
0796-

P1M901N0175158
04/02/2019

ENERGIA ELÈCTRICA C/ SANT BARTOMEU S/N DEL
21/11/2018 AL 21/01/2019

ES-A8194807-7 ENDESA ENERGIA S.A.U 895,23

02/2527 31/12/2018
LLOGUER NETEJAFONS I PRODUCTES DE 
NETEJA. DESEMBRE 2018

ES-B0766394-1 FUTURQUIMIA SL 1.265,56

02/2521 31/12/2018
LLOGUER NETEJAFONS I PRODUCTES DE NETEJA
- S'ARENAL - DESEMBRE 2018

ES-B0766394-1 FUTURQUIMIA SL 398,92

1706144-3 31/07/2017 MATERIAL DIVERS CEMENTIRI ES-B0771970-1
SOCIAS SUMINISTROS

INDUSTRIALES S.L.
325,47

EMIT-38 22/03/2019 RECEPTES MEDICACIÓ PER A BENEFICIÈNCIA ES-074185122-W GOMIS HURTADO EVA 25,44

EMIT-39 22/03/2019
APORTACIÓ RECEPTES PER A BENEFICIÈNCIA 
OCTUBRE 2018

ES-074185122-W GOMIS HURTADO EVA 9,94

BC-90409810 10/07/2018
EXAMEN BRITISH COUNCIL P410/07/2018. 10 
CANDIDATS.

ES-W0061076-F
DELEGACION EN ESPAÑA DE LA

FUNDACIO BRITISH COUNCIL
740,00

EMIT-41 26/03/2019
APORTACIÓ RECEPTES BENEFICIÈNCIA OCTUBRE
2018

ES-074185122-W GOMIS HURTADO EVA 2,21

EMIT-43 26/03/2019
APORTACIONS RECEPTES BENEFICIÈNCIA 
NOVEMBRE 2018

ES-074185122-W GOMIS HURTADO EVA 10,72

EMIT-44 26/03/2019
MEDICACIÓ RECEPTES BENEFICIÈNCIA 
DESEMBRE 2018

ES-074185122-W GOMIS HURTADO EVA 5,90

7/2018 30/03/2018
QUOTA DE SOCI CORRESPONENT A L'EXERCICI 
2018. SOCI NÚM. 1940

ES-G0702505-9
FOMENTO DEL TURISMO DE

MALLORCA
150,00

NUM. FACTURAS: 33
IMPORTE TOTAL: 31.450,96 €.

Tercer: Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits no s’han apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.

RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS DE LA RESIDÈNCIA
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària
a l’exercici 2018, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades
pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  quan  cosa  s’acredita,  com  també  que  els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats conforme a les condicions i els
preus acordats, i que totes són necessàries i indispensables per el normal desenvolupament
dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest ajuntament.

Vistes  les  indicacions dels  serveis  d’Intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
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reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019, i atès que ens trobam davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En
virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un
altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el
particular.

Atès  que  l’aprovació  d’aquestes  factures  suposa  l’incompliment  del  principi  d’anualitat
pressupostària i que ens trobam davant un acte nul de ple dret, es considera necessari i
obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants
amb l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.

L’assumpte  es  va tractar  en  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  dia  16  d’abril,  i  una
vegada vist el dictamen, la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i
vist  l’informe 7/2019 d’Intervenció  amb objecció,  en conseqüència  se  sotmet  el  fons  de
l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 8 abstencions (PP i
ASI) per majoria s’adopta el següent acord:

Primer: Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits 3/2019, per l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.

Segon:  Aprovar l’expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial  dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent  relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE IMPORTE

AA1808062 31/10/2018
ABONAMENT AIGUA EN BARRALS. 
OCTUBRE 2018

ES-B6662284-6
COMERCIAL MALLORQUINA

DE BEGUDES S.L.
36,00

497 31/12/2018 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS ES-B0781161-5
MALLORQUINA DE HOTELES Y

RESTAURANTES SL
473,42

17141801P0026678 25/09/2018
CONSUM D'AIGUA JULIOL-SETEMBRE 
2018

ES-A2601999-2 AQUALIA 1.037,99

17141801P0038746 20/12/2018
CONSUM D''AIGUA OCTUBRE-
DESEMBRE 2018

ES-A2601999-2 AQUALIA 1.141,42

NUM. FACTURAS: 4

IMPORT TOTAL: 2.688,83 €

Tercer: Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 09/2019, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  modificació  pressupostària  núm.  09/2019  en
modalitat de suplement de crèdit. 

Vist que a data d’avui encara roman pendent de pagament l’import resultant de les reformes
realitzades per l’antic concessionari a les piscines de Llucmajor.

Vist  que l’import  actualitzat  del  valor  net  comptable dels  esmentats béns ascendeixen a
81.966,44 €.
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Vist  així  mateix  que  no  existeix  a  data  d’avui  crèdit  adequat  i  suficient  per  fer  front  al
pagament dels 81.966,44 €.

En el capítol 5 de despeses del pressupost hi ha el Fons de Contingència,  introduït  per
l’article  31  de  la  Llei  orgànica  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  que
estableix que es tracta d’un dotació per fer front a necessitats de caràcter no discrecional i
no previstes en el pressupost inicialment aprovat. 

L’assumpte  es  va tractar  en  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  dia  16  d’abril,  i  una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que vol expressar el sentit del vot del
seu grup, que serà favorable, i ho vol raonar dient que a pesar que estigueren en contra de
l’aprovació del pressupost en el seu moment, és una partida que estava dins el fons de
contingència i  es treu d’aquí  per crear crèdit.  Entenen que és una despesa que s’ha de
pagar algun any i troben que ja és hora de fer-ho.

Una vegada acabades les intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se sotmet
el fons de l’assumpte a votació i amb 19 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1
abstenció (ASI) per majoria s’adopta el següent acord:

Únic.  Aprovar  la  modificació  pressupostària  número  09/2019  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor  per  a  l’exercici  2019,  en  la  modalitat  de  suplement  de crèdit  a  les  següents
partides i imports:

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                  DESCRIPCIÓ                                                                                              IMPORT
050000-929-500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA 81.966,44 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                  DESCRIPCIÓ                                                                                              IMPORT
012000-340-6220009 EDIFICIOS Y OTRAS CONST. DEPOR. PISCINA LLUCMAJOR  81.966,44 €

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2019
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  proposta  d’aprovació  del  Pla  estratègic  de
subvencions de l’exercici 2019.

D’acord amb l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
obliga  les  Administracions  que  pretenguin  concedir  subvencions  a  tenir  aprovat  el  Pla
estratègic  de  subvencions,  l’objecte  del  qual és  donar  una  major  informació  sobre  les
subvencions i  incrementar  els  nivells  d’eficàcia,  eficiència  i  economia en la  gestió  de la
despesa pública subvencional.

Atès  el  seu  caràcter  bàsic,  aquest  Ajuntament,  una  vegada  aprovat  definitivament  el
Pressupost General de 2019, preveu 5 objectius estratègics d’actuació, amb subvencions
que tenen naturalesa nominativa i altres de concurrència competitiva.

El president explica que en la documentació facilitada sobre aquest punt hi ha un error amb
el  qual  on  s’atribueix  com a  subvenció  nominativa  les  de  l’associació  d’empresaris,  les
d’aturats  de  llarga  durada  i  les  destinades  a  retolació  dels  comerços,  quan  aquestes
subvencions han de ser per concurrència competitiva. 

L’assumpte  es  va tractar  en  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  dia  16  d’abril,  i  una
vegada  vist  el  dictamen  el  Sr.  Joan  C.  Jaume (PP)  diu  que  el  vot  del  seu  partit  serà
favorable, atès que el PP estava d’acord amb aquest apartat del pressupost de tornar a
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posar en marxa les subvencions, a pesar que discrepaven d’algunes, com és el tema del
comerç, ja que fins ara s’entenia que totes aquelles entitats sense ànim de lucre sí que es
podien subvencionar, però en canvi les que tenien ànim de lucre no, en aquest cas, els
comerços,  a  més  de  ser  una  competència  no  municipal.  Però  estan  d’acord  que  se
subvencionin en les possibilitats en què tècnicament es pugui fer i en línies generals estan
d’acord amb totes les altres.

Seguidament, una vegada acabades les intervencions, en conseqüència, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2019, en els mateixos termes en què es redacta en l’expedient, un cop esmenada
l’errada advertida pel president de la Comissió. 

Segon. Publicar aquest Pla en el BOIB. 

ACORD  DE  MODIFICACIÓ  DE  LES  ASSIGNACIONS  ECONÒMIQUES  ALS  GRUPS
POLÍTICS 
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  l’assignació  econòmica  als  grups  polítics  i  a  la
modificació de la base 39a d’aprovació de les assignacions econòmiques als grups polítics
amb representació a l’Ajuntament de Llucmajor.
Antecedents

 En l’aprovació dels Pressuposts Generals de la Corporació es va incloure la base
39a Assignació econòmica als grups polítics, la qual cosa suposa la regulació del
règim d’aquestes assignacions, atès que el pressupost de l’exercici 2019 no va entrar
en  vigor  fins  que  a  20  de  març  de  2019  i  vista  la  necessitat  de  justificar  les
assignacions econòmiques atorgades als grups polítics en l’exercici 2018.

 En data 18 de gener de 2019 es va procedir al pagament de les assignacions del
mes de gener de 2019, d’acord amb el pressupost prorrogat, sense que s’hagués
justificat la de l’exercici 2018, atès que la base 39a del pressupost general no estava
en vigor a gener de 2019.

 La necessitat que es pugui dur a terme el pagament de les assignacions meritades
en l’exercici 2019 encara que no s’hagi procedit a la justificació de 2018, donat que el
pressupost  de l’exercici  2019 va entrar  en vigor a 20 de març de 2019 i  atès el
desfasament entre la data que estableix la base 39a del pressupost general de 2019
de justificació (31 de gener) i l’entrada en vigor del pressupost.

Fonaments de dret
a. L’assignació  econòmica  del  grups  polítics  amb  representació  en  l’àmbit  de

l’Administració local està regulada en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBEL), que estableix que el  Ple de la
corporació  pot  assignar  als  grups  polítics  una  dotació  econòmica,  que  ha  de
disposar d’un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable en
funció del nombre de membres de cada grup, dintre dels límits que, amb caràcter
general s’estableixen en les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat, sense que es
puguin destinar al pagament de remuneracions de personal o a l’adquisició d’actius
fixos de caràcter patrimonial.
Per altra banda, l’article 73.3 paràgraf 5è LBRL estableix l’obligació que els grups
polítics portin una comptabilitat específica de la dotació rebuda, la qual es posarà a
disposició del Ple de la corporació, sempre que aquest ho demani.

b. L’article  14.4 de la  Llei  Orgànica 8/2007,  de 4 de juliol,  sobre finançament  dels
partits polítics, estableix que la rendició de comptes dels grups parlamentaris de les
Corts Generals, assemblees legislatives de les comunitats autònomes, de les juntes
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generals  dels  territoris  històrics  bascos  i  dels  grups  de  les  corporacions  locals
estaran subjectes  al  que disposin  els  respectius  reglaments  o la  seva legislació
específica, que hauran de respectar els principis generals de la llei en matèria de
rendició de comptes. L’art. 2.1 e) de l’esmentada Llei orgànica 8/2007 preveu que
els recursos econòmics dels partits polítics estaran integrats, entre d’altres, per les
aportacions dels grups de representants als òrgans de les administracions locals.

c. La Base 38a del  Pressupost  General  de l’Ajuntament  de Llucmajor  estableix  les
quanties que rebrà cada grup polític, que consisteix en una aportació fixa idèntica
per a cada un i una aportació variable en funció del nombre de regidors, i la Base
39a regula la forma en què tots els grups polítics de l’Ajuntament de Llucmajor han
de justificar l’assignació rebuda mitjançant compte justificatiu.

L’assumpte es va tractar fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 16
d’abril, i una vegada vist el dictamen el regidor d’Uranisme Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que
quan es varen establir  aquestes assignacions el  seu partit  va  renunciar  a tenir-les,  ja  que
trobaven que no era el moment que l’Ajuntament fes aquestes despeses, i per aquest motiu el
vot del seu grup serà d’abstenció. 

Una vegada acabades les intervencions, en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 16 vots a favor (PSOE, PI, PP, SSPLL i ASI), i 4 abstencions (MÉS), per majoria
s’adopta el següent acord:

Primer: Establir  que  la  despesa  pagada  en  el  mes de  gener  i  les  despeses  de
l’exercici  2019  tinguin  la  consideració  de  bestreta  a  compte  de  liquidació  de  l’assignació
pressupostada,  sense  necessitat  d’aval,  fins  que  estiguin  justificades  les  assignacions  de
l’exercici 2018:
- Grup polític Partit Popular: 1.000 €
- Grup polític Agrupació  Socialista de Llucmajor-PSOE: 775 €
- Grup polític Proposta per les Illes: 550 €
- Grup polític Sí Es Pot/ Sí Se Puede Llucmajor: 475 €
- Grup polític Agrupación Social Independiente: 475 €

Segon: Establir en la data de 13 de maig el termini per a la justificació de l’assignació
econòmica rebuda pels diferents grups polítics de l’exercici  2018 i la bestreta a compte de
l’assignació de 2019.

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CASOS D’ASSETJAMENT
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació  del  Protocol de prevenció i actuació en
casos d'assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe de les empleades i empleats públics
d'aquest Ajuntament.

Considerant  que  la  Constitució  Espanyola  consagra  en  els  seus  articles  14  i  9.2,
respectivament, el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i l'obligació dels
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en què
s'integra sigui real i efectiva.

Atès que l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre
dones i homes, d'ara endavant LOI, obliga les empreses a respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitats en l'àmbit  laboral  i  a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol  tipus de
discriminació laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i, si s'escau,
acordar amb els representants legals dels treballadors.
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Atès que  en l'àmbit de les administracions públiques, i en la línia marcada per la LOI, la
disposició  addicional  setena del  Reial  decret  legislatiu  5/2015,  de 30 d'octubre,  pel  qual
s'aprova  el  Text  refós  de  la  llei  de  l'Estatut  bàsic  de  l'empleat  públic,  d’ara  endavant
TREBEP, obliga les administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats
en l'àmbit  laboral  i  a  adoptar mesures dirigides a evitar  qualsevol  tipus de discriminació
laboral entre homes i dones.  D’altra banda, el TREBEP recull en l’article 14.  h el dret dels
empleats públics al respecte de la seva intimitat, l’orientació sexual,  la pròpia imatge i la
dignitat en el treball, especialment enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe, moral i
laboral. 

Considerant  que  l'article  48  de  la  LOI  proposa mesures  específiques  per  prevenir
l'assetjament  sexual  i  l'assetjament  per  raó de sexe a la  feina,  i  estableix  que totes les
organitzacions hauran de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i/o
l'assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per
donar aixopluc a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hauran estat
objecte.

A més a més, pel que fa al personal laboral, l'article 4 del Reial decret legislatiu 2/2015, de
23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei  de l'Estatut dels treballadors, d’ara
endavant TRET, reconeix a totes les persones treballadores, en el desenvolupament de les
seves relacions laborals, el dret al respecte de la seva intimitat i de la seva dignitat.

Atès que la proposta ha estat objecte de negociació en la mesa general de negociació dels
empleats públics amb les organitzacions sindicals més representatives el dia 9 d’abril  de
2019 per aplicació del que disposa l'article 36.3.c) del TREBEP i l’article 45 de la LOI, i que
s’ha arribat a un acord. 

Atès que l'aprovació del present protocol  de prevenció i  actuació en casos d'assetjament
psicològic, sexual i per raó de sexe correspon al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el
que estableix l’article 22.1.d) de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les Bases del
règim local.

La Sra. Francisca Almagro (PSOE) explica que es va crear una comissió d’igualtat  amb
diferents tècnics i personal d’aquest Ajuntament, en la qual es va elaborar un pla d’igualtat,
que va ser aprovat per aquest ple. Una altra funció que tenia aquesta comissió era elaborar
un protocol per diferents assetjaments i és veritat que n’hi havia un de l’any 2013, però varen
trobar que estava un poc desfasat i era un poc complex. Per tant es varen posar en marxa
per  crear  aquest  nou  protocol,  perquè  quan  ho  necessitin  tenguin  el  suport  d’aquest
Ajuntament i de les persones que hi treballen.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà suport a aquest punt, ja que entenen,
així com ha explicat la Sra. Almagro, que hi havia un protocol de l’any 2013, però pensen
que tot  és millorable  i  donen l’enhorabona als  tècnics i  funcionaris  de la  Casa que han
elaborat  aquest  nou  protocol,  ja  que  creuen  que  és  una  eina  molt  bona  per  a  aquest
Ajuntament. Tot i que no hauria d’existir, per desgràcia és necessària.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que també vol donar l’enhorabona per aquest protocol i que a
tots els agradaria que no fos necessari, però per desgràcia no és així. Dona les gràcies als
tècnics, ja que són els principals responsables de la seva elaboració, i desitja que no s’hagi
d’utilitzar mai a Llucmajor.
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L’assumpte  es  va tractar  en  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  dia  16  d’abril,  i  una
vegada vist  el dictamen i acabades les intervencions, se sotmet el  fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar, en els termes que apareix redactat en l’expedient, el  Protocol de
prevenció i  actuació en casos d'assetjament psicològic,  sexual  i per raó de sexe  de les
empleades i empleats públics d'aquest Ajuntament.

Segon.  Publicar  el  Protocol  de  prevenció  i  actuació en  casos  d'assetjament
psicològic, sexual i per raó de sexe a la intranet, en el tauler d’anuncis, a la pàgina web de
l’Ajuntament de Llucmajor i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SUPRESSIÓ DE L’ÀREA DE REFORMA INTERIOR DELIMITADA EN EL PGOU DE
LLUCMAJOR
A continuació es veu l’expedient relatiu a la proposta per aprovar inicialment la modificació
proposada, de conformitat amb el projecte redactat per GATT, SL, consistent en la supressió
de l’àrea de reforma interior delimitada al PGOU de Llucmajor entre els carrers Major, Rei
Jaume II, Glòria i ronda d’Antoni Ramis.

Vist el  projecte de modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbana de Llucmajor,
elaborat  pel  Gabinet  d’Anàlisi  Ambiental  i  Territorial,  SL,  i  redactat  per l’arquitecta María
Gómez  Llabrés  i  la  geògrafa  i  llicenciada  en  dret  Maria  Magdalena  Pons  Esteva,
“SUPRESSIÓ  DE  L’ÀREA DE  REFORMA INTERIOR  DELIMITADA EN  EL  PGOU  DE
LLUCMAJOR ENTRE ELS CARRERS MAJOR, REI JAUEM II, GLÒRIA I RONDA ANTONI
RAMIS”, s’emet el següent informe:

“El Pla general de ordenació Urbana de Llucmajor, aprovat definitivament el 13 de desembre
de 1985, delimita el pla especial de reforma interior (PERI) a la seva documentació gràfica i s’hi fa
referència en la seva memòria, sense que se n’especifiqui la finalitat concreta.

Segons el projecte elaborat la delimitació d’aquesta àrea no està justificada ni tampoc s’inclou
en la documentació del Pla General cap regulació específica. A més, des de l’aprovació del PGOU,
l’Ajuntament de Llucmajor no ha redactat cap PERI.

Aquesta delimitació ha impedit que es puguin atorgar llicències a l’àmbit, cosa que afecta no
només les parcel·les interiors dels carrerons, sinó també els carrers principals que s’hi troben inserits.

L’opció plantejada en aquesta modificació puntual és la de suprimir l’àrea de reforma interior
diferint,  en  qualsevol  cas,  a  una  possible  modificació  posterior  o  a  la  Revisió  del  Pla  General
l’ordenació dels carrers interns (el carrer dels Foners i el carreró des de l’avinguda d’Antoni Ramis)
d’aquesta zona. 

L’equip redactor de GAAT, SL ha duit a terme la redacció de la present modificació puntual del
PGOU, que consisteix, tal com es diu en el títol d’aquesta proposta, en la supressió de l’àrea de
reforma interior delimitada al PGOU de Llucmajor entre els carrers Major, Rei Jaume II, Glòria i ronda
d’Antoni Ramis, justificant-ne la necessitat, la conveniència i l’oportunitat.

L’objectiu general  d’aquesta modificació es el  reajustament i  la  concreció de la normativa
urbanística vigent per adaptar-la a les noves necessitats que s’han revelat incorrectament definides o
inadequades pel PGOU.

L’objectiu  concret  amb  aquesta  supressió  és  desafectar  un  gran  nombre  d’habitatges  i
parcel·les que donen façana a aquests carrers, la majoria dels quals foren construïts abans de l’any
1956,  i  que  amb  el  manteniment  d’aquesta  unitat  d’actuació  es  veuen  limitats  en  les  seves
possibilitats  edificatòries  i  fins  i  tot  es  poden  veure  condemnats  a  estats  de  ruïna,  ja  que  de
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conformitat amb el que estableix l’article 60 del PGOU, no es podran atorgar llicències dins aquest
àmbit.

Pel que fa al compliment de la normativa ambiental, segons es diu en l’apartat 6 del projecte
de referència, es considera que la modificació proposada no té efectes significatius sobre el medi
ambient,  motiu  pel  qual  no es  creu  necessària  la  subjecció  de la  present  modificació  puntual  a
avaluació ambiental estratègica.

Quant a l’informe de sostenibilitat econòmica, segons es diu en l’apartat 7 del projecte, el
PGOU no inclou una previsió econòmica pel que fa al desenvolupament del PERI, a més l’ordenació
no varia en absolut i per tant l’impacte sobre la hisenda local tampoc varia.

Aquesta  modificació  no  suposa  cap  alteració  de  l’ordenació  urbanística,  ni  increment
d’edificabilitat, ni de densitat, i tampoc modifica els usos del sòl.”

FONAMENTS DE DRET

Primer. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències en matèria de planejament
urbanístic  que  li  atorga  l'article  25.2  a)  de  la  Llei  7/1986,  de  bases  de  règim local,  ha
impulsat la present modificació puntual del PGOU, atès que considera que es donen els
requisits de conveniència i oportunitat, els quals queden motivats i contrastats al projecte
redactat.

D’altra banda, i en aquest cas d’acord amb el que estableix l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió, en no constituir una
alteració substancial.
Segon. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
(LUIB) i  l'article  153 del  Reglament  general  de desenvolupament  de la  LOUS,  regula  la
competència per a l’aprovació del planejament.

En  el  cas  que  ens  ocupa,  atès  que  es  tracta  d’una  modificació  de  determinacions  no
estructurals,  la  competència  per  a  la  seva  aprovació  definitiva  correspon  al  Ple  de
l’Ajuntament.

Tercer. El procediment per a la seva aprovació serà el previst en l’article 55 de la LUIB i els
articles 154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 64,
65, 66 i 67 de la llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la
seva formació, conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració
d’utilitat pública.

L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM assenyalen que la modificació de
qualsevol  dels  elements  d’un  instrument  de  planejament  urbanístic  se  subjecta  a  les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. 

Tal  com  es  justifica  en  el  projecte,  aquesta  modificació  no  suposa  cap  alteració  de
l’ordenació urbanística, ni increment d’edificabilitat, ni de densitat, i tampoc modifica els usos
del sòl i per tant no es fa necessari identificar els propietaris o titulars. 

De conformitat amb aquestes disposicions, el procediment a seguir per a la seva aprovació
és el següent:

 Aprovació inicial i obertura d’un termini d’informació pública de 30 dies, mitjançant un
anunci en el BOIB i en un dels diaris de major difusió, així com a la seu electrònica
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en  la  qual  constarà  la  documentació  completa;  I  ES  FARÀ  CONSTAR  EL
LOCALIZADOR  UNIFORME  DE  RECURSOS  DE  LA SEU  ELECTRÒNICA PER
ACCEDIR  A LA DOCUMENTACIÓ.  Durant  aquest  termini  s’ha  de  sol·licitar  als
organismes o entitats les competències de les quals es puguin veure afectats.

  En vista del resultat de la informació pública i dels informes emesos, s’introduiran les
modificacions  que  siguin  procedents  i  se  sotmetran a  nova informació  pública  si
aquestes eren substancials. Si no ho eren, o un cop resolt el nou tràmit d’informació
pública, es demanarà l’emissió dels informes previs preceptius, si s’escau, i, un cop
introduïdes les modificacions que en resultassin, s’aprovaran definitivament.

Quart. Respecte a la suspensió de llicències, s’ha d’estar al que preveu l’article 51 de la
LUIB i els articles 138, 139 i 140 del Reglament general.
Cinquè. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les Bases de
règim local de 2 d'abril  de 1985, modificada per la Llei  57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local, quant a la tramitació dels instruments de
planejament  serà necessari  el  vot  favorable  de la  majoria  absoluta del  nombre legal  de
membres de la Corporació.
Sisè. Examinat el projecte, s’ajusta a les disposicions contingudes en l’article 38 i següents i
59  de  la  LUIB,  i  els  articles  169  i  següents  del  reglament  de  la  LOUS,  i  justifica  el
compliment  de  la  normativa  estatal  i  autonòmica  que  li  és  d’aplicació  i  en  justifica  la
modificació,  amb  la  qual  cosa  es  dona  compliment  als  principis  de  motivació  de  les
modificacions  de  planejament  en  el  sentit  que  han  de  servir  a  l’interès  públic  (art  17
Reglament de la LOUS).

L’aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  del  Pla  general  és  competència  del  Ple  de
l’Ajuntament,  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  22.2.c)  de  la  Llei  7/85,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases de règim local.

L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 16
d’abril, i una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà
suport  a  la  proposta,  ja  que  entenen  que  és  una  modificació  del  planejament  que  és
necessari fer, perquè des de l’any 1985, en què es va aprovar el Pla general d’ordenació
Urbana, no s’ha executat el pla especial de reforma interior del carrer dels Foners, però els
preocupa com i  de quina manera quedarà resolt  el  futur  àmbit  urbanístic de la zona en
qüestió.  Està bé que es llevi  la  delimitació  d’aquest  PERI,  perquè així  es podran seguir
donant llicències d’obra, ja que des del punt de vista del PP s’estan fent interpretacions de la
norma, d’una manera que no es pugui donar llicències, ni cèdules d’habitabilitat a zones que
són urbanes des de sempre, excepte uns solars que no ho són, perquè a pesar de no tenir
els serveis mínims, formen part de l’entramat urbà d’aquest Ajuntament i de fet paguen la
contribució com a sòl urbà. Per tant, voldrien saber com quedarà la situació una vegada
aprovada la supressió d’aquest PERI i si es podran donar llicències d’obra. 
També creuen que amb aquesta delimitació del PERI, s’hauria pogut eliminar de la trama
urbana una sèrie d’elements  que estan obsolets,  com l’antic  Pla  de carreteres que ens
segueix passant per dins Llucmajor, amb uns vials que no duen enlloc.

El regidor d’Urbanisme Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que bàsicament és el que ha dit el Sr.
Jaume,  ja  que des de l’any 1985 s’ha tingut  aquesta  àrea de reforma d’interior  que ha
ocasionat un greu perjudici als 99 veïns afectats per aquest assumpte, i com bé sap el Sr.
Jaume, ja que fou regidor d’Urbanisme, tots aquests ciutadans estaven preocupats perquè
les seves propietats estaven a dins d’aquest PERI i no hi podien fer obra, i les que han fet de
forma il·legal tenen el perill de rebre una infracció urbanística. El que vol aquest equip de
govern és intentar arreglar això. Per aquests motius, fa dos anys que s’hi fa feina i s’ha
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contractat  un  gabinet  especialitzat  en  urbanisme  i  les  recomanacions  han  estat:  primer
aixecar aquest PERI i després fer una segona intervenció, que serà una àrea d’actuació
d’interior per veure si es pot arreglar aquests falsos urbans, aquestes 6 o 7 propietats que hi
ha  a  dins  el  carrer  dels  Foners,  a  veure  si  d’alguna  manera  es  pot  solucionar  aquest
problema. El  que s’ha aconseguit  després de 35 anys és que d’aquestes 99 propietats,
almenys  92 quedin  dins  l’ordenació  urbana,  i  ja  tenen  demanat  el  pressupost  a  aquest
mateix gabinet per a aquesta segona fase, que seria donar la dotació de serveis i aquesta
creació del carrer dels Foners, perquè sigui part d’aquesta trama urbana.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) també s’interessa per com quedaria el carrer dels Foners, ja que
hi ha una sèrie de veïns que es queixen i amb raó, perquè si s’arregla una banda, també
volen que s’arregli la seva, ja que paguen la mateixa contribució que els altres.

El Sr. Jaume vol aclarir que quan ha dit que des de l’any 1985 s’han donat llicències d’obra,
són municipals, excepte obres noves, i la seva pregunta és si eliminant el PERI es podran
donar llicències d’obra.

El regidor d’Urbanisme contesta al Sr. Jaume dient que es podran donar llicències d’obra a
aquests 92 habitatges que quedaran dins l’ordenació urbana, i més endavant s’intentarà fer
el mateix amb les del carrer dels Foners, ja que en l’actualitat no tenen condició de sòl urbà.

El  Sr.  Roig  demana que el  partit  que governi  aquest  Ajuntament,  sigui  el  que sigui,  es
comprometi a solucionar el tema dels habitatges que ara queden fora de la de l’ordenació
urbana.

El Sr. Tomàs diu que ja ha deixat clar abans que tenen un compromís amb aquest tema. 

Una vegada acabades les intervencions, en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar inicialment la modificació proposta de conformitat amb el projecte
redactat per GATT, SL, consistent en la supressió de l’àrea de reforma interior delimitada al
PGOU de Llucmajor entre els carrers Major, Rei Jaume II, Glòria i ronda d’Antoni Ramis.

Segon.  Sotmetre  l’expedient  a  informació  pública  durant  un  termini  de  30  dies,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major
difusió de l’illa, i a la seu electrònica de l’ajuntament www.llucmajor.org, on es publicarà la
documentació completa de la referida modificació. També es podrà examinar l’expedient a
l’àrea d’urbanisme d’aquest Ajuntament, carrer de la Fira, 14, i formular els suggeriments i
les al·legacions que es considerin oportuns. 

Tercer. Sol·licitar un informe al Consell Insular de Mallorca a l’efecte de l’article 55.6
LUIB.

RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA 2018
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del reconeixement d’obligacions a favor de
l’ATIB en concepte de contraprestació per a la recaptació en voluntària de l’exercici 2018.

Vista la proposta de la liquidació núm. 2018-00285 a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’aplicació de la recaptació en voluntària de l’exercici 2018, on s’indica una contraprestació
de 512.436,13 euros a favor de l’ATIB per la recaptació en voluntària del dit període, d’acord
amb el quadre següent, que són obligacions que corresponen a l’exercici 2018:

TOTAL  RECAPTAT  2018
VOLUNTARIA

20.545.423,66€
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RECÀRREC PROVINCIAL -47.978,32€
COST DEL SERVEI 20.497.445,34  a 2.5% 512.436,13€

D’acord  amb  els  articles  26  i  60.2  del  RD  500/1990  en  relació  amb  el  reconeixement
d’obligacions d’exercicis tancats.

L’assumpte  es  va tractar  en  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  dia  16  d’abril,  i  una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Únic. Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 512.436,13 euros a favor
de l’ATIB en concepte de contraprestació per la recaptació en voluntària de l’exercici 2018
pel reconeixement extrajudicial dels documents adjunts d’acord amb el conveni signat amb
l’ATIB.

RECAPTACIÓ MULTES 2018
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del reconeixement de les obligacions a
favor de l’ATIB en concepte de contraprestació del compte resultat de la recaptació de les
sancions i de la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària en
l’exercici 2018.

Vista la proposta de la liquidació a favor de l’Ajuntament de Llucmajor del compte resultant
de la recaptació de les sancions i de la gestió d’expedients sancionadors en matèria de
trànsit i seguretat viària en l’exercici 2018, on s’indica una contraprestació de 194.995,99
euros a favor de l’ATIB, i que són obligacions que corresponen a l’exercici 2018:

INGRESSOS SANCIONS TRÀNSIT OBLIGACIONS RECONEGUDES INGRÉS

524.233,54€ 194.995,99€ 329.237,55€

Vista  la  necessitat  d’un  reconeixement  extrajudicial  dels  crèdits  per  a  la  seva  efectiva
aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019.

L’assumpte  es  va tractar  en  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda  de  dia  16  d’abril,  i  una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent Acord:

Únic. Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 194.995,99 euros a favor
de l’ATIB en concepte de contraprestació del compte resultant de la recaptació i de la gestió
d’expedients  sancionadors  en matèria  de trànsit  i  seguretat  viària  en l’exercici  2018 pel
reconeixement  extrajudicial  dels  documents  adjunts  d’acord  amb el  Conveni  signat  amb
l’ATIB.

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA 
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre els
dies 1 i 31 de març de 2019 (de 2019000663 a 2019001041). 

El Sr. Joan C. Jaume diu que vol reiterar el que va afirmar en l’anterior plenari, i és que des
que es va implantar l’administració electrònica, amb la intenció que sigui tot més transparent,
els costa més veure la documentació, i aquesta vegada els decrets no han estat al seu abast
divendres, sinó avui al matí, i només la relació, ja que no es poden veure un per un. El que
fan és una queixa, ja que d’aquesta manera poca oposició poden fer.

El batle li dona tota la raó, ja que la informació s’ha de rebre amb el temps suficient per
poder-la estudiar. Espera que amb el temps es millori en aquest aspecte.

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org 
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76
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DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE 2019
Seguidament es dóna compte de l’informe de Tresoreria relatiu a la morositat del primer
trimestre de 2019 i la corporació en resta assabentada.

El  Sr.  Joan  C.  Jaume (PP)  diu  que  aquest  informe sí  que l’han  pogut  veure  i  que les
previsions que es complien dels pagaments a trenta dies no s’han complert, ja que som al
primer trimestre i han passat seixanta dies de pagament a proveïdors. També és veritat que
la incorporació de la factura electrònica no hi ha ajudat gaire, però creu que a causa d’això
no tindran les inversions financerament sostenibles, fet que ve motivat principalment per la
mala gestió que es va fer amb les factures de l’any passat, que estaven fora del pressupost i
per això es va haver d’esperar que s’aprovàs aquest.

El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que està d’acord amb el Sr. Jaume, ja
que pensa que la factura electrònica ha estat un inconvenient que tots han hagut de patir, i
com ha dit el Sr. Jaume, cosa que agreix, no és un tema de tresoreria, sinó d’adaptació, ja
que de romanent n’hi ha, i creu que serà la darrera vegada que es veurà aquest informe de
morositat.

DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ
Tot seguit es dona compte de l’informe d’Intervenció de la correcció en relació a la regla de
despesa  de  l’informe  0017-2019  d’avaluació  del  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat
pressupostària  en  relació  amb  la  liquidació  del  pressupost  general  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor de l’exercici 2018, i la corporació en resta assabentada.

El Sr.  Joan C. Jaume (PP) diu que entenent una modificació que hi hagué en el passat
plenari de l’informe del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la regla de
despesa i que s’han comptabilitzat coses que ja tocarien estar-hi, s’ha disminuït la quantitat
en la qual es passa la regla de depesa, però se segueixen passant, com el seu partit va
pronosticar. Per tot això demana quan fan comptes donar compliment al que diu la norma
d’aprovar el Pla financer, el qual ja tocaria estar aprovat, i com quedarà el pressupost del
2019.

El  Sr.  Jaume J.  Oliver,  regidor d’Hisenda (PSOE),  diu que quan varen entrar  en aquest
Ajuntament es varen trobar amb una situació bastant difícil, però ho han solucionat i ni no hi
ha res de nou. Abans d’acabar el mes de maig, ja no hi haurà deute en aquesta Corporació
municipal.

El Sr. Jaume diu que serà difícil de gestionar aquest pressupost dia 27 de maig, i que com ja
va afirmar l’haurà de gestionar el Partit Popular, ja que s’hauran d’indisposar una sèrie de
despeses.  Els  hauria  agradat  molt  poder  dur  avui  inversions  financerament  sostenibles,
perquè amb el romanent positiu de Tresoreria que tenen a la Casa no les podran tornar
executar dins el 2019, ja que hauran d’esperar al pròxim informe del segon trimestre i quines
obres duen a terme. I tot això s’haurà de fer en la pròxima legislatura.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume demana si en aquest plenari no hi ha el
punt de donar compte de les objeccions d’Intervenció. Si no n’hi ha ho troba beníssim, però
si n’hi ha i no s’han duit a ple, espera que no torni a passar, ja que creuen que és d’obligat
compliment posar-ho a l’ordre del dia.
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El batle diu que miraran el motiu per què no hi són i li diran coses, ja que també troba que
hi haurien de ser. El regidor d’Hisenda comenta no han duit objeccions al plenari, però no vol
dir que no n’hi hagi.

El Sr. Roig, sobre el tema del recurs de reposició presentat per ASI, demana al secretari si li
podria fer arribar alguna documentació referent al punt on diu que no es podia presentar el
dit recurs. Per altra banda diu que ja fa molt de temps que la màquina que hi ha l’oficina de
registre per agafar número de torn està rompuda, i troba que és necessari que s’arregli, ja
que ara que venen les eleccions hi ha molt de moviment i un cert desordre. Demana com
està el tema de les barres per posar als carrers per reduir la velocitat, ja que s’haurien de
col·locar al més aviat possible.

La regidora de Turisme, Sra. Escribano, referent al tema de la màquina de registre, diu que
l’avís es va donar ja fa un mes, però la reparació no va ser possible, ja que la màquina és
molt antiga, i afegeix que n’han demanades dues de noves, tant per a Llucmajor com per a
s’Arenal, que estan de camí i que el retard ha estat a conseqüència de les festes de Setmana
Sant. De totes maneres diu que es va demanar al funcionari que està a l’entrada de l’oficina
que coordinàs els torns de la gent.

El batle,  pel  que fa a les barres per disminuir  la velocitat, diu que demanarà com està
l’assumpte, ja que se’n varen demanar diverses, perquè també n’hi ha per a Badies, i quan
ho sàpiga li’n donarà la informació. 

El batle diu que voldria explicar breument als regidors presents la feina que ha fet aquest
Ajuntament amb la família que en aquests moments s’està manifestant al carrer. Explica que
aquesta família són ocupes, però uns ocupes molt diferents d’aquells que no poden pagar
una hipoteca i el banc els treu de casa seva. Varen venir d’Alacant i varen pegar una coça a
la porta d’un habitatge que té un propietari i  s’hi varen instal·lar. Aquest Ajuntament ha
mantingut quatre reunions amb l’IVAVI,  acompanyat pels tècnics de Serveis Socials,  per
donar-hi una solució. L’Ajuntament cada setmana envia un treballador/a familiar per veure
les  seves necessitats;  també va  mitjançar  amb AQUALIA,  perquè tenguin  aigua  i  no  la
paguin, i a més varen parlar amb ABANCA, que és el banc propietari de l’habitatge ocupat, el
qual va decidir donar tres mesos més de termini perquè trobassin una solució amb l’AVAVI.
De tots és sabut que Llucmajor no té habitatges socials i trobar-ne un per a tota la família és
impossible. Se’ls han fet diverses ofertes perquè puguin anar a dos habitatges separats per
nuclis familiars i no els ha anat bé. Als que tenen problemes de discapacitat se’ls ha oferit
residències assistides i també s’hi han negat. Com a batle i en nom de la Corporació opina
que el que s’ha de fer és el que diu la Constitució, que és protegir els béns privats, siguin
d’un particular o d’un banc, com és el cas, i que ell com a batle no canviarà d’opinió. La
llàstima d’aquesta família és que està totalment manipulada. Per part d’aquest Ajuntament
s’ha fet el que s’ha pogut i ells no han acceptat cap proposta oferida, i per tant dia 9 no
queda més remei que executar el desnonament.

Tant el Sr. Roig com el Sr. Jaume donen tot el suport a l’Ajuntament en aquest tema, ja que
pensen que s’ha fet tot el que es podia fer i més, i s’ha actuat de la manera correcta. 

Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
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Vist i plau El secretari
  El batle
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