
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 08/2019
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 24 de maig de 2019
Horari: de les 8.40 a les 10.10 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president  
 Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés,  Bartomeu Tugores Vicens i Francisca

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

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

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

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

La sessió plenària comença amb 10 minuts de retard.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 12/2019, DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la modificació pressupostària núm. 12/2019, en la
modalitat de suplement de crèdit per amortitzar anticipadament préstecs.

Vist que l’Ajuntament de Llucmajor, va aprovar en data 27 de febrer de 2019, la liquidació de
l’exercici 2018 (Decret 2019000606), del qual es poden extreure les següents dades, entre
d’altres:

Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 12.542,077,09 €
Capacitat de finançament (en termes SEC): 11.746.156,64 €

Vist que la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix en el
seu  article  32  “Destinació  del  superàvit  pressupostari.  En  el  supòsit  que  la  liquidació
pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats
autònomes i  corporacions  locals,  a  reduir  l’endeutament  net.  En el  cas de la  Seguretat
Social,  el  superàvit  s’ha  d’aplicar  prioritàriament  al  Fons  de  Reserva,  amb  la  finalitat
d’atendre les necessitats futures del sistema.”

A data 31/12/2018 el capital viu era de 2.441.434,41 €. El pressupost corrent té consignació
pressupostària en el capítol 9 de 550.000,00 € per fer front a les amortitzacions de l’exercici.
A més  cal  fer  front  al  cost  d’un  derivat  annex  a  tres  operacions  que  ascendeix  a  uns
300.000,00 €. Aquest import és variable en funció del capital viu i del tipus d’interès.
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Vist, a més, que la disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix la necessitat de
destinar part del superàvit en comptabilitat nacional a dotar el crèdit adequat i suficient per
fer front a les obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de desembre de 2018, i que
aquesta modificació pressupostària ja s’ha duit a terme i a data d’avui es troba en període
d’exposició pública.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de maig,  i  una
vegada vist  el  dictamen i  de conformitat  amb l’exposició anterior,  i  en conseqüència,  se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 20 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  12/2019  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor  per  a  l’exercici  2019,  en  la  modalitat  de  suplement  de crèdit  a  les  següents
partides i imports:

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                                                      DESCRIPCIÓ           
IMPORT
050000-011-9130000 Amortització de préstecs 1.936.500,00 €
050000-011-301000 Interessos de préstecs 300.000,00 €

 Total: 2.236.500,00 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                                                                      DESCRIPCIÓ
                                                    IMPORT
87001 Romanent de tresoreria per a despeses generals      2.236.500,00 €

CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció d’interventora sobre els drets i ingressos de
l’entitat local.

L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,  pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local (RCIL), en el seu apartat 1, estableix que
la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus
organismes autònoms es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a
la presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.

Les Bases d’Execució del Pressupost General de 2019 de l’Ajuntament de Llucmajor, en
concret la Base 78. Control i fiscalització, regula en la fiscalització dels drets i ingressos, en
el mateix sentit va disposar que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria
de l’entitat  local i  la dels seus organismes autònoms es podrà substituir, sempre que ho
acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si
s’escau, dels drets i  ingressos de la tresoreria de l’entitat  mitjançant l’exercici  del control
financer.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de maig,  i  una
vegada vist el dictamen, per tot això i vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els



termes que preveu el RCIL, de les atribucions conferides, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Únic.  Aprovar la  substitució de la  fiscalització prèvia dels  drets  i  ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s’escau, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la
funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveu l’article 9.1 del
RCIL.

DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS
Seguidament es veu l’expedient  relatiu  a la declaració de no disponibilitat  de crèdits del
pressupost de despeses per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament.

ANTECEDENTS:

El pressupost general de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 es va aprovar en
sessió plenària de dia 21/02/2019, i es va publicar definitivament en el BOIB número 38, de
data 23/03/2019.

En el pressupost d’ingressos aprovat es preveuen els següents conceptes:

11302 – Impost Béns Immobles – Regularitzacions, amb una previsió inicial d’1.700.000,00 €
55006 – Canon concessió servei aigua i sanejament - Inicial, amb una previsió inicial de
2.000.000,00 €

A l’informe econòmic financer II-A-2019-006 emès per la Intervenció municipal s’indica:

- Amb referència a la quantitat  pressupostada en concepte d’Impost Béns Immobles –
Regularitzacions (11302) per un import d’1.700.000,00 €, que s’ha de dur a terme una
indisponibilitat  de crèdits  de despesa fins que es tengui  la  certesa que els  esmentats
ingressos es liquidaran, i 

- amb referència a la quantitat pressupostada en concepte de Cànon concessió servei
d’aigua i sanejament – Inicial (55006) per un import de 2.000.000,00 €, que s’ha de dur a
terme una indisponibilitat de crèdits de despesa atès que està en procés d’elaboració la
documentació  necessària  per  licitar  l’esmentat  servei  fins  que  la  concessió  del  servei
s’hagi adjudicat.

Del concepte d’ingrés 11302 – Impost Béns Immobles – Regularitzacions s’han reconegut
drets a aquesta data per un import de 431.427,32 €

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de maig,  i  una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el que es du avui en aquest punt
ja  ho  va anticipar  en el  plenari  del  pressupost,  on  va dir  que l’equip  de  govern  hauria
d’indisposar crèdit, perquè hi hauria partides d’ingressos que no es complirien, i avui es du a
terme. Tampoc donen compliment al Pla econòmic financer, cosa que es pensava que també
es duria avui a plenari, però essent avui el darrer plenari que es pot fer executiu, no han
volgut quedar malament, però hi han quedat amb la indisponibilitat del crèdit. Però així i tot
el  seu  grup  s’abstindrà,  perquè  amb  les  partides  que  l’equip  de  govern  ha  elegit  per
indisposar hi estan d’acord, ja que troben que hi ha partides que tenen marge, però creuen
que  n’hi  més.  Així,  a  partir  del  mes  de  juny  i  haurà  coses  que  no  es  podran  fer  i  si
s’haguessin  fet  d’una  altra  manera  sí  que  hi  hauria  hagut  coses  que  s’haurien  pogut
executar. De totes maneres hauran d’esperar a finals d’any. És veritat que part de l’ingrés de
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les contribucions ha vingut per un valor de 400.000 € i suposa que en vindran més, però no
creuen  que  el  nou  contracte  amb  l’aigua  aquesta  legislatura  estigui  adjudicat,  per  tant
almenys uns 2 milions d’euros sí que es veuran perjudicats. Diu que els sap greu que l’equip
de govern hagi hagut d’indisposar aquesta quantitat, ja que és una minva pel pressupost
d’aquesta casa.

El  regidor  d’Hisenda Sr.  Jaume J.  Oliver  (PSOE) diu que ja  han arribat  437.000 € dels
aforaments.  Estan en constant  contacte amb l’ATIB i  creuen que en breu els  faran una
segona o darrera liquidació, amb la qual ja es podran aixecar aquestes indisponibilitats. El
contracte amb Aqualia tal vegada arribarà una mica més tard, però estarà fet.

Una vegada acabades les intervencions, vist el que s’ha exposat i de conformitat amb el que
disposa l’article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes, en
matèria de pressuposts, en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12
vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), per majoria s’adopta el
següent acord:

Únic: Declarar  la  indisponibilitat  dels  crèdits  del  pressupost  de  despeses  del
pressupost municipal de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019 conforme es detalla
seguidament:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA   

ORG PROG ECO DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST
2019

CRÈDIT
INICIAL

CRÈDIT NO
DISPONIBLE

01000
0 920

121030
1 ALTRES COMPLEMENTS FC - BATLIA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 16.362,72

6.750,00

01000
0 920

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - BATLIA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.651,00

2.362,50

01000
0 920

160000
0 SEGURETAT SOCIAL - BATLIA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 48.019,05

2.356,34

01030
0 920

120000
2

SOU BASE GRUP A1 FI - SECRETARIA GENERAL TÈCNICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 15.577,52

2.733,84

01030
0 920

121000
2

CD FI - SECRETARIA GENERAL TÈCNICA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 11.825,10

1.961,77

01030
0 920

121010
2

CE FI - SECRETARIA GENERAL TÈCNICA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 33.930,40

5.629,01

01030
0 920

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - SECRETARIA GENERAL TÈCNICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 18.964,08

7.762,50

01030
0 920

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - SECRETARIA GENERAL TÈCNICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.170,84

226,61

01030
0 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - SECRETARIA GENERAL TÈCNICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 38.826,28

4.834,25

01040
0 920

120010
2

SOU BASE GRUP A2 FI - REGISTRE GENERAL - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 13.698,04

4.071,16

01040
0 920

121000
2 CD FI - REGISTRE GENERAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL 7.575,68

2.164,48

01040
0 920

121010
2 CE FI - REGISTRE GENERAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL 14.810,46

4.231,56

01040
0 920

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - REGISTRE GENERAL - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.793,24

2.362,50

01040
0 920

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - REGISTRE GENERAL - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 941,52

313,84

01040
0 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - REGISTRE GENERAL - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 20.612,22

4.060,82

01200
0 241

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - INVERSIÓ (CAPÍTOL 6) - FOMENTO DEL 
EMPLEO 32.263,84

872,72

01200
0 340

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - INVERSIÓ (CAPÍTOL 6) - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE DEPORTES 14.606,16

1.047,26

01200
0 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - INVERSIÓ (CAPÍTOL 6) - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 76.549,68

7.148,85



02000
0 150

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - URBANISME I MEDI AMBIENT - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 8.819,52

3.600,02

02000
0 150

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - URBANISME I MEDI AMBIENT - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 24.773,88

9.112,50

02000
0 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - URBANISME I MEDI AMBIENT - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 74.319,20

3.287,24

02000
1 150

120000
2

SOU BASE GRUP A1 FI - PROJECTES I LLICÈNCIES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 31.155,04

5.885,35

02000
1 150

121000
2

CD FI - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 38.423,28

3.093,30

02000
1 150

121010
2

CE FI - PROJECTES I LLICÈNCIES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 130.324,46

9.875,05

02000
1 150

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - PROJECTES I LLICÈNCIES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 30.809,88

12.600,04

02000
1 150

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - PROJECTES I LLICÈNCIES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 10.166,28

2.737,87

02000
1 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - PROJECTES I LLICÈNCIES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 111.274,54

9.925,88

02000
2 150

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - DISCIPLINA URBANÍSTICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 7.543,20

3.149,98

02000
2 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - DISCIPLINA URBANÍSTICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 11.602,86

814,53

02000
3 422

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - ENGINYERIA I ACTIVITATS - 
INDUSTRIA 26.931,84

10.800,00

02000
3 422

160000
0 SEGURETAT SOCIAL - ENGINYERIA I ACTIVITATS - INDUSTRIA 42.576,58

2.792,70

02000
4 150

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - PLANEJAMENT I GESTIÓ - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 6.819,48

2.700,00

02000
4 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - PLANEJAMENT I GESTIÓ - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 12.351,56

698,17

02020
0 170

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 8.819,52

3.600,02

02020
0 170

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 7.170,84

2.700,00

02020
0 170

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MEDI AMBIENT - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 3.150,96

787,48

02020
0 170

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MEDI AMBIENT - ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL MEDIO AMBIENTE 34.928,81

1.832,70

02020
3 170

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - SVRC / SERVEI 
DE VIGILÀNCIA RURAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 79.756,49

16.048,68

02020
3 170

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - SVRC / SERVEI DE 
VIGILÀNCIA RURAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 21.083,19

8.366,64

02020
3 170

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - SVRC / SERVEI DE VIGILÀNCIA RURAL - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 32.033,39

7.385,14

02020
4 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - SVRC / CANERA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 12.252,54

3.937,49

02020
4 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - SVRC / CANERA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.554,85

1.018,17

03000
0 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - BRIGADA 
MUNICIPAL I CEMENTIRI - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 11.661,30

3.356,24

03000
0 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - BRIGADA MUNICIPAL I CEMENTIRI - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 21.242,56

867,87

03010
1 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO 14.052,00

5.062,50

03010
1 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 18.231,58

1.309,08

03010
2 150

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT 
DE PINTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 77.036,70

34.585,98

03010
2 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT DE 
PINTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 14.354,04

6.739,52

03010
2 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE PINTURA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 29.113,98

12.982,38

03010 150 130020 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MANTENIMENT DE 8.400,96 3.149,98
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3 0
FUSTERIA METÀL·LICA/FERRERIA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO

03010
3 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT DE 
FUSTERIA METÀL·LICA/FERRERIA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO 4.901,04

1.575,02

03010
3 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE FUSTERIA 
METÀL·LICA/FERRERIA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO 18.290,08

1.221,80

03010
4 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT DE 
FONTANERIA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 4.901,04

1.575,02

03010
4 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE FONTANERIA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 7.606,78

407,27

03010
5 150

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MANTENIMENT DE 
MOBILIARI URBÀ I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 8.400,96

3.149,98

03010
5 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT DE 
MOBILIARI URBÀ I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 4.901,04

1.575,02

03010
5 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ I 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 18.073,18

1.221,80

03010
6 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 4.901,04

1.575,02

03010
6 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 8.806,16

407,27

03010
7 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT DEL
PARC MÒBIL - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 13.885,33

4.987,50

03010
7 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DEL PARC MÒBIL - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 18.343,16

1.289,68

03010
8 150

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MUNTATGE DE FESTES I 
TRANSPORTS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 8.400,96

3.149,98

03010
8 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MUNTATGE DE 
FESTES I TRANSPORTS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO 18.028,50

5.906,22

03010
8 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MUNTATGE DE FESTES I TRANSPORTS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 35.142,67

2.341,78

03010
9 150

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - NETEJA D'EDIFICIS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 7.401,00

2.700,00

03010
9 150

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - NETEJA 
D'EDIFICIS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 138.834,02

26.920,40

03010
9 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - NETEJA D'EDIFICIS 
- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 34.484,00

12.645,75

03010
9 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - NETEJA D'EDIFICIS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 63.644,92

12.754,80

030110 150
130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - NETEJA, RECOLLIDA DE 
RESIDUS I PUNTS VERDS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 29.403,48

11.024,96

030110 150
131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - NETEJA, 
RECOLLIDA DE RESIDUS I PUNTS VERDS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 483.221,37

13.460,20

030110 150
131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - NETEJA, 
RECOLLIDA DE RESIDUS I PUNTS VERDS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 142.459,87

48.800,99

030110 150
160000
0

SEGURETAT SOCIAL - NETEJA, RECOLLIDA DE RESIDUS I PUNTS 
VERDS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 233.611,41

19.863,31

03020
1 150

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - OBRES MENORS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 13.101,48

4.949,96

03020
1 150

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - OBRES MENORS
- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 90.027,24

26.920,40

03020
1 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - OBRES MENORS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 18.255,00

7.864,50

03020
1 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - OBRES MENORS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 49.242,54

12.100,26



03020
2 164

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - CEMENTIRI - CEMENTERIO Y 
SERVICIOS FUNERARIOS 7.543,20

3.149,98

03020
2 164

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - CEMENTIRI - CEMENTERIO 
Y SERVICIOS FUNERARIOS 8.400,96

3.149,98

03020
2 164

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - CEMENTIRI - 
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 13.302,00

4.725,00

03020
2 164

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - CEMENTIRI - CEMENTERIO Y SERVICIOS 
FUNERARIOS 35.381,43

2.850,87

03030
0 150

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - JARDINERIA I CAMINS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 8.400,96

3.149,98

03030
0 150

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - JARDINERIA I 
CAMINS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 232.786,94

16.048,68

03030
0 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - JARDINERIA I 
CAMINS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 65.411,04

23.901,02

03030
0 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - JARDINERIA I CAMINS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 103.381,82

12.216,60

03040
0 150

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - COMPRES I MAGATZEM, 
CONSERVACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I CONSERGES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 2.350,32

900,02

03040
0 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - COMPRES I 
MAGATZEM, CONSERVACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I 
CONSERGES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 3.401,04

900,02

03040
0 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - COMPRES I MAGATZEM, CONSERVACIÓ DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I CONSERGES - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 11.182,53

465,46

03040
2 920

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - CONSERGES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 11.601,60

4.275,02

03040
2 920

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - CONSERGES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 147.328,63

45.557,56

03040
2 920

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - CONSERGES - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 38.734,00

15.959,25

03040
2 920

160000
0 SEGURETAT SOCIAL - CONSERGES - ADMINISTRACIÓN GENERAL 73.391,60

20.068,90

03050
0 150

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - INSPECCIÓ DE 
SERVEIS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 7.401,00

2.700,00

03050
0 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - INSPECCIÓ DE SERVEIS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 9.882,06

698,17

04060
0 132

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - PREFECTURA - SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO 120.763,56

49.275,05

04060
0 132

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - PREFECTURA - SEGURIDAD Y ORDEN 
PÚBLICO 177.294,30

12.741,70

04060
1 132

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - SUPORT ADMINISTRATIU - 
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 8.086,56

3.150,04

04060
1 132

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - SUPORT ADMINISTRATIU - SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO 18.015,68

814,55

04060
2 132

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - GRUA - SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO 33.603,84

12.599,93

04060
2 132

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - GRUA - 
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 23.891,82

8.071,89

04060
2 132

160000
0 SEGURETAT SOCIAL - GRUA - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 72.932,16

5.345,39

04060
3 132

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - MANTENIMENT DE 
MARQUES VIALS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 8.400,96

3.149,98

04060
3 132

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT 
DE MARQUES VIALS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 86.167,46

31.061,80

04060
3 132

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMENT DE 
MARQUES VIALS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 14.004,96

5.951,98

04060
3 132

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - MANTENIMENT DE MARQUES VIALS - 
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 41.960,47

12.465,54

04070
0 132

120030
2

SOU BASE GRUP C1 FI - POLIVALENTS DIÜRNS - SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO 325.227,82

37.794,62

04070
0 132

120060
2

TRIENNIS FI - POLIVALENTS DIÜRNS - SEGURIDAD Y ORDEN 
PÚBLICO 35.286,62

586,74

04070
0 132

121000
2 CD FI - POLIVALENTS DIÜRNS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 191.529,10

22.428,30

04070
0 132

121010
2 CE FI - POLIVALENTS DIÜRNS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 461.196,68

59.747,74

04070 132 121030 ALTRES COMPLEMENTS FC - POLIVALENTS DIÜRNS - SEGURIDAD 303.974,47 122.775,40
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0 1 Y ORDEN PÚBLICO
04070
0 132

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - POLIVALENTS DIÜRNS - SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO 128.403,26

51.491,04

04070
0 132

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - POLIVALENTS DIÜRNS - SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO 820.313,96

82.359,76

04080
0 132

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - SERVEIS ESPECIALS - SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO 24.458,52

9.900,04

04080
0 132

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - SERVEIS ESPECIALS - SEGURIDAD Y ORDEN
PÚBLICO 38.520,88

2.559,98

04090
0 132

120030
2

SOU BASE GRUP C1 FI - NOCTURNA - SEGURIDAD Y ORDEN 
PÚBLICO 73.438,54

3.056,76

04090
0 132

121000
2 CD FI - NOCTURNA - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 43.065,54

1.676,04

04090
0 132

121010
2 CE FI - NOCTURNA - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 102.453,12

4.181,76

04090
0 132

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - NOCTURNA - SEGURIDAD Y ORDEN 
PÚBLICO 127.112,04

51.300,16

04090
0 132

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - NOCTURNA - SEGURIDAD Y ORDEN 
PÚBLICO 32.569,60

12.348,12

04090
0 132

160000
0 SEGURETAT SOCIAL - NOCTURNA - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 277.423,12

19.327,82

05000
0 920

120010
2

SOU BASE GRUP A2 FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIÓ, 
RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 13.698,04

13.698,04

05000
0 920

120030
2

SOU BASE GRUP C1 FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIÓ, 
RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 20.982,44

3.820,95

05000
0 920

120040
2

SOU BASE GRUP C2 FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIÓ, 
RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 26.677,62

3.180,05

05000
0 920

121000
2

CD FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIÓ, RECURSOS 
HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 33.362,56

10.866,35

05000
0 920

121010
2

CE FI - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIÓ, RECURSOS 
HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 82.482,54

33.613,41

05000
0 920

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - ECONOMIA, HISENDA, 
CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 9.460,20

3.871,82

05000
0 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - ECONOMIA, HISENDA, CONTRACTACIÓ, 
RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 57.747,86

20.279,26

05000
1 920

120000
2

SOU BASE GRUP A1 FI - UNITAT DE SUPORT - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 31.155,04

11.770,70

05000
1 920

121000
2 CD FI - UNITAT DE SUPORT - ADMINISTRACIÓN GENERAL 29.221,64

6.186,60

05000
1 920

121010
2 CE FI - UNITAT DE SUPORT - ADMINISTRACIÓN GENERAL 89.592,86

19.750,10

05000
1 920

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - UNITAT DE SUPORT - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 11.326,44

4.350,70

05000
1 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - UNITAT DE SUPORT - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 51.365,96

13.044,52

05010
1 931

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - INTERVENCIÓ - POLÍTICA 
ECONÓMICA Y FISCAL 32.134,92

13.162,50

05010
1 931

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - INTERVENCIÓ - POLÍTICA ECONÓMICA Y 
FISCAL 49.201,24

3.403,60

05010
2 931

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - TRESORERIA - POLÍTICA ECONÓMICA
Y FISCAL 19.783,60

7.762,52

05010
2 931

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - TRESORERIA - POLÍTICA ECONÓMICA Y 
FISCAL 37.323,44

2.007,26

05020
0 920

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 28.809,84

11.700,02

05020
0 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - CONTRACTACIÓ - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 40.044,84

3.025,43

05030
0 150

143000
0 SUBSTITUCIONS PERSONAL LABORAL 375.891,74

659,99

05030
0 150

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 346.369,90

170,66

05030
0 920

120000
2

SOU BASE GRUP A1 FI - RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 31.155,04

12.497,04

05030 920 121000 CD FI - RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN 20.486,34 9.291,15



0 2 GENERAL
05030
0 920

121010
2

CE FI - RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN
GENERAL 61.580,54

26.659,60

05030
0 920

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ 
PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 26.507,28

10.912,48

05030
0 920

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ 
PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.591,68

2.888,20

05030
0 920

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - RECURSOS 
HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - ADMINISTRACIÓN GENERAL 7.401,00

2.700,00

05030
0 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - RECURSOS HUMANS I FUNCIÓ PÚBLICA - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 258.725,87

16.186,30

06000
0 334

120010
2

SOU BASE GRUP A2 FI - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓN 
CULTURAL 13.698,04

5.088,95

06000
0 334

121000
2 CD FI - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓN CULTURAL 7.033,60

2.512,00

06000
0 334

121010
2 CE FI - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓN CULTURAL 25.008,06

8.931,45

06000
0 334

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - CULTURA, FESTES I FIRES - 
PROMOCIÓN CULTURAL 7.543,20

3.149,98

06000
0 334

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - CULTURA, FESTES I FIRES - 
PROMOCIÓN CULTURAL 941,52

392,30

06000
0 334

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - CULTURA, FESTES I FIRES - PROMOCIÓN 
CULTURAL 23.620,92

6.230,43

06010
0 334

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - 
PROMOCIÓN CULTURAL 13.170,84

5.400,00

06010
0 334

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - PROMOCIÓN
CULTURAL 14.606,16

1.396,35

06020
0 334

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - BIBLIOTECA - PROMOCIÓN 
CULTURAL 13.170,84

5.400,00

06020
0 334

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - BIBLIOTECA - 
PROMOCIÓN CULTURAL 16.927,02

6.356,26

06020
0 334

160000
0 SEGURETAT SOCIAL - BIBLIOTECA - PROMOCIÓN CULTURAL 33.324,52

3.039,97

07000
0 920

120000
2

SOU BASE GRUP A1 FI - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA 
D'ATENCIÓ CIUTADANA A S'ARENAL, MOBILITAT I TRANSPORTS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 15.577,52

15.577,52

07000
0 920

121000
2

CD FI - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA D'ATENCIÓ CIUTADANA A 
S'ARENAL, MOBILITAT I TRANSPORTS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 22.728,44

8.661,24

07000
0 920

121010
2

CE FI - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA D'ATENCIÓ CIUTADANA A 
S'ARENAL, MOBILITAT I TRANSPORTS - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 64.967,14

27.650,14

07000
0 920

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA 
D'ATENCIÓ CIUTADANA A S'ARENAL, MOBILITAT I TRANSPORTS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 9.643,10

4.245,83

07000
0 920

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ, ÀREA 
D'ATENCIÓ CIUTADANA A S'ARENAL, MOBILITAT I TRANSPORTS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 38.942,20

15.401,30

08010
1 3211

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - EDUCADORES - CREACIÓN
DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 97.010,28

37.350,13

08010
1 3211

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - EDUCADORES - 
CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA 
PREESCOLAR 475.886,22

15.317,87

08010
1 3211

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - EDUCADORES - 
CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA 
PREESCOLAR 135.723,15

48.186,91

08010
1 3211

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - EDUCADORES - CREACIÓN DE CENTROS 
DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 302.426,97

27.119,17

08020
0 326

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓ 
(PROFESSORS ADULTS) - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
EDUCACIÓN 117.166,22

2.079,85

08020
0 326

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓ 
(PROFESSORS ADULTS) - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
EDUCACIÓN 13.604,04

3.934,10

08020
0 326

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - EDUCACIÓ (PROFESSORS ADULTS) - 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 41.425,58

1.703,36

09000
0 340

120000
2

SOU BASE GRUP A1 FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
COOPERACIÓ - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 15.577,52

5.885,35

09000 340 121000 CD FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ - 8.661,24 3.093,30
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0 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
09000
0 340

121010
2

CE FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 27.650,14

9.875,05

09000
0 340

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
COOPERACIÓ - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 1.170,84

487,85

09000
0 340

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
COOPERACIÓ - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 14.606,16

6.085,90

09010
0 340

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - ESPORTS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 6.651,00

2.362,50

09010
0 340

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - ESPORTS - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
DEPORTES 7.926,40

610,90

10010
0 920

120040
2 SOU BASE GRUP C2 FI - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN GENERAL 8.892,54

2.420,94

10010
0 920

120060
2 TRIENNIS FI - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.595,40

434,39

10010
0 920

121000
2 CD FI - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.532,52

1.504,23

10010
0 920

121010
2 CE FI - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN GENERAL 14.810,46

4.026,81

10010
0 920

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 13.170,84

5.400,00

10010
0 920

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 7.105,71

4.936,58

10010
0 920

160000
0 SEGURETAT SOCIAL - JOVENTUT - ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.962,31

5.478,33

10020
0 241

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL - 
FOMENTO DEL EMPLEO 7.170,84

2.700,00

10020
0 241

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - SERVEI 
D'ORIENTACIÓ LABORAL - FOMENTO DEL EMPLEO 73.673,56

57.366,20

10020
0 241

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - SERVEI 
D'ORIENTACIÓ LABORAL - FOMENTO DEL EMPLEO 5.952,96

3.589,48

10020
0 241

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL - FOMENTO
DEL EMPLEO 58.559,52

19.406,52

110000 920
121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - TURISME I ATENCIONS ALS 
CIUTADANS A URBANITZACIONS - ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.793,24

2.362,50

110000 920
121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - TURISME I ATENCIONS ALS 
CIUTADANS A URBANITZACIONS - ADMINISTRACIÓN GENERAL 8.961,54

3.543,78

110000 920
160000
0

SEGURETAT SOCIAL - TURISME I ATENCIONS ALS CIUTADANS A 
URBANITZACIONS - ADMINISTRACIÓN GENERAL 29.134,91

1.527,26

110100 432
121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - TURISME - INFORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 7.543,20

3.149,98

110100 432
160000
0

SEGURETAT SOCIAL - TURISME - INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 11.587,41

814,53

110200 920
121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - POBLACIÓ - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 15.972,34

6.450,02

110200 920
160000
0 SEGURETAT SOCIAL - POBLACIÓ - ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.744,36

1.667,87

110300 920
121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - ATENCIÓ ALS CIUTADANS - 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 7.543,20

3.149,98

110300 920
131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - ATENCIÓ ALS 
CIUTADANS - ADMINISTRACIÓN GENERAL 4.901,04

1.575,02

110300 920
160000
0

SEGURETAT SOCIAL - ATENCIÓ ALS CIUTADANS - ADMINISTRACIÓN
GENERAL 18.841,76

1.221,80

12000
0 231

120040
2

SOU BASE GRUP C2 FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, 
RESIDÈNCIA, COMERÇ I MERCATS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 26.677,62

3.180,05

12000
0 231

121000
2

CD FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA, COMERÇ I 
MERCATS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 35.697,48

1.737,70

12000
0 231

121010
2

CE FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA, COMERÇ I 
MERCATS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 102.877,74

3.315,90

12000
0 231

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, 
RESIDÈNCIA, COMERÇ I MERCATS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 14.954,28

4.951,35

12000
0 231

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - ATENCIÓ 
SOCIAL, TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA, COMERÇ I MERCATS - 
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 28.683,10

3.313,16

12000
0 231

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - ATENCIÓ SOCIAL, 
TERCERA EDAT, RESIDÈNCIA, COMERÇ I MERCATS - ASISTENCIA 
SOCIAL PRIMARIA 1.401,00

192,07

12000
0 231

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - ATENCIÓ SOCIAL, TERCERA EDAT, 
RESIDÈNCIA, COMERÇ I MERCATS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 75.704,44

5.050,68



12010
0 231

121030
1

ALTRES COMPLEMENTS FC - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA 
SOCIAL PRIMARIA 32.824,44

13.499,95

12010
0 231

121030
2

ALTRES COMPLEMENTS FI - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA 
SOCIAL PRIMARIA 5.941,56

2.250,02

12010
0 231

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - SERVEIS SOCIALS -
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 10.302,00

3.375,00

12010
0 231

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - SERVEIS SOCIALS - ASISTENCIA SOCIAL 
PRIMARIA 76.407,33

4.945,40

12020
0 231

130020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX - TREBALLADORS/ES 
FAMILIARS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 8.400,96

3.149,98

12020
0 231

131000
0

RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL - 
TREBALLADORS/ES FAMILIARS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 103.438,08

5.088,80

12020
0 231

131020
0

ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL - 
TREBALLADORS/ES FAMILIARS - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 27.655,92

9.246,26

12020
0 231

160000
0

SEGURETAT SOCIAL - TREBALLADORS/ES FAMILIARS - ASISTENCIA
SOCIAL PRIMARIA 51.329,46

4.869,70

02000
0 165

227060
1 CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 670.000,00

100.000,00

03000
0 150

204000
0 RENTING VEHICLES MANTENIMENT 90.000,00

50.000,00

03000
0 1621

227000
1 CONTRACTE SERVEI RECOLLIDA R.S.U. 1.210.000,00

90.000,00

03000
0 1621

227000
2 CONTRACTE SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA CONTENIDORS 333.500,00

72.500,00

03000
0 1621

227000
3

CONTRACTE SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA CONTENIDORS - 
GENERADORS SINGULARS 163.500,00

54.500,00

03000
0 1623

227000
2 CONTRACTE SERVEI ELIMINACIÓ R.S.U. (TIRME) 3.163.000,00

131.000,00

03000
0 163

227000
1 CONTRACTE SERVEI NETEJA NUCLIS URBANS 1.302.500,00

125.000,00

04000
0 132

204000
0 LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT SEGURETAT 25.000,00

12.500,00

04000
0 133

204000
0 LLOGUER ELEMENTS DE TRANSPORT ORDENACIÓ TRÀNSIT 7.000,00

3.500,00

08000
0 3211

227000
1 CONTRACTE MANTENIMENT ESCOLES D'INFANTS 83.000,00

7.500,00

08000
0 3212

227000
1 CONTRACTE MANTENIMENT CENTRES ESCOLARS 161.500,00

15.000,00

09000
0 340

227000
1 CONTRACTE MANTENIMENT PISCINES LLUCMAJOR I S'ARENAL 225.000,00

100.000,00

05000
0

011 31000 INTERESSOS DE PRÉSTECS
350.000,00

275.000,00

05000
0

929 500 FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA 858.521,66 177.000,00

01200
0

241
640000
1

PROJECTE IMPULS DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL

103.550,08 3.375,00

01200
0

340
640000
1

PROJECTE REORDENACIÓ, ORGANITZACIÓ I IMPULS DEL SERVEI 
D'ESPORTS

65.056,54 4.050,00

01200
0

920
640000
1

PROJECTE CREACIÓ DEL REGISTRE DE PERSONAL I IMPLANTACIÓ
D'UN SISTEMA INTEGRAT DE RRHH

80.560,68 1.350,00

01200
0

920
640000
3

PROJECTE SUPORT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE 
L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

52.088,28 3.267,02

01200
0

920
640000
4

PROJECTE SUPORT PLATAFORMA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA 117.929,30 18.284,52

TOTAL CRÈDIT DECLARAT NO DISPONIBLE  3.268.664,02

MODIFICACIÓ PLANTILLA ORGÀNICA 2019
Tot  seguit es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  proposta  de  modificació  de  la  plantilla  orgànica
corresponent a l'exercici 2019.

Vista  la  plantilla  orgànica  municipal  aprovada  en  l'Annex  del  Pressupost  General  per  a
l'exercici 2019.
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Examinada  la  proposta  de  modificació  de  la  plantilla  orgànica  d'aquest  Ajuntament  que
s'adjunta com annex I.

Vist l'informe subscrit per la tècnica de Funció Pública en què constata la necessitat de 
modificar la Plantilla del personal funcionari en el següent sentit:

- S’han de crear 4 places d’oficial de Policia Local, amb la condició que, una vegada
es cobreixin aquestes places mitjançant el procés selectiu que es convoqui a aquest
efecte,  es  torni  a  modificar  de  nou  la  plantilla  pressupostària  en  el  sentit  que
s'amortitzin  les places de policia  que quedin vacants una vegada duit  a terme el
procés selectiu de promoció interna.

- S’ha  d’amortitzar  una  plaça  de  peó  per  compensar  l'augment  pressupostari  que
comporta la creació de 4 places d'oficial de policia.

- S’han  de  reconvertir  dues  places  de  auxiliar  educadora  que  hi  ha  vacants  a  la
plantilla pressupostària en educadora.

Vist que l'esmentada modificació revesteix caràcter urgent, ja que la plantilla ha de reflectir
una  imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent, i no es pot demorar, per
tant, la seva aprovació fins al proper exercici.

Atès l'informe emès pel  secretari  amb data 3 de maig de 2019 en el  qual  fa constar el
procediment  que  s’ha  de  dur  a  terme  per  tal  de  poder  modificar  la  plantilla  orgànica
corresponent a l'exercici 2019.

Atès que la modificació de la plantilla correspon al Ple de l’Ajuntament, en virtut del que
preveu l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases del règim local, en
concordança amb l'article 21 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.

Considerant que per modificar la plantilla, aprovada al costat del Pressupost municipal, s'han
de seguir els mateixos tràmits que per aprovar aquest últim, perquè així ho exigeix l'article
126.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21
de maig i una vegada vist el dictamen, en virtut de tot el que s’ha exposat i en conseqüència
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL), 1
vot en contra (ASI) i 8 abstencions (PP), per majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar  inicialment  la  modificació  de la  plantilla  orgànica  corresponent  a
l'exercici 2019, que s'adjunta com a annex I.

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

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

EQUIPARACIÓ D’AJUDES SOCIALS DELS EMPLEATS PÚBLICS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la proposta de l’acord pel qual s'aprova l’equiparació
de les ajudes socials de tots els empleats públics.



Vist  que  es  troba  vigent  el  Conveni  Col·lectiu  aplicable  al  personal  laboral  d'aquest
Ajuntament de data 11 de juliol de 2005 (BOIB núm. 162, de 27 d'octubre de 2005), i que en
el capítol IV es regulen les ajudes assistencials i socials.

Tenint en compte que, tant la regulació de les ajudes per estudis (article 35), com els ajuts
de préstecs i  bestretes (article  39) difereixen de la regulació  continguda per al  personal
funcionari  en  el  respectiu  Acord  regulador  de  les  condicions  de  treball  del  personal
funcionari.

Vist  que,  per  evitar  situacions  discriminatòries  entre  el  personal  funcionari  i  el  personal
laboral al servei d'aquest Ajuntament, es considera convenient aplicar al personal laboral el
que disposa l'Acord regulador  de les condicions  del  personal  funcionari  respecte de les
ajudes per a estudis i la concessió de préstecs i bestretes.

Considerant que és d'interès general la consecució d'un equilibri homogeni pel que fa als
criteris que s'apliquen a tots els empleats públics.

Atès que l'article 31 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, reconeix
el dret a la negociació col·lectiva dels empleats públics, entesa com el dret a negociar la
determinació de les seves condicions de treball, a través dels òrgans i sistemes específics
regulats en el capítol IV del títol III del mateix TREBEP.

Atès que,  de conformitat  amb l'article  33,  la  negociació  col·lectiva  de les  condicions  de
treball està subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona
fe negociadora,  publicitat  i  transparència,  i  que s’ha d’efectuar  mitjançant  l'exercici  de la
capacitat  representativa  reconeguda  a  les  organitzacions  sindicals  i  la  Llei  Orgànica
11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical i en el mateix TREBEP.

Atès que, pel que fa a la composició de la Mesa de negociació, s'estarà al que disposen els
articles 33 i següents del TREBEP, i pel que fa a les matèries que poden ser objecte de
negociació s'ha de respectar el contingut de l'article 37.

Atès que s'ha aconseguit acord en la corresponent mesa de negociació.

Considerant  que  correspon  al  Ple  de  l’Ajuntament  aprovar  l'Acord  regulador  de  les
condicions de treball del personal funcionari i laboral,  pel que fa a aquest pot afectar les
matèries previstes en l'article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
règim local, d'ara endavant LBRL.

L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21
de maig, i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Equiparar les ajudes socials de tots els empleats públics en el sentit que el
personal laboral percebi les mateixes ajudes per estudis i concessió de préstecs i bestretes
que les previstes per al personal funcionari en el respectiu Pacte regulador de les condicions
de treball del personal funcionari al servei d'aquest Ajuntament.

Segon. El present acord tindrà efecte a partir del dia següent al de la seva aprovació
pel Ple de l’Ajuntament.

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per al seu
general coneixement.

_
MODIFICACIÓ DE LA RLT
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Tot seguit es veu l’expedient relatiu a les propostes de la modificació de la RLT.

El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) explica que hi ha un error en la proposta en el punt que tracta la
modificació del cap de servei de RH, on desapareixen tots els requisits que abans estaven
posats, els quals hi tocarien ser.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup s’abstindrà en aquest punt, i que entenen que hi
pugui  haver  errors.  Aquest  equip  de  govern  ja  ha  rectificat  errades  diverses  vegades  en
aquesta RLT, però són ells els que han de gestionar aquesta feina. Per la seva banda el Partit
Popular està d’acord amb unes coses i amb altres no, però no hi ha cap problema, perquè tot
és canviable.

El Sr. Oliver diu que el que presenten són propostes i algunes per complir ràtios. A més, com
s’ha dit abans, totes aquestes propostes es poden canviar quan es trobi necessari.

Examinades les següents propostes de modificació de la relació de llocs de treball:
- MF55 relativa a la creació d'un nou lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva a la
Unitat de Serveis Socials.
- MF56 relativa a la creació d'un nou lloc de treball d'inspector de policia a la unitat de
Prefectura.
- MF57 relativa a la correcció d'errors detectats en els llocs de treball  de cap de
servei.
- MF58 relativa a la modificació del lloc de cap de servei de Recursos Humans.
- MF60 relativa a la modificació del lloc de cap de negociat de Prevenció de Riscos
Laborals.
- MF61 relativa a la correcció d'errors detectats en el lloc d'inspector en cap de la
Policia.

Atès que és necessari modificar la RLT, ja que el principi de bona administració exigeix una

adaptació contínua de l'organització  als  canvis produïts,  de manera que reprodueixi  una

imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent, no es pot demorar, per tant, la

seva aprovació fins al proper exercici.

Atès que l'aprovació de la RLT i, conseqüentment, de les seves modificacions correspon al

Ple de l’Ajuntament, en virtut del que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladora de les Bases del règim local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de

delegació.

Atès que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la mesa de

negociació de funcionaris el dia 25 d'abril de 2019, per aplicació del que disposen els articles

34 i 37.-c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós

de  l'Estatut  bàsic  de  l'empleat  públic,  i  s’ha  arribat  a  un  acord  amb les  organitzacions

sindicals.

Atès que la proposta de modificació no afecta la plantilla de personal.



L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21
de maig, i una vegada vist el dictamen, en virtut de tot el que s’ha exposat i en conseqüència
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9
abstencions (PP i ASI), per majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar  la  proposta  MF-55  de  creació  del  lloc  de  treball  d’auxiliar
administratiu/iva de Serveis Socials amb el codi F90020065. Tot això segons l'informe de
detall que s'adjunta com a annex.

Segon. Aprovar  la  proposta MF-56 de creació  del  lloc  de treball  d’inspector  a  la
Unitat  de  Prefectura  amb  el  codi  F90110002.  Tot  això  segons  l'informe  de  detall  que
s'adjunta com a annex.

Tercer. Aprovar la proposta MF-57 de correcció d’errades del lloc de treball de cap
dels  Serveis  Jurídics  amb  el  codi  F90080001,  del  lloc  de  treball  de  cap  de  servei
d’Economia, Rendes i Pressuposts amb el codi F90090002 i del lloc de treball de cap de
Servei d’Assumptes Generals amb el codi F90090001. Tot això segons l'informe de detall
que s'adjunta com a annex.

Quart. Aprovar la proposta MF-58 de modificació del lloc de treball de cap de servei
de  Recursos  Humans  amb  el  codi  F90090005.  Tot  això  segons  l'informe de  detall  que
s'adjunta com a annex.

Cinquè. Aprovar  la  proposta  MF-60 de modificació  del  lloc  de  treball  de  cap  de
negociat de Prevenció de Riscos Laborals amb el codi F90030016. Tot això segons l'informe
de detall que s'adjunta com a annex.

Sisè. Aprovar la proposta MF-61 de correcció d’errades del lloc de treball d’inspector
en cap amb el codi F90110001.  Tot això segons l'informe de detall  que s'adjunta com a
annex.

Setè. Establir com a data d'efectes del present acord la del dia següent a la seva
aprovació.

Vuitè. Publicar el contingut de l'acord i les fitxes descriptives adjuntes en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

MODIFICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE  GESTIÓ  DEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA  I
TRANSPORTS DE RESIDUS SÒLIDS
A continuació es veu l’expedient relatiu a la modificació de gestió del servei de recollida i
transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Llucmajor.

Antecedents
1. Per acord de Ple de data 25 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de “Gestió del
Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del TM de Llucmajor” a l'empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, SA, amb CIF A-28037224, per un termini de deu
(10) anys, d'acord amb l'oferta presentada i pels següents imports:
- Preu fix anual (IVA exclòs): 878.772,70 €
- IVA: 87.877,27 €
- Preu fix total anual (IVA inclòs): 966.649,97 €
- Preu unitari per tona de residus (IVA exclòs): 5,16 €/t
- IVA: 0,52 €/t
- Preu unitari per tona de residus (IVA inclòs): 5,68 €/t

El contracte administratiu es va formalitzar en data 6 de maig de 2015.

2. Per Resolució de Batlia de data 18 d'agost de 2017 es va ordenar l'inici de l'expedient de
contractació  per  modificar  el  contracte  de  “Gestió  del  Servei  de  recollida  i  transport  de
residus sòlids urbans del TM de Llucmajor” i es va traslladar als ST municipals per tal que
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iniciassin les gestions necessàries per determinar les condicions i l’abast de l’esmentada
modificació. Tot allò d’acord amb l'Informe justificatiu de la necessitat de modificació, de data
17 d'agost de 2017.

3. En data 30 de novembre de 2017, l'enginyer tècnic municipal va subscriure l'informe emès
pel  tècnic  mediambiental  de  l'empresa  adjudicatària  del  “Servei  d'assistència  tècnica  i
educació  ambiental  per  millorar  la  recollida  de  residus  i  incrementar  el  reciclatge  en  el
municipi de Llucmajor”, sobre la necessitat de modificació del contracte de referència, amb
l'objectiu final de complir amb la Llei de residus i sòls contaminats i resta de normativa sobre
aquesta  matèria,  i  amb les  recomanacions  del  Pla  Estatal  Marc  de  Gestió  de  Residus
(PEMAR) 2016-2022, que preveu que per a l' increment del reciclat cal engegar una sèrie
d'accions específiques per incrementar la recollida separada.
Actualment la recollida selectiva dels residus en el nucli urbà de Llucmajor es fa “porta a
porta”  i  en  massa,  sense  segregar  les  diferents  fraccions  dels  residus  domèstics,  o  bé
mitjançant contenidors tipus iglú. La modificació proposada consisteix en la introducció d'un
nou sistema de recollida selectiva, que implicaria l'obligació de la població de separar els
residus en origen i efectuar la recollida “porta a porta” de les fraccions reciclables (paper,
vidre, envasos i matèria orgànica), amb un sistema de càrrega posterior. 

4.  L’11 de gener de 2018, la TAG de Contractació va emetre un informe jurídic,  en què
informava  favorablement  sobre  la  pretesa modificació  contractual,  ja  que  es  tracta  d'un
supòsit de modificació previst en el Plec de Clàusules Administratives Particulars d’acord
amb l’article 106 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i no supera el percentatge del 20
% fixat com a límit en l’ esmentat plec. Així mateix es va justificar la improcedència d'una
nova licitació,  les  raons d'interès  públic  que  motivaven  la  necessitat  de  modificació  i  el
manteniment de l'equilibri econòmic del contracte. D’altra banda, es va fer constar que, en la
tramitació de l'expedient de modificació contractual s'havia de donar audiència al contractista
per  un  termini  de  cinc  dies  hàbils,  i  amb  caràcter  previ  a  l’aprovació  definitiva  de  la
modificació i de manera preceptiva s'havia de sol·licitar l'emissió d’un dictamen del Consell
Consultiu (atès que la modificació supera el 10 % del preu primitiu del contracte i aquest era
superior a 6.000.000 €), corresponent la competència per aprovar la modificació al Ple de la
Corporació.

5.  El 24 de juliol de 2018 la interventora municipal,  el secretari i  la TAG de Contractació
varen emetre un informe conjunt, en què informaven favorablement sobre la modificació del
contracte de referència, en els mateixos termes que l’informe jurídic de data 11.01.2018. Així
mateix, l’enginyer municipal, en data 25 de juliol de 2018, va emetre un informe d’esmena
del seu informe de data 25 de novembre de 2017, a l’efecte d’actualitzar els càlculs de la
modificació pretesa, a data actual.

6. Mitjançant l’acord de ple de data 1 d’agost de 2018 es va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació per modificar  el  contracte de “Gestió  del  servei  de recollida i  transport  dels
residus sòlids urbans del TM de Llucmajor”. Així mateix es va acordar notificar l’acord i donar
audiència al contractista per un termini de cinc dies hàbils, així com sol·licitar un informe
preceptiu sobre la modificació contractual al Consell Consultiu.

7. En  data  28  d’agost  de  2018,  i  dins  el  termini  d’audiència  concedit  a  aquest  efecte,
l’empresa FCC, SA va presentar un escrit d'al·legacions, i després d'haver tractat novament
els  termes  de  la  pretesa  modificació  contractual  amb  representants  de  l'empresa
contractista, en data 16 d'octubre de 2018, l’enginyer va emetre un informe en el qual es va



proposar  acceptar  les  al·legacions  presentades,  en  els  termes  i  amb  les  observacions
expressats en aquest.  En el mateix sentit  es va emetre l’informe proposta del Servei de
Contractació de data 24 d’octubre de 2018.

8. Vist l’anterior, i d’acord amb els informes esmentats, per acord de ple de data 31 d’octubre
de 2018, es varen estimar parcialment les al·legacions presentades per l’empresa FCC, SA,
en el tràmit d’audiència, amb l’abast següent:

- Els vehicles hauran de ser de dedicació exclusiva al municipi de Llucmajor i per tant FCC
s’ha de comprometre a no utilitzar aquests vehicles en cap altre municipi o servei que no
siguin els presents en aquesta modificació.

- Pel que fa al càlcul de les tones generades de les fraccions envasos, paper i cartró, vidre i
matèria  orgànica,  s’hauria  d’aplicar  sobre  l’increment  respecte  a  l’actual  producció
d’aquestes fraccions manco els residus recollits en els contenidors que actualment es troben
dins la zona proposada porta a porta i s’eliminaran, atès que aquests residus no formen part
de l’actual fracció rebuig que recull avui dia FCC.

Aquest acord va ser notificat al contractista en data 15 de novembre de 2018.

9.  En data 7 de febrer de 2019 es va sol·licitar un informe al Consell Consultiu, atès que
l’import de la modificació que es pretén supera el  10 % del preu primitiu del contracte i
aquest és superior a 6.000.000 €, en aplicació de l’article 211.3 TRLCSP i en aplicació de la
disposició transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
que preveu que «Els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present
Llei es regiran, quant els seus efectes, el seu compliment i la seva extinció, inclosa la seva
modificació (...) per la normativa anterior». 

10. En data  28 de març  de 2019,  el  Consell  Consultiu  ha emès el  seu dictamen núm.
37/2019, que consta en l’expedient tramitat, en el qual es fonamenta que encara que, amb
consonància amb l’article 211.3 TRLCSP, la intervenció del Consell Consultiu en el present
procediment  resultaria  preceptiva,  ja  que  el  preu  primitiu  del  contracte  era  superior  als
6.000.000 € i la modificació proposada supera el 10 % del preu del contracte, és doctrina
reiterada d’aquest òrgan consultiu que si bé el dret substantiu aplicable a la modificació dels
contractes  administratius  és  el  vigent  quan  va  tenir  lloc  l’adjudicació,  les  normes  de
procediment a seguir són les vigents quan s’inicia el procediment de modificació, d’acord
amb els principis de dret transitori prevists en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Finalment es conclou que procedeix
tornar l’expedient administratiu a l’Ajuntament de Llucmajor perquè el Ple municipal adopti la
resolució que escaigui. 

11. En data 10 de maig de 2019, la Intervenció municipal ha fiscalitzat el present expedient, i
ha informat que en el Pressupost general aprovat hi ha consignació suficient per autoritzar la
despesa de la modificació contractual. Així mateix s’ha incorporat el certificat d’existència de
crèdit.

Fonaments de dret
1. De conformitat amb el que preveu l'article 210 i 219 del TRLCSP, l'administració pública
exerceix la prerrogativa de modificar els contractes per raons d'interès públic. 
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En l'Informe de l'enginyer  tècnic  municipal,  de  data  30.11.2017,  queden  acreditades  les
raons d'interès públic,  i  és l'objectiu  final  de la  pretesa modificació l'increment  del  % de
reciclatge  en  el  nucli  de  Llucmajor,  complint  així  amb els  requeriments  normatius  i  les
recomanacions establertes en el PEMAR i aconseguint així una major eficiència en la gestió
ambiental del municipi. 
Així mateix, les millores que comporta el nou sistema de recollida en el nucli de Llucmajor
impliquen tot un seguit de beneficis per a la ciutadania, com són, entre d’ altres: la reducció
d'infraestructura en la via pública, deixant així més espai lliure per a altres finalitats d'interès
públic; la reducció del desplaçament de residus per part dels ciutadans, etc.

2. Quant al  procediment per a l'exercici  del  ius variandi,  cal  estar  al  que es disposa en
l'article 211 TRLCSP, en el qual es preveu que “En els procediments que s'instrueixin per a
l'adopció d'acords relatius a la interpretació, modificació i resolució del contracte haurà de
donar-se audiència al contractista”.
Així mateix, es preveu que “serà preceptiu l'Informe del Consell d'Estat o òrgan consultiu
equivalent  de  la  Comunitat  Autònoma respectiva  en  els  casos  de:  b)  Modificacions  del
contracte, quan la seva quantia, aïlladament o conjuntament, sigui superior a un 10 per cent
del preu primitiu del contracte, quan aquest sigui igual o superior a 6.000.000 d'euros”.
En el cas que ens ocupa el preu primitiu del contracte és de 10.842.259,70 € (IVA inclòs),
amb el següent desglossament:
-Preu fix total anual: 966.649,97 € x 10 anys de durada del contracte: 9.666.499,70 € (IVA
inclòs)
-Preu unitari per tona de residus: 5,68 € x 20.700 tones x 10 anys: 1.175.760 € (IVA inclòs).

La modificació pretesa suposa, segons l'informe de l'enginyer tècnic municipal actualitzat a
data 25.07.2018, un cost anual de 259.347,42 €, al qual correspon en concepte d'IVA (10 %)
la quantia de 25.934,74 €, que fa un total anual de 285.282,16 € (IVA inclòs). Aquest import
per als anys que resten de contracte (sis), implica una modificació per import d'1.711.692,96
€ (IVA inclòs), quantia que supera el 10 % del preu primitiu de contracte.

En concordança amb l'article 211 del TRLCSP, la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell  Consultiu  de  les  Illes  Balears,  preveu  en el  seu article  18.12.c)  que el  Consell
Consultiu serà consultat preceptivament en el cas d’“Interpretació, modificació, resolució i
anul·lació de concessions i contractes en els termes i les condicions establerts en la llei”.
Quant a la legitimació per sol·licitar el dictamen, en l'àmbit que ens ocupa, i d'acord amb
l'article 21.c) de la Llei 5/2010, correspon al batle de l'Ajuntament de Llucmajor. 
Per la seva part, el RD 1098/2001, en el seu article 97, determina els tràmits que han de
seguir-se,  i  assenyala  que  “Amb caràcter  general,  excepte l'establert  en la  legislació  de
contractes  de les  administracions  públiques  per  a casos específics,  quantes  incidències
sorgeixin entre l'Administració i el contractista en l'execució d'un contracte per diferències en
la interpretació del convingut o per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es
tramitaran  mitjançant  un  expedient  contradictori,  que  comprendrà  preceptivament  les
actuacions següents:
1. Proposta de l'Administració o petició del contractista.
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en tots dos casos en
un termini de cinc dies hàbils.
3. Informe, si escau, de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a evacuar en el  mateix
termini anterior.
4. Resolució motivada de l'òrgan que hagi subscrit el contracte i subsegüent notificació al
contractista.



Tret que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi,
la tramitació d'aquestes últimes no determinarà la paralització del contracte”.

3. D'acord amb l'article 105.2 del TRLCSP “La modificació del contracte no podrà realitzar-se
amb la  finalitat  d'addicionar  prestacions  complementàries  a  les  inicialment  contractades,
ampliar l'objecte del contracte a fi que pugui complir finalitats noves no previstes en la seva
documentació  preparatòria,  o  incorporar  una  prestació  susceptible  d'utilització  o
aprofitament  independent.  En  aquests  supòsits,  haurà  de  procedir-se  a  una  nova
contractació de la prestació corresponent, en la qual podrà aplicar-se el règim establert per a
l'adjudicació de contractes complementaris si concorren les circumstàncies previstes en els
articles 171.b) i 174.b)”.
Així mateix, l'article 106 TRLCSP regula les modificacions previstes en la documentació que
regeix  la  licitació,  i  estableix  que  “Els  contractes  del  sector  públic  podran  modificar-se
sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació s'hagi advertit expressament d'aquesta
possibilitat i s'hagin detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què podrà
fer-se’n ús, així com l'abast i límits de les modificacions que poden acordar-se amb expressa
indicació del percentatge del preu del contracte al qual com a màxim puguin afectar, i el
procediment que hagi de seguir-se per a això.

A aquests efectes, els supòsits en què podrà modificar-se el contracte hauran de definir-se
amb total  concreció  per  referència  a  circumstàncies  la  concurrència  de  les  quals  pugui
verificar-se de forma objectiva i les condicions de l'eventual modificació hauran de precisar-
se amb un detall suficient per permetre als licitadors la seva valoració a l'efecte de formular
la seva oferta i ser preses en compte pel que fa a l'exigència de condicions d'aptitud als
licitadors i valoració de les ofertes”.

En aquest sentit,  d'acord amb el que s’exposa en l'Informe tècnic de data 30.11.2017, la
modificació pretesa, prevista de manera expressa com a supòsit de modificació del contracte
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, implicaria un nou sistema de recollida
selectiva que no altera l'objecte del contracte, ja que aquest continua sent la recollida de
residus sòlids urbans, i no afecta la seva totalitat, sinó únicament la part que fa referència al
nucli  de  Llucmajor  (el  sistema  no  varia  en  la  resta  del  TM  de  Llucmajor:  s'Arenal  i
urbanitzacions). Així mateix, els mitjans materials i la maquinària necessària per emprendre
la modificació són els mateixos que s'hagin adscrits actualment a l'execució el contracte,
sense que es necessitin noves inversions. 

En concret, la modificació que es pretén efectuar quedaria compresa en el supòsit de l'article
106 TRLCSP “Modificacions previstes en la documentació que regeix la licitació”, ja que la
clàusula P del Quadre de Característiques del Contracte (Annex II) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeixen el  contracte de “Gestió  del  Servei de recollida i
transport de residus sòlids urbans del TM de Llucmajor”, preveu el següent:
-“El contracte es podrà modificar en el cas que s'incorporin noves zones del terme municipal
a la recollida o en el cas que s'introdueixi un nou sistema de recollida selectiva, o en el cas
de canvis legislatius que afectin la fi del contracte. 
-El percentatge del contracte que podrà veure's afectat per les modificacions és del 20 %”.
Així,  tal  com es  justifica  en l'informe tècnic  de  data  30.11.17,  la  modificació  proposada
suposa la introducció d'un nou sistema de recollida selectiva en el nucli de Llucmajor, ja que
es passaria d'un sistema “porta a porta” i en massa, sense segregar les diferents fraccions
dels residus domèstics, o bé mitjançant contenidors tipus iglú; a la recollida “porta a porta”
de les fraccions reciclables (paper, vidre, envasos i matèria orgànica), amb un sistema de
càrrega posterior. 
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D'altra banda, tal com s'exposa en l'apartat tercer de l’esmentat Informe, amb posterioritat a
l'adjudicació del contracte, es va tenir coneixement de la publicació en el BOE núm. 297, de
12 de desembre de 2015, del Pla Estatal Marc de Gestió de residus (PEMAR 2016-2020),
en el qual s'estableixen una sèrie de recomanacions per aconseguir un major percentatge de
reciclat,  i  és  necessari  dur  a  terme una sèrie  d'accions  específiques per  incrementar  la
recollida separada.

4. Pel que fa al manteniment de l'equilibri econòmic del contracte, aquest queda acreditat en
l'apartat 7.1.4 de l'informe de l'enginyer municipal de data 30.11.2017, en correlació amb
l'article 282 TRLCSP, que en regular de manera específica la modificació del contracte de
gestió de serveis públics preveu la necessitat de compensar el contractista a l'efecte que es
mantingui l'equilibri econòmic del contracte, en el cas que les modificacions afectin el règim
econòmic d’aquest.

5. De conformitat amb l’apartat 8 de la disposició addicional tercera de la LCSP, els informes
que  la  llei  assigna  als  serveis  jurídics  els  evacuarà  el  secretari.  També  serà  preceptiu
l’informe jurídic del secretari en l’aprovació de modificació de contractes. 

6. Així  mateix,  d’acord  amb l’article  109.3  TRCLCP i  el  TRLHL,  s’haurà  d’incorporar  el
certificat  d’existència de crèdit  o document que legalment  el  substitueixi,  i  la fiscalització
prèvia de la intervenció municipal.

7. Quant a la competència per aprovar la modificació del contracte de referència, atenent la
seva quantia i la seva durada, i de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 2a
TRLCSP, correspondrà al Ple de l'Ajuntament de Llucmajor.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de maig,  i  una
vegada vist el dictamen, l’exposat, els informes esmentats i l’Informe Proposta de Resolució
de data 10.05.2019, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el
següent acord:

Primer.  Aprovar  la  modificació  del  contracte  de  “Gestió  del  Servei  de  recollida  i
transport  de  residus  sòlids  urbans  del  TM de  Llucmajor”,  prevista  en  la  clàusula  P del
Quadre de Característiques del Contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
consistent  en  la  introducció  d’un  nou  sistema  de  recollida  selectiva  al  nucli  urbà  de
Llucmajor, que implica que l’empresa adjudicatària efectuarà la recollida «porta a porta» de
les  fraccions  reciclables  (paper,  vidre,  envasos  i  matèria  orgànica),  amb un sistema de
càrrega posterior, amb efectes a partir de dia 18 de novembre de 2019 i amb un increment
del preu del contracte d’un cost anual de 285.282,16 € (IVA inclòs). Tot això en els termes
prevists en l’Informe de l’enginyer municipal de data 30 de novembre de 2017 i amb les
esmenes efectuades mitjançant informes de data 25 de juliol de 2018 i 16 d’octubre de 2018.

Segon. Adjudicar el contracte modificat de “Gestió del Servei de recollida i transport
de residus sòlids urbans del TM de Llucmajor” a l’ empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, SA, amb CIF A-28037224.

Tercer. Aprovar la despesa que comporta la modificació contractual, amb càrrec a la
partida  030000.1621.2270001  del  vigent  pressupost.  L’ajuntament  haurà  de  reservar  les
partides  suficients  per  fer  front  a  les  obligacions  derivades  del  present  contracte.  La
distribució d’anualitats és la següent:

2019:   35.660,27 euros               2020: 285.282,16 euros
2021:    285.282,16 euros              2022: 285.282,16 euros



2023: 285.282,16 euros               2024: 285.282,16 euros
2025:   95.094,05 euros

Quart. Publicar l’anunci de modificació del contracte en el Perfil del Contractant de
l’òrgan de contractació,  en el  termini  de  cinc dies des de l’aprovació,  que haurà  d’anar
acompanyat de les al·legacions del contractista i dels informes recaptats en la tramitació de
l’expedient. 

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  i  requerir-la  perquè  de
conformitat amb l’article 99.3 TRLCSP, reajusti la garantia definitiva constituïda, en un import
de 70.780,23 €, en un termini de quinze dies hàbils comptadors des de la data en què es
notifiqui a l’adjudicatari el present acord de modificació contractual, així com per a la seva
formalització dins el termini de 15 dies hàbils, que es comptaran a partir de l’endemà de la
notificació del present acord.

Sisè. Facultar la Batlia-presidència perquè en nom i representació de l’Ajuntament
atorgui el corresponent contracte administratiu. 

RECAPTACIÓ DE MULTES 1R TRIMESTRE 2019
Seguidament es veu l’expedient relatiu a les baixes executiva i multes del 1r trimestre del
2019.

Vistes i examinades les relacions de gener-març 2019, TIPUS EXECUTIVA I MULTES, de
propostes de baixa de liquidacions tributàries per part de l’ATIB, pels conceptes i motius que
se citen en l’expedient,  aquesta Tresoreria informa de les baixes dels rebuts detallats en
l’expedient:

Concepto Cod c. Periodo
Comunica

das
Otros

motivos
Fin proc ej TOTAL

COSTES JUDICIALS 63 201611 0,00 0,00 66,6 66,6

GUALS 80 2018 290,95 82,55 0 373,5

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2009 0,00 0,00 67,38 67,38

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2010 0,00 0,00 120,39 120,39

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2011 0,00 0,00 471,82 471,82

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2012 0,00 59,64 943,16 1002,8

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2013 0,00 0,00 3022,54 3022,54

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2014 0,00 0,00 4417,93 4417,93

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2015 0,00 73,99 7123,39 7197,38

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2016 0,00 267,27 8767,73 9035

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2017 0,00 6.793,24 12317,71 19110,95

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2016 0,00 0,00 339 339

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2017 0,00 0,00 339 339

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2010 0,00 0,00 22,88 22,88

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2011 0,00 0,00 22,88 22,88

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2012 0,00 0,00 23,52 23,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2013 0,00 0,00 26,36 26,36

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2014 0,00 0,00 26,36 26,36

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2015 0,00 0,00 23,52 23,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2016 0,00 0,00 23,52 23,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2017 0,00 0,00 123,56 123,56

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2009 0,00 0,00 433,09 433,09

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2010 0,00 0,00 503,44 503,44

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2011 0,00 0,00 564,58 564,58
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IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2012 0,00 0,00 625,72 625,72

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2012RC 0,00 0,00 208,52 208,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2013 0,00 0,00 769,66 769,66

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2014 0,00 0,00 1235,68 1235,68

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2015 0,00 0,00 1035,47 1035,47

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2016 0,00 0,00 1863,67 1863,67

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2017 0,00 0,00 1202,9 1202,9

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20151C 0,00 0,00 340,56 340,56

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20152C 0,00 0,00 1057 1057

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20153C 0,00 0,00 122,21 122,21

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20154C 0,00 0,00 453 453

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201609 0,00 0,00 1510 1510

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201610 0,00 0,00 601,03 601,03

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20163C 0,00 0,00 597,49 597,49

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20169B 0,00 0,00 151 151

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201711 0,00 0,00 300,51 300,51

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHICLES 53 201403 0,00 0,00 242,4 242,4

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHICLES 53 201510 670,20 0,00 229,8 900

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHICLES 53 201511 0,00 0,00 114,9 114,9

LIQ. TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 54 201403 0,00 0,00 254 254

LIQ. TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 54 201510 733,50 0,00 127 860,5

LIQ. TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 54 201511 0,00 0,00 127 127

LIQUIDACIONS I.B.I. 1 20101C 0,00 0,00 787,41 787,41

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20141T 0,00 0,00 59,64 59,64

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20162C 0,00 62,95 94,43 157,38

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20172C 0,00 11,05 62,95 74

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20173C 0,00 119,28 0 119,28

MULTES DE TRANSIT 64 2008H1 0,00 310,00 0 310

MULTES DE TRANSIT 64 2008K1 0,00 310,00 0 310

MULTES DE TRANSIT 64 2009A2 0,00 620,00 0 620

MULTES DE TRANSIT 64 2011A1 0,00 0,00 500 500

MULTES DE TRANSIT 64 2011C1 0,00 0,00 280 280

MULTES DE TRANSIT 64 2011F1 0,00 0,00 280 280

MULTES DE TRANSIT 64 2011I1 0,00 0,00 300 300

MULTES DE TRANSIT 64 2011J1 0,00 0,00 180 180

MULTES DE TRANSIT 64 2011K1 0,00 0,00 200 200

MULTES DE TRANSIT 64 2012C1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2012E1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2012F1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2012I1 0,00 0,00 80 80

MULTES DE TRANSIT 64 2012K1 0,00 0,00 900 900

MULTES DE TRANSIT 64 2013A1 0,00 0,00 456,92 456,92

MULTES DE TRANSIT 64 2013B1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2013E1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2013I1 0,00 0,00 390 390

MULTES DE TRANSIT 64 2013J1 0,00 0,00 200 200

MULTES DE TRANSIT 64 2013K1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2013L1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2014B1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2014C1 0,00 0,00 290 290

MULTES DE TRANSIT 64 2014D1 0,00 0,00 290 290



MULTES DE TRANSIT 64 2014E1 0,00 0,00 390 390

MULTES DE TRANSIT 64 2014F1 0,00 0,00 370 370

MULTES DE TRANSIT 64 2014I1 0,00 0,00 509,92 509,92

MULTES DE TRANSIT 64 2014L1 0,00 0,00 290 290

MULTES DE TRANSIT 64 2015B1 0,00 0,00 719,16 719,16

MULTES DE TRANSIT 64 2015C1 0,00 300,00 290 590

MULTES DE TRANSIT 64 2015D1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2015F1 0,00 0,00 700 700

MULTES DE TRANSIT 64 2015I1 0,00 0,00 620,33 620,33

MULTES DE TRANSIT 64 2015K1 0,00 0,00 1109,3 1109,3

MULTES DE TRANSIT 64 2015L1 0,00 0,00 790 790

MULTES DE TRANSIT 64 2016A1 0,00 0,00 200 200

MULTES DE TRANSIT 64 2016B1 0,00 0,00 399,85 399,85

MULTES DE TRANSIT 64 2016C1 0,00 0,00 180 180

MULTES DE TRANSIT 64 2016D1 0,00 188,78 200 388,78

MULTES DE TRANSIT 64 2016E1 0,00 0,00 370 370

MULTES DE TRANSIT 64 2016F1 0,00 0,00 390 390

MULTES DE TRANSIT 64 2016G1 0,00 0,00 490 490

MULTES DE TRANSIT 64 2016H1 0,00 0,00 690 690

MULTES DE TRANSIT 64 2016I1 0,00 0,00 400 400

MULTES DE TRANSIT 64 2016J1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2016K1 0,00 0,00 670 670

MULTES DE TRANSIT 64 2017B1 0,00 90,00 3015,68 3105,68

MULTES DE TRANSIT 64 2017D1 0,00 0,00 2450 2450

MULTES DE TRANSIT 64 2017G1 0,00 0,00 2722,38 2722,38

MULTES DE TRANSIT 64 2017I1 0,00 78,40 2450 2528,4

MULTES DE TRANSIT 64 2017J1 0,00 0,00 754,99 754,99

MULTES DE TRANSIT 64 2017K1 0,00 90,00 1340 1430

MULTES DE TRANSIT 64 2018A2 0,00 0,00 1630 1630

MULTES DE TRANSIT 64 2018B1 0,00 0,00 1030 1030

MULTES DE TRANSIT 64 2018D3 180,00 0,00 940 1120

MULTES DE TRANSIT 64 2018E1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2018F1 0,00 200,00 270 470

PLUSVALUES 82 201305 0,00 0,00 470,42 470,42

PLUSVALUES 82 201408 0,00 0,00 1692,19 1692,19

PLUSVALUES 82 201512 0,00 0,00 1063,51 1063,51

PLUSVALUES 82 201602 0,00 0,00 5284,24 5284,24

PLUSVALUES 82 201607 0,00 0,00 154,33 154,33

PLUSVALUES 82 201608 0,00 0,00 2153,82 2153,82

PLUSVALUES 82 201609 0,00 0,00 1020,41 1020,41

PLUSVALUES 82 201702 0,00 0,00 2375,14 2375,14

PLUSVALUES 82 201705 0,00 0,00 3713,75 3713,75

REINTEGRO ANTICIPO 69 20131C 0,00 0,00 378,45 378,45

REINTEGRO ANTICIPO 69 20151C 0,00 0,00 786,15 786,15

TAXA PRESTACIÓ SERVEI DE LLAR D'ANCIANS 62 20111C 0,00 0,00 2683,3 2683,3

TAXA PRESTACIÓ SERVEI DE LLAR D'ANCIANS 62 20121C 0,00 0,00 756 756

TAXA PRESTACIÓ SERVEI DE LLAR D'ANCIANS 62 201703 0,00 750,00 0 750

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20121C 0,00 0,00 92,88 92,88

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20122C 0,00 0,00 480 480

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20123C 0,00 0,00 288 288

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20151C 0 0 386,77 386,77
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TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20154C 0 0 237,5 237,5

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20162C 0 0 237,5 237,5

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20168C 0 0 118,75 118,75

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 201701 0 0 56 56

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 201805 64,76 0,00 0 64,76

TAXA RECOLLIDA ANIMALS VIA PUBLICA 65 201812 0,00 37,90 0 37,9

TAXA SERVEI DE GRUA 66 20121C 0,00 0,00 170 170

TAXA SERVEI TELEASISTENCIA 90 201805 0,00 10,72 0 10,72

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2010 0,00 0,00 1141,41 1141,41

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2011 0,00 0,00 1143 1143

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2012 0 0 1236,13 1236,13

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2013 0 0 1874,29 1874,29

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2014 0 0 1758,22 1758,22

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2015 127 0 1524 1651

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2016 371,5 0 1651 2022,5

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2017 371,5 0 889 1260,5

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2018 122,5 0 0 122,5

TAXES 6 2008 0 0 538,63 538,63

TAXES 6 2009 0 0 1336,14 1336,14

TAXES 6 2010 0 0 882 882

TAXES 6 2011 0 0 992,3 992,3

TAXES 6 2012 0 0 1145,97 1145,97

TAXES 6 2013 0 0 1734,4 1734,4

COSTES JUDICIALS 63 201611 0,00 0,00 66,6 66,6

GUALS 80 2018 290,95 82,55 0 373,5

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2009 0,00 0,00 67,38 67,38

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2010 0,00 0,00 120,39 120,39

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2011 0,00 0,00 471,82 471,82

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2012 0,00 59,64 943,16 1002,8

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2013 0,00 0,00 3022,54 3022,54

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2014 0,00 0,00 4417,93 4417,93

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2015 0,00 73,99 7123,39 7197,38

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2016 0,00 267,27 8767,73 9035

IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 7 2017 0,00 6.793,24 12317,71 19110,95

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2016 0,00 0,00 339 339

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17 2017 0,00 0,00 339 339

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2010 0,00 0,00 22,88 22,88

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2011 0,00 0,00 22,88 22,88

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2012 0,00 0,00 23,52 23,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2013 0,00 0,00 26,36 26,36

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2014 0,00 0,00 26,36 26,36

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2015 0,00 0,00 23,52 23,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2016 0,00 0,00 23,52 23,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA) 40 2017 0,00 0,00 123,56 123,56

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2009 0,00 0,00 433,09 433,09

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2010 0,00 0,00 503,44 503,44

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2011 0,00 0,00 564,58 564,58

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2012 0,00 0,00 625,72 625,72

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2012RC 0,00 0,00 208,52 208,52

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2013 0,00 0,00 769,66 769,66

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2014 0,00 0,00 1235,68 1235,68



IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2015 0,00 0,00 1035,47 1035,47

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2016 0,00 0,00 1863,67 1863,67

IMPOST BÉNS IMMOBLES (URBANA) 10 2017 0,00 0,00 1202,9 1202,9

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20151C 0,00 0,00 340,56 340,56

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20152C 0,00 0,00 1057 1057

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20153C 0,00 0,00 122,21 122,21

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20154C 0,00 0,00 453 453

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201609 0,00 0,00 1510 1510

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201610 0,00 0,00 601,03 601,03

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20163C 0,00 0,00 597,49 597,49

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 20169B 0,00 0,00 151 151

INFRACCIONS MEDIAMBIENTALS 99 201711 0,00 0,00 300,51 300,51

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHICLES 53 201403 0,00 0,00 242,4 242,4

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHICLES 53 201510 670,20 0,00 229,8 900

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA VEHICLES 53 201511 0,00 0,00 114,9 114,9

LIQ. TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 54 201403 0,00 0,00 254 254

LIQ. TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 54 201510 733,50 0,00 127 860,5

LIQ. TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 54 201511 0,00 0,00 127 127

LIQUIDACIONS I.B.I. 1 20101C 0,00 0,00 787,41 787,41

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20141T 0,00 0,00 59,64 59,64

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20162C 0,00 62,95 94,43 157,38

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20172C 0,00 11,05 62,95 74

LIQUIDACIONS I.V.T.M. 60 20173C 0,00 119,28 0 119,28

MULTES DE TRANSIT 64 2008H1 0,00 310,00 0 310

MULTES DE TRANSIT 64 2008K1 0,00 310,00 0 310

MULTES DE TRANSIT 64 2009A2 0,00 620,00 0 620

MULTES DE TRANSIT 64 2011A1 0,00 0,00 500 500

MULTES DE TRANSIT 64 2011C1 0,00 0,00 280 280

MULTES DE TRANSIT 64 2011F1 0,00 0,00 280 280

MULTES DE TRANSIT 64 2011I1 0,00 0,00 300 300

MULTES DE TRANSIT 64 2011J1 0,00 0,00 180 180

MULTES DE TRANSIT 64 2011K1 0,00 0,00 200 200

MULTES DE TRANSIT 64 2012C1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2012E1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2012F1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2012I1 0,00 0,00 80 80

MULTES DE TRANSIT 64 2012K1 0,00 0,00 900 900

MULTES DE TRANSIT 64 2013A1 0,00 0,00 456,92 456,92

MULTES DE TRANSIT 64 2013B1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2013E1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2013I1 0,00 0,00 390 390

MULTES DE TRANSIT 64 2013J1 0,00 0,00 200 200

MULTES DE TRANSIT 64 2013K1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2013L1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2014B1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2014C1 0,00 0,00 290 290

MULTES DE TRANSIT 64 2014D1 0,00 0,00 290 290

MULTES DE TRANSIT 64 2014E1 0,00 0,00 390 390

MULTES DE TRANSIT 64 2014F1 0,00 0,00 370 370

MULTES DE TRANSIT 64 2014I1 0,00 0,00 509,92 509,92

MULTES DE TRANSIT 64 2014L1 0,00 0,00 290 290
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MULTES DE TRANSIT 64 2015B1 0,00 0,00 719,16 719,16

MULTES DE TRANSIT 64 2015C1 0,00 300,00 290 590

MULTES DE TRANSIT 64 2015D1 0,00 0,00 100 100

MULTES DE TRANSIT 64 2015F1 0,00 0,00 700 700

MULTES DE TRANSIT 64 2015I1 0,00 0,00 620,33 620,33

MULTES DE TRANSIT 64 2015K1 0,00 0,00 1109,3 1109,3

MULTES DE TRANSIT 64 2015L1 0,00 0,00 790 790

MULTES DE TRANSIT 64 2016A1 0,00 0,00 200 200

MULTES DE TRANSIT 64 2016B1 0,00 0,00 399,85 399,85

MULTES DE TRANSIT 64 2016C1 0,00 0,00 180 180

MULTES DE TRANSIT 64 2016D1 0,00 188,78 200 388,78

MULTES DE TRANSIT 64 2016E1 0,00 0,00 370 370

MULTES DE TRANSIT 64 2016F1 0,00 0,00 390 390

MULTES DE TRANSIT 64 2016G1 0,00 0,00 490 490

MULTES DE TRANSIT 64 2016H1 0,00 0,00 690 690

MULTES DE TRANSIT 64 2016I1 0,00 0,00 400 400

MULTES DE TRANSIT 64 2016J1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2016K1 0,00 0,00 670 670

MULTES DE TRANSIT 64 2017B1 0,00 90,00 3015,68 3105,68

MULTES DE TRANSIT 64 2017D1 0,00 0,00 2450 2450

MULTES DE TRANSIT 64 2017G1 0,00 0,00 2722,38 2722,38

MULTES DE TRANSIT 64 2017I1 0,00 78,40 2450 2528,4

MULTES DE TRANSIT 64 2017J1 0,00 0,00 754,99 754,99

MULTES DE TRANSIT 64 2017K1 0,00 90,00 1340 1430

MULTES DE TRANSIT 64 2018A2 0,00 0,00 1630 1630

MULTES DE TRANSIT 64 2018B1 0,00 0,00 1030 1030

MULTES DE TRANSIT 64 2018D3 180,00 0,00 940 1120

MULTES DE TRANSIT 64 2018E1 0,00 0,00 90 90

MULTES DE TRANSIT 64 2018F1 0,00 200,00 270 470

PLUSVALUES 82 201305 0,00 0,00 470,42 470,42

PLUSVALUES 82 201408 0,00 0,00 1692,19 1692,19

PLUSVALUES 82 201512 0,00 0,00 1063,51 1063,51

PLUSVALUES 82 201602 0,00 0,00 5284,24 5284,24

PLUSVALUES 82 201607 0,00 0,00 154,33 154,33

PLUSVALUES 82 201608 0,00 0,00 2153,82 2153,82

PLUSVALUES 82 201609 0,00 0,00 1020,41 1020,41

PLUSVALUES 82 201702 0,00 0,00 2375,14 2375,14

PLUSVALUES 82 201705 0,00 0,00 3713,75 3713,75

REINTEGRO ANTICIPO 69 20131C 0,00 0,00 378,45 378,45

REINTEGRO ANTICIPO 69 20151C 0,00 0,00 786,15 786,15

TAXA PRESTACIÓ SERVEI DE LLAR D'ANCIANS 62 20111C 0,00 0,00 2683,3 2683,3

TAXA PRESTACIÓ SERVEI DE LLAR D'ANCIANS 62 20121C 0,00 0,00 756 756

TAXA PRESTACIÓ SERVEI DE LLAR D'ANCIANS 62 201703 0,00 750,00 0 750

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20121C 0,00 0,00 92,88 92,88

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20122C 0,00 0,00 480 480

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20123C 0,00 0,00 288 288

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20151C 0 0 386,77 386,77

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20154C 0 0 237,5 237,5

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20162C 0 0 237,5 237,5

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 20168C 0 0 118,75 118,75

TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 201701 0 0 56 56



TAXA PRESTACIÓ SERVEI GUARDERIA INFANTIL 88 201805 64,76 0,00 0 64,76

TAXA RECOLLIDA ANIMALS VIA PUBLICA 65 201812 0,00 37,90 0 37,9

TAXA SERVEI DE GRUA 66 20121C 0,00 0,00 170 170

TAXA SERVEI TELEASISTENCIA 90 201805 0,00 10,72 0 10,72

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2010 0,00 0,00 1141,41 1141,41

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2011 0,00 0,00 1143 1143

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2012 0 0 1236,13 1236,13

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2013 0 0 1874,29 1874,29

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2014 0 0 1758,22 1758,22

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2015 127 0 1524 1651

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2016 371,5 0 1651 2022,5

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2017 371,5 0 889 1260,5

TAXA TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS 9 2018 122,5 0 0 122,5

TAXES 6 2008 0 0 538,63 538,63

TAXES 6 2009 0 0 1336,14 1336,14

TAXES 6 2010 0 0 882 882

TAXES 6 2011 0 0 992,3 992,3

TAXES 6 2012 0 0 1145,97 1145,97

TAXES 6 2013 0 0 1734,4 1734,4

TAXES 6 2014 0 0 1642,3 1642,3

TAXES 6 2015 114,9 0 1428,11 1543,01

TAXES 6 2016 338,3 0 1527,4 1865,7

TAXES 6 2017 338,1 0 941,6 1279,7

TAXES 6 2018 126 0 0 126

3849,21 10455,77 133727,85 148032,83

D’acord amb l’art. 21.1.m) de la Llei 7/1985 (LRBRL) s’estableix la competència residual del
batle en assenyalar que «les altres competències que expressament li atribueixin les lleis i
aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no
atribueixin  a  altres  òrgans  municipals».  Per  tant,  en  no  estar  atribuïda  la  competència
expressament a altres òrgans haurà d’entendre’s que és competència del batle, i se n’ha de
donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri.

No  obstant  això,  el  Tribunal  de  Comptes  als  seus  informes  de  fiscalització  atribueix  la
competència al Ple per considerar que la baixa de drets d’exercicis tancats afecta el Compte
General.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de maig,  i  una
vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:

Únic. Donar de baixa els drets anteriors pels imports i motius adjunts.

RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA 1R TRIMESTRE 2019
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a les relacions tipus voluntària de propostes de baixa de
liquidacions tributàries.

Vistes  i  examinades  les  relacions  de  l’1  de  gener  a  31  de  març  de  2019,  TIPUS
VOLUNTÀRIA de Propostes de Baixa de liquidacions tributàries pels conceptes i motius que
se citen detallats en l’expedient, presentades pel Servei de Recaptació en el 1r trimestre de
2019.
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de maig,  i  una
vegada vist el dictamen i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:

Únic. Aprovar la baixa dels rebuts detallats en l’expedient pels conceptes següents:
Concepte Període Comunicades Altres motius Fi proc exec TOTAL

53 201807 169,05 0,00 0,00 169,05

54 201808 179,25 0,00 0,00 179,25

TOTAL 348,30

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE CLASSIFICACIÓ DE SÒL URBANITZABLE
Tot seguit  es veu l’expedient  relatiu a la modificació  puntual núm. 01/2019,  relativa a la
classificació del sòl urbanitzable directament ordenat i la requalificació de parcel·les en sòl
urbà.

Vist  el  projecte de modificació puntual  del  Pla general  d’ordenació  urbana de Llucmajor,
redactat per l’arquitecta municipal, “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 01/2019 RELATIVA A
LA  CLASSIFICACIÓ  DEL  SÒL  URBANITZABLE  DIRECTAMENT  ORDENAT  I
REQUALIFICACIÓ DE PARCEL·LES EN SÒL URBÀ”, s’emet el següent informe: 

Atesa la necessitat del sòl públic al nucli de Llucmajor, i en concret la urgència de construir
un nou centre d’atenció primària (PAC) al municipi, a causa del mal estat en el qual es troba
l’existent,  s’encarrega  a  l’arquitecta  municipal  la  redacció  d’un  projecte  per  possibilitar
l’obtenció de sòl públic per tal de cedir un solar a la Conselleria de Sanitat per construir-hi un
nou centre d’atenció primària (PAC), que a més de donar servei al nucli de Llucmajor, en
doni també al poble d’Algaida.

Els Serveis Tècnics Municipals han redactat la present modificació puntual del PGOU, que
consisteix,  segons  consta  en  l’apartat  b)  de  la  memòria  informativa  i  justificativa,  en  la
requalificació d’una petita part de sol urbà delimitat per la ronda de Ponent i els carrers de
Fleming i Guillem Terrassa, i la classificació com a sòl urbà directament ordenat d’una zona
d’àrea de transició de creixement limítrofa amb la ronda Ponent i el carrer de Francesc Aulet.

Els objectius principals d’aquest projecte són l’obtenció de sòl públic dotacional del qual no
es disposa en l’actualitat, atesa la urgent necessitat de disposar, com a mínim, d’un solar de
3.000 m2 per construir-hi un centre d’atenció primària, el qual ha de prestar servei als nuclis
de Llucmajor  i  Algaida;  i  l’obtenció  de sòl  públic  dotacional  per solucionar  problemes de
creixement municipal a mitjà termini.

S’ha elaborat una avaluació ambiental estratègica simplificada redactada per Olivar Gestió i
Medi, SL.

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 en la memòria
de la modificació en qüestió.



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 regulen la
competència per aprovar el planejament.

En  el  cas  que  ens  ocupa,  atès  que  es  tracta  d’una  modificació  de  determinacions
estructurals,  la  competència  per  a  la  seva  aprovació  definitiva  correspon  al  Consell  de
Mallorca.

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. 

A més, d’acord amb l’apartat anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les
persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5
anys anteriors a la seva iniciació quan, indirectament o directament hi hagi increment de
paràmetres d’edificabilitat, densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del
RLOUSM.

A l’efecte del seu compliment, s’adjunta a l’expedient una llista amb els propietaris afectats
per la modificació puntual.

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  per  termini  de  30  dies,
mitjançant  un anunci en el  BOIB i  en un dels diaris de major difusió,  així  com a la seu
electrònica, en la qual constarà la documentació completa, inclosa la memòria de viabilitat,
l’informe de sostenibilitat econòmica, i s’hi farà constar el localitzador 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 afectades. Durant
aquest  tràmit  també  es  notificarà  personalment  a  totes  les  persones  afectades  per  la
modificació.

En  vista  del  resultat  de  la  informació  pública,  dels  informes  emesos  i  de  la  tramitació
ambiental,  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  provisionalment  o
definitivament, segons procedeixi.
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QUART. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i als
articles 138, 139 i 140 del Reglament general, i en aquest cas se suspendran les llicències
en l’àmbit d’actuació.

CINQUÈ. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al que preveu la Llei
12/2016, de 17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així  com la normativa
bàsica  estatal  en  matèria  d’avaluacions  ambientals,  Llei  21/2013,  de  9  de  desembre,
d’avaluació ambiental.

En  aquest  sentit,  el  punt  V  del  projecte  de  referència  diu  que  s’ha  de  tramitar  com  a
Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada com preveu l’article 6.2 de la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental. Per tant, l’Ajuntament ha de sol·licitar a la CMAIB l’inici
de  l’AAE  simplificada,  acompanyada  de  l’esborrany  de  la  modificació  puntual  i  d’un
document ambiental estratègic amb el contingut mínim previst en l’article 29 d’aquesta llei.

SISÈ. 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.

SETÈ. 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 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.

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.

A continuació el president explica que es tracta de la zona de darrere les escoles per a la
futura construcció d’un centre de salut.

Amb la modificació que es proposa es resta edificabilitat a tres solars i a canvi se’ls dona ús
comercial, i es dona edificabilitat a dos solars grans que queden dins la unitat d’actuació.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 21 de maig, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que avui es du una aprovació inicial
d’un tema que ja s’ha aprovat inicialment, i que entenen que el que vol fer l’equip de govern
en  aquest  punt  i  sent  avui  el  darrer  dia  de ple  que  es  pot  fer  abans  de  les  eleccions
municipals és tornar enrere l’acord a què arribaren anteriorment i iniciar el procediment d’un
nou acord que volen dur a terme per tal de cedir uns terrenys per poder fer el PAC, que
després de 4 anys no han estat capaços de fer. El seu grup hi votarà en contra i no és
perquè no estiguin d’acord a cedir uns terrenys per al PAC, sinó per la manera com s’ha
gestionat aquest assumpte, al qual donen un suspens total. 

Explica que el seu grup ja va votar en contra del primer acord que l’equip de govern va
prendre, perquè entre altres coses ja se’ls va avisar que penalitzaven els propietaris que
limitaven amb els carrers Fleming i Grup Escolar,  per tal d’aconseguir un solar gratuït, a
pesar que els veïns d’aquest carrer pagaven aquest solar. El seu partit va anunciar que això



no era una pràctica gaire comuna; tot i així, aquest equip de govern va continuar i creu que
els tècnics del Consell de Mallorca digueren que això no podia anar endavant, a més de les
al·legacions  que  ha  presentat  la  propietat.  També  creuen  que  es  feia  una  redimensió
d’aquest urbanitzable. Han decidit afectar una part molt petita, perquè diuen que els tècnics
del Consell de Mallorca els diran que no a fer tot el polígon, que és el més lògic, ja que entre
altres coses es podrien fer habitatges de protecció oficial,  amb l’agreujant que per donar
resposta als tècnics del Consell ara requalificaran uns terrenys a zona comercial. Diu que el
seu grup els demana que s’hi repensin i ho tornin enrere.

El regidor d’Urbanisme Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el Sr. Jaume els recrimina que en
aquests 4 anys no han aconseguit cedir aquest solar per poder fer aquest PAC i tenen raó,
però almenys aquest equip de govern hi ha fet feina i el PP ho duia en el seu programa
electoral  des del  2007 i  no va fer  res.  És veritat  que a l’inici  varen trobar una sèrie de
dificultats, ja que el Consell de Mallorca els va tombar dos projectes, però ara es comencen
a recollir els fruits de la feina feta i esperen que es pugui dur a terme, si no és en aquesta,
en la propera legislatura.

El Sr. Jaume diu que els únics fruits que veuen avui són el mal estar dels propietaris de la
zona,  no tots,  però sí  la  majoria.  A més quan va ser  el  moment  de posar  en marxa la
modificació, la creació d’un nou PAC o la rehabilitació del que hi ha, el PP ho va fer, a pesar
dels que es dedicaren a dir que no havien fet res. Però gràcies al que dugueren a terme en
la passada legislatura avui almenys en el PAC de s’Arenal han tingut un terreny per poder-lo
ampliar. Pel que fa al de Llucmajor vol dir que ha estat un fracàs, ja que es du avui al darrer
plenari per aprovar-lo inicialment, però amb les gestions que han realitzat durant aquesta
legislatura amb aquest tema no es veuran els resultats almenys fins a l’any 2024. Per tot
això el vot del seu grup serà negatiu.

El Sr. Tomàs diu que no entenen l’actitud negativa del PP en aquest tema, i el que ha fet
aquest equip de govern ha estat cercar la solució i el camí més ràpid per poder dur a terme
la construcció del nou PAC a Llucmajor.

Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte
a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 vots en contra (PP i ASI), per
majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar inicialment la modificació proposta de conformitat amb el projecte
redactat  per  l’arquitecta  municipal,  consistent  en  la  classificació  de  sòl  rústic  -  àrea de
transició de creixement en sòl urbanitzable directament ordenat a desenvolupar mitjançant el
sistema de cooperació,  i  la  requalificació  de tres  parcel·les  de sòl  urbà que passen de
residencial  intensiva  mitjana  3  a residencial  intensiva  mitjana 3b),  així  com l’informe de
sostenibilitat econòmica redactat per Gaat.

Segon. Aprovar el document d’avaluació ambiental estratègica simplificada, redactat
per Olivar Gestió i Medi, SL, i sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears –
CMAIB– l’inici de la AAE simplificada.

Tercer. Sotmetre  l’expedient  a  informació  pública  durant  un  termini  de  30  dies,
mitjançant la 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  I  i  el  document  d’avaluació  ambiental
estratègica. 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.
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Quart. Suspendre dins l’àmbit de la modificació, durant el termini de dos anys o fins a
l’aprovació provisional, l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques i
la possibilitat  de presentar comunicacions prèvies,  així  com l’aprovació provisional,  de la
tramitació  i  l’aprovació  de  plans  de  desenvolupament,  d’instruments  de  gestió,  de
conformitat amb l’article 51 de la LUIB i els articles 138, 139 i 141 del seu Reglament. 

Cinquè.  Sol·licitar  els  informes  corresponents  als  organismes  o  entitats,  les
competències de les quals es puguin veure afectades per la present modificació puntual i al
Consell Insular de Mallorca, de conformitat amb l’article 55.3 de la LUIB.

Sisè. Notificar aquest acord als propietaris i als titulars de drets reals dels terrenys
situats dins l’àmbit de la modificació.

RECURS DE REPOSICIÓ 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al recurs de reposició contra l’acord de proclamació de
Joan Monserrat Parets fill il·lustre de Llucmajor.

Antecedents de fet
- En  la  sessió  plenària  extraordinària  realitzada  el  passat  dia  30  de  març,  es  va

proclamar el Sr. Joan Monserrat Parets fill il·lustre de Llucmajor.
- En  data  17/04/2019  el  Sr.  Guillermo  Roig  Mascaró,  regidor  d’Agrupación  Social

Independiente  a  l’Ajuntament  de  Llucmajor,  ha  interposat  un  recurs  de  reposició
contra  l’esmentat  acord  i  en  demana  la  seva  nul·litat,  per  haver-se  adoptat  per
assentiment i sense realitzar la votació formal en els termes exigits en l’article 28.5
del Reglament d’honors i distincions.

Fonaments de dret
I. Com a qüestió prèvia a l’anàlisi del fons del recurs, cal examinar la legitimació activa

del Sr. Roig per interposar el recurs. El cas és que l’acord objecte d’impugnació el va
adoptar el Ple de l’Ajuntament, òrgan del qual forma part el Sr. Roig, però en una
sessió a la qual ell no va assistir. 

II. Segons l’article 63.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local,  estan legitimats  per  impugnar  els  actes i  acords  de les  entitats  locals  que
incorrin  en  infracció  de  l’ordenament  jurídic,  entre  d’altres,  els  membres  de  les
corporacions que haguessin votat en contra dels dits actes i acords. 
En  el  mateix  sentit  s’expressen  tant  l’article  114.3  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de
desembre,  municipal  i  de règim local  de les Illes Balears,  com l’article  209.2 del
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

III. El pressupòsit bàsic d’aplicació de la norma és que els membres corporatius hagin
votat  en contra.  En aquest  sentit,  el  Tribunal  Constitucional,  tot  confirmant  altres
sentències del Tribunal Suprem, ha reconegut la legitimació dels regidors que no han
pogut votar en contra de l’acord perquè no formaven part de l’òrgan municipal autor
de l’acord (STC 173/2004, de 18 d’octubre). En concret, es reconeixia la legitimitat
per impugnar acords de la Junta de Govern Local als membres de la corporació que
no formaven part del dit òrgan. Per tant, la línia jurisprudencial consolidada és la que
considera  que els  membres corporatius  només estan mancats de legitimació  per
impugnar aquells acords adoptats pels òrgans de govern de què formin part quan no
els hagin votat en contra, ja sigui per haver-los votat a favor o ja sigui per no haver-
los votat per absència de la sessió o per abstenció. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 21 de
maig, i una vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig (ASI) explica que el motiu pel qual
es va presentar aquest recurs és perquè en la  Comissió Informativa que es va celebrar



abans del Ple on es va aprovar el nomenament del Sr. Joan Monserrat Parets com a fill
il·lustre de Llucmajor, el secretari va dir que aquesta votació s’havia de fer a vot secret i amb
urna, però després d’haver presentat el recurs, li  digué una altra cosa i que el recurs no
podia seguir endavant, però a pesar de tot diu que segueix pensant que la votació s’hauria
d’haver fet en secret a través d’urna.

Una vegada acabada la intervenció del Sr. Roig i en conseqüència, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i amb 19 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP), 1 vot en contra (ASI) i 1
abstenció (SSPLL), per majoria s’adopta el següent acord:

Únic.  Inadmetre el recurs de reposició interposat pel Sr. Guillermo Roig Mascaró,
regidor  d’Agrupación  Social  Independiente,  per  considerar  que  està  mancat  de  legitimació
activa per interposar el dit recurs. 

RECONEIXEMENT I DISTINCIÓ DE CRONISTA OFICIAL DE LLUCMAJOR
Seguidament es veu l’expedient relatiu al reconeixement i la distinció com a cronista oficial de
Llucmajor i el regidor de Cultura Sr. Lluís Segura (MÉS) llegeix la proposta.

El Reglament de concessió d’honors i distincions de l’Ajuntament de Llucmajor (BOIB 124 de
18 d’agost de 2015) estableix, en els articles 20, 21 i 31, els requisits per nomenar cronista
oficial de la ciutat de Llucmajor aquelles persones vinculades al municipi que hagin realitzat
una tasca periodística, històrica, literària o d’investigació destacada. 

Igualment,  estableix  que  corresponen  al  cronista  oficial,  entre  altres  funcions,
l’assessorament  històric  que  la  Corporació  necessiti,  així  com l’elaboració  dels  informes
previs  a les publicacions  especials  de caràcter  històric  que vulgui  realitzar  l’Ajuntament.
Aquest càrrec honorífic, que no implica en cap cas vinculació funcionarial  ni laboral amb
l’Ajuntament, podrà disposar, per exercir les seves funcions, de dotació de mitjans i material
a càrrec del Consistori. 

L’article  31  d’aquest  Reglament  estableix  que  el  nomenament  de  cronista  oficial  s’ha
d’acordar per majoria absoluta dels membres de la Corporació a proposta de la Batlia, amb
expedient previ instruït a l’efecte per la Regidoria de Cultura, en el qual s’ha d’acreditar la
vinculació  permanent  d’aquesta  persona  amb  el  municipi  i  els  treballs  d’investigació
documental sobre aspectes històrics, culturals i socials de Llucmajor que hagi realitzat. 

Joan  Monserrat  Sastre  és  mestre  jubilat,  autor  del  llibre  L’església  de  Sant  Miquel  de
Llucmajor  (1998). És una de les persones que millor coneix la vila de Llucmajor, com es
demostra en totes les innumerables ocasions que ha duit a terme visites guiades i culturals.
Actualment, és el docent voluntari dels cursets d’Història de Mallorca organitzats pel centre
de la gent gran de Llucmajor Can Clar des de fa més de deu anys. 

La modèstia i  la humilitat  de Joan Monserrat  fa que sigui profundament complicat  poder
documentar la seva biografia per mitjà de publicacions, mèrits acadèmics o reconeixements
oficials,  ja  que  sempre  ha  defugit  qualsevol  forma  de  protagonisme.  Tanmateix,  no  es
trobarà dins Llucmajor una persona que sigui més estimada pels seus coneixements i per la
capacitat de comunicar-los sempre amb el millor dels somriures i la paraula més amable. 

A continuació, es reprodueix la semblança biogràfica de Joan Monserrat feta pel seu nebot
Miquel Monserrat, on s’expliquen de manera més detallada els mèrits que recauen en la
persona del proposat i que justifiquen la concessió d’aquesta distinció: 
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Fer una valoració dels mèrits i la idoneïtat de Joan Monserrat Sastre per ocupar i exercir el
càrrec honorífic de cronista oficial del municipi de Llucmajor em resulta d’entrada un poc
complicat i problemàtic, ja que la meva condició de familiar podria fer pensar a molts que
posa en perill la meva objectivitat i per tant, invalidaria l’efecte que es pretendria i pretén
aconseguir. No obstant això, també és cert que la meva coneixença de la persona, en Joan,
és important i la meva aportació pot ajudar les persones que hagin de prendre la decisió, a
considerar-lo encara més, ja que estic totalment convençut que molt pocs candidats com ell
poden oferir un perfil més apropiat per exercir el paper que ha de desenvolupar un cronista
oficial. 

Abans de parlar d’en Joan he cercat un poc d’informació sobre quins són els requisits i quin
és el perfil que hauria de tenir un cronista oficial, ja que crec que és important per poder tenir
més perspectiva per fer-ne la valoració. 

En principi hauria de ser una persona coneixedora i entroncada amb el món de la cultura i
de la cultura local. 

Hauria d’entendre que el càrrec és honorífic i no remunerat, i que no per això deixa de ser
un càrrec de molta responsabilitat que s’ha d’exercir amb la serietat i la dedicació necessària
per poder portar al més alt el bon nom del municipi de Llucmajor. 

El cronista haurà de ser capaç de suscitar la investigació i  l’estudi sobre els costums, la
història  i  les  tradicions  del  municipi.  També haurà de ser  capaç  de defensar  els  valors
culturals de Llucmajor i mantenir vincles oberts amb altres realitats i altres municipis. 

També és necessari  que sigui  capaç d’assessorar  els  responsables  municipals  en totes
aquelles  qüestions  en  què  es  consideri  oportú  des  d’una  perspectiva  sempre  totalment
desinteressada. 

El cronista hauria de ser també una persona capaç de mantenir  caus d’enteniment i  de
diàleg entre els diferents partits polítics i  diferents col·lectius,  per tant hauria de ser una
persona consensuada i considerada per tots ells. 

En  Joan  Monserrat  Sastre  és  avui  un  mestre  nacional  jubilat  que  va  exercir  la  seva
trajectòria professional a les escoles de Santa Eugènia i Algaida. Des del primer moment en
Joan procurà implicar-se molt en totes les qüestions referides als esmentats municipis on va
treballar.  No es  conformà essent  un simple  mestre  que va de ca seva a l’escola  i  que
desconnecta totalment de la realitat on treballa. Contràriament en Joan va destacar sempre
per voler ser un gran coneixedor dels municipis que l’acollien i molt aviat va destacar per
participar en nombroses activitats culturals i socials que s’organitzaven en aquests pobles i a
poc a poc es va guanyar la confiança, l’afecte i sobretot el respecte de la gent. Tant fou així
que avui en dia en ambdós municipis gairebé tothom el coneix i sorprèn molt l’exquisit tracte
humà i respectuós que se li professa. Es diria que són dos pobles orgullosos del seu mestre,
al qual sempre es refereixen com a Don Joan. Podríem dir que ha estat un dels darrers don
Joan dels mestres de Mallorca. 

Proves d’aquest afecte i de consideració en són també els fets que hagi estat convidat a
participar en importants actes, tertúlies i activitats culturals diverses que s’han organitzat en
els seus pobles d’acollida. Així, a Algaida va fer una conferència sobre un estudi que va fer
de l’epidèmia del grip de l’any 1918 a Algaida. El treball fou publicat a la revista del poble



Llum d’Oli.  En aquest estudi en Joan demostrà una gran capacitat i  interès pels estudis
històrics imprescindibles per conèixer les arrels de tots els pobles. 

Per altra banda a Santa Eugènia l’any 2005 va tenir la satisfacció de poder fer el pregó de
festes,  tot  i  no ser natiu d’aquell  municipi.  Fou una manera de reconèixer  la seva labor
docent de molts d’anys i suposà per a ell una gran satisfacció personal. El pregó publicat per
l’Ajuntament de Santa Eugènia tracta el tema de l’evolució de l’escola i de l’educació des de
la seva experiència personal com a mestre del municipi i del context de l’època que li va
tocar viure. 

A Llucmajor, d’ençà la seva jubilació d’una manera discreta i continuada, ha participat en
nombroses activitats culturals, entre les quals destacaria les següents: 

És  coautor  principal  del  llibre  L’església  de  Sant  Miquel  de  Llucmajor, publicat  per  la
parròquia de Llucmajor l’any 1999 i que amb el temps s’ha convertit en un referent per a tots
aquells que vulguin fer una visita o una aproximació a la nostra església i a la nostra història.
En aquest llibre en Joan demostra ser un gran coneixedor de la nostra cultura religiosa i de
l’art,  imprescindibles,  ja  que constitueixen  uns  dels  vincles  més forts  que  tenim amb el
passat. 

També ha elaborat alguns itineraris didàctics no publicats referits i preparats per fer visites al
convent de Sant Bonaventura. Cal assenyalar també que en Joan és un excel·lent pintor
aficionat  que,  sense  dedicar-se  a  aquesta  activitat  plàstica  de  manera  professional,  ha
assolit una notable i molt acceptable tècnica. Coneix perfectament els principis de la pintura i
són molts  els  que sovint  li  demanen assessoraments  diversos,  sobretot  si  es  tracta  de
pintures antigues. Aquesta faceta crec que també és important i contribueix a complementar
els diferents mèrits que anam assenyalant. 

Darrerament en Joan ha participat i dirigit nombrosos itineraris culturals per dins Llucmajor,
ho ha fet sempre d’una manera altruista, demostrant així un gran afecte al seu poble i a la
seva gent que hi ha participat i hi participa. Aquestes visites han recorregut els principals
carrers  de  Llucmajor,  els  seus  temples  més  importants  i  els  seus  edificis  i  places  més
destacats i  han descobert  molts de racons amagats que sovint de tant de passar-hi  per
devora ens passaven desapercebuts. En poques paraules, que ens ha ensenyat a aprendre
i estimar el nostre poble. 

Un altre aspecte molt important d’en Joan i que s’ha de valorar molt és la seva capacitat
comunicativa,  capaç  de  guanyar-se  l’atenció  i  l’interès  de  les  persones  que  l’escolten
gairebé de manera immediata des del principi fins al final. Aquest fet ens pot explicar el gran
èxit  que tenen les classes d’Història  de Mallorca i  d’Història  de l’Art  que imparteix a les
persones majors a Can Clar de quatre anys ençà. Aquesta activitat ha gaudit  d’una gran
participació i ha aconseguit fidelitzar una gran quantitat d’alumnes que setmanalment tots els
anys el segueixen. Respecte a aquesta activitat també s’ha de destacar com a mèrit del
professor la gran feina i l’esforç que suposa la preparació de les classes sense més incentiu
que el de rebre l’afecte i la consideració dels seus alumnes. 

En el darrer any aquesta activitat també la imparteix a Algaida i gaudeix, com a Llucmajor,
d’una gran acceptació i participació. 

També en els darrers anys en Joan ha fet visites guiades als alumnes i als professors de
l’IES de Llucmajor, principalment als de segon de batxillerat d’Història de l’Art. 
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Col·labora mensualment en la revista  Llucmajor de Pinte en Ample de Llucmajor, on s’ha
especialitzat en els carrers de Llucmajor del Quadrat, i des dels quals ens parla un poc de la
seva història, dels seus costums i de la seva gent. Personalment crec que contribueix un cop
més que estimem i coneguem el nostre poble. 

En Joan també,  en determinats  moments de la  seva vida,  ha demostrat  tenir  una gran
sensibilitat  social  que l’ha portat a col·laborar i  participar amb Càritas per fer classes de
repàs a  nins  que provenen d’entorns  socials  amb mancances econòmiques  greus o de
famílies desestructurades. 

També  ha  fet  visites  a  la  presó  de  Palma  en  diverses  ocasions  per  apropar-se  a  les
problemàtiques dels presos i participar en activitats de la seva formació i culturització. 

Ha participat i col·laborat en l’organització de les jornades d’Estudis Locals de Llucmajor que
s’han celebrat en els darrers anys. 

També  ha  estat  membre  del  jurat  dels  premis  literaris  de  Castellitx  que  organitza
l’Ajuntament d’Algaida. 

També ha participat o col·laborat puntualment en alguns programes de televisió de Mallorca i
d’IB3 per tractar diferents aspectes culturals i històrics relacionats amb el nostre municipi de
Llucmajor. 

Per acabar, voldria destacar el que jo consider que és el millor mèrit d’en Joan, que és la
seva qualitat  humana.  Pens que és una persona afable,  molt  accessible  i  predisposada
donar una ajuda sempre que sigui possible. És una persona que sap escoltar i sap guardar
un secret, és doncs un gran amic. És una persona que viu els seus èxits i les seves virtuts
amb humilitat i és per tant una gran persona. Com a familiar seu no m’estaria ben vist tantes
alabances  però  crec  que  l’Ajuntament  no  podrà  encertar  més de ple  si  finalment  és  la
persona elegida, ja que compleix amb escreix el perfil pel que fa a les qualitats humanes i de
formació que hem d’exigir al futur cronista oficial. Estic segur que no ens defraudarà i serà
un gran amic del poble. 
Miquel Monserrat Ferrer 
1r de maig de 2019 

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  en  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig, i una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu
que el seu grup està d’acord amb el nomenament que ha proposat el Sr. Segura, atès que el
Sr. Monserrat és una persona totalment objectiva i que es desviu per aquest municipi, i la
quantitat de gent que té la sort de poder anar a les classes que imparteix pensa que és un
nomenament que no calia que anàs al darrer plenari, però benvingut sigui. 

Tot  seguit,  per  les  raons  abans  exposades  i  en  conseqüència  se  sotmet  el  fons  de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord: 

Únic. El reconeixement i la distinció com a cronista oficial de Llucmajor de la persona
de Joan Monserrat Sastre. 

CONCESSIÓ DE L’ESPIGOLERA
A continuació el batle dona la benvinguda al Sr. Pedro Antich i acte seguit el regidor de
Cultura llegeix la proposta relativa a la concessió de l’Espigolera al Sr. Pedro Antich Pons. 



El Reglament de concessió d’honors i distincions de l’Ajuntament de Llucmajor (BOIB 124 de
18 d’agost de 2015) estableix, en els articles 10 a 16, els requisits per concedir l’Espigolera a
aquelles persones, físiques o jurídiques, que hagin realitzat accions que redundin en benefici
del municipi o que tenguin una especial ressonància o mèrit fora d’aquest. 

Igualment, l’article 29 de l’esmentat Reglament estableix que la concessió de l’Espigolera, de
l’escut d’or i plata i el nomenament de carrers, places, monuments i edificis públics la farà el Ple
de la Corporació mitjançant un expedient que comportarà una proposta, un informe tècnic i una
memòria històrica, biogràfica i fotogràfica de la persona o col·lectiu que es vol homenatjar. 

Aires des Pla Llucmajorer  va ser  fundat  l’any 1959 pel  mestre Pere Antich Pons i  la  seva
esposa Maria Ferrer Torrens. 

El mestre i director li dedicà, a més de la seva bona atenció, la millor il·lusió de la seva vida, i
procurà perfeccionar-ne l’estil,  animat pels èxits obtinguts. Pensant en el futur, es va creure
convenient  crear  una  escola  de  balls  regionals,  que  tindria  com  a  finalitat  preparar  nous
membres per a l’agrupació i també despertar i mantenir l’interès dels joves pel folklore de la
nostra illa. 

Des de sempre, Aires des Pla Llucmajorer ha participat en moltes festes i actes populars arreu
de Mallorca, com són la Festa Popular Mallorquina de Son Ferriol, la Festa d’Agrupacions a
Artà i Portocristo, la Trobada d’Escoles de Ball,  el Dia de les Illes Balears i les festes de la
Beata. Per altra banda, fa actuacions a diversos hotels i sales de festa de Mallorca. 

A Llucmajor, participa de forma desinteressada en tots els actes de caràcter festiu i popular del
municipi, especialment aquells que tenen caràcter d’oficial per ser organitzats per l’ajuntament:
festes de Sant Miquel i de Santa Càndida, Fires, etc. 

Des  de  l'any  1978  fins  al  2000  varen  col·laborar  en la  desfilada  del  Reis  Mags  realitzant
diferents carrosses, i són el promotors, des de l’any 1983, d’un seguit d’activitats per honrar la
patrona de Llucmajor, santa Càndida, i incentivar la participació del poble (recorregut de les
agrupacions folklòriques des de la plaça de Sant Bonaventura fins a la Parròquia, ofrena floral i
d’aliments a santa Càndida, ball de l’Oferta i mostra de balls mallorquins davant l’Ajuntament). 

Per  altra  banda,  ha  participat  en  les  diferents  edicions  de  la  Festa  Homenatge  a  les
Persones Majors de 75 anys, que organitzava cada l'any l'Ajuntament de Llucmajor. 

Durant  més  de  trenta  anys  varen  organitzar  diferents  festivals  artístics  i  folklòrics  a
Llucmajor, on participaven diferents agrupacions artístiques de Mallorca, a més de participar
en la Rua de Llucmajor. 

Quant a les sortides fora de l’illa de Mallorca, Aires del Pla Llucmajorer ha actuat en diverses
ocasions a l’illa d’Eivissa i també a Algèria, on va fer una llarga volta per les ciutats d’Alger,
Tizouzou,  Skikda,  Constantine,  Elida,  Medea,  Pipasa  i  Oran.  El  1995  va  viatjar  a
Hermannsburgs (Alemanya), on amb altres 47 països va participar en la Festa del Vestit
Trachtenfest, en representació no sols de Mallorca sinó també d’Espanya. El 1996 va visitar
Polònia, on va prendre part en la festa d’una agrupació que havia conegut el 1995 en el
festival  d’Alemanya:  l’agrupació Sadezcoki de la ciutat de Nowy Sacks. L'any 2008 tornà
viatjar a Hermannsburgs (Alemanya), on va participar en la Festa del Vestit Trachtenfest. 

Una petita mostra de les activitats desenvolupades pel senyor Antich Pons els darrers anys
es detalla a continuació: 
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Activitats culturals 2008 
    •  Mostra de balls mallorquins. Dia 3 d'agost de 2008 a la plaça de Son Bieló (Llucmajor). 
    •  Mostra de balls  mallorquins.  Dia  8  d'agost  de 2008 a la  Residència  d'Ancians de
Llucmajor, amb motiu del XXII Aniversari de la seva inauguració.
    •  Ofrena floral i Ball de l'Oferta a Santa Càndida. Dia 10 d'agost de 2008 a la plaça de
Sant Bonaventura de Llucmajor. 
    •  Mostra de balls mallorquins. Dia 10 d'agost de 2008 a la plaça de l'Almirall Joan de
Borbó (Badia Blava, Llucmajor).
    •  Participació  en  el  Festival  Trachtenfest  08.  Del  15  al  17  d'agost  de  2008  a
Hermannsburg (Alemanya). 
    • Ball de l'Oferta a Sant Miquel. Dia 29 de setembre de 2008.
    • Mostra de balls mallorquins. Dia 29 de setembre de 2008.
    • I Cicle de Conferències de Cultura Popular a Llucmajor. 
    • Presentació del llibre Les possessions de Mallorca, vols. I i II, de Tomàs Vibot.
    •  Cicle  de conferències  i  itinerari:  “El  Rei  en Jaume,  un heroi  històric,  un  heroi  de
llegenda”. 
    • Taller de cordar cadires.
      
Activitats culturals 2009 (50è aniversari) 
    • Presentació dels actes del 50è aniversari i xerrada sobre les possessions de Mallorca a
càrrec de Tomàs Vibot (15 de desembre de 2008). 
    • Activitats de Nadal per a nins i nines (desembre 2008 - gener 2009).
    • Presentació del llibre Jo vull esser glossador, de Felip Munar i Munar, i combat de picat
(gener 2009).
    • II Cicle de conferències de cultura popular a Llucmajor (maig 2009).
    • Festes de Sant Jaume. S'Estanyol de Migjorn. Llucmajor.

Dia 25 de juliol 
    • Ball de l'Oferta a càrrec d'Aires des Pla Llucmajorer (a les 20 h).
    • Balls mallorquins a càrrec d'Aires de Pla Llucmajorer (a les 21 h).

Festes de Santa Càndida. Llucmajor 
    •  Dia 4 d’agost, a les 22 hores, al pati del Claustre de Sant Bonaventura. Vetlada a la
fresca:  Xerrada-presentació  de  Llegendes  de  Mallorca,  a  càrrec  de  Caterina  Valriu,
professora de Filologia Catalana de la UIB, i Tomàs Vibot, llicenciat en Filologia i especialista
en itineraris històrics i literaris. 
    • Dia 5 d’agost, a les 22 hores. Pati del Claustre de Sant Bonaventura. Vetlada a la fresca:
Xerrada sobre el canvi climàtic i els seus impactes a Llucmajor, a càrrec de Climent Ramis,
llucmajorer i professor de Meteorologia de la UIB. 
    •  Dia 9 d'agost a les 10 hores. Placeta de Sant Bonaventura de Llucmajor. 25è Ofrena
floral a santa Càndida. Concentració dels participants i les agrupacions, els caparrots i els
gegants de Llucmajor. Itinerari: carrer Convent, Bons Aires i Born. Parròquia de Sant Miquel
de Llucmajor. Ball de l'Oferta a càrrec d'Aires des Pla Llucmajorer. 

    • Dia 9 d'agost a les 20 hores. Pati del Claustre de Sant Bonaventura. Balls mallorquins a
càrrec d'Aires de Pla Llucmajorer. Acte de reconeixement del Consistori a Pedro Antich Pons
i Maria Ferrer Torrens, amb entrega de l'Estàtua de Jaume III. 
    • Festes de Son Bieló. Llucmajor 
    • Dia 30 d'agost a les 20 hores. Balls mallorquins a càrrec d'Aires des Pla Llucmajorer. 
    • Activitats Fires de Llucmajor 
    •  Dia 10 d'octubre a les 19 hores, al passeig de Jaume III (Llucmajor). Mostra de balls
mallorquins a càrrec d'Aires des Pla Llucmajorer 



    •  Dia 11 d'octubre a les 17.15 hores, al Casal de Joves de Llucmajor. Espectacle de
teresetes:  Fantasies i llegendes del rei En Jaume, a càrrec de Teresetes Migjorn. Tots els
nins rebran un berenar de galletes amb xocolata i el llibret Acoloreix la nostra història (fins a
esgotar existències). 
    •  Dia 23 d'octubre a les 20 hores, al Claustre de Sant Bonaventura. Conferència amb
imatges: “Conèixer Llucmajor. Història, personatges, cultura, tradicions...”, a càrrec de Pau
Tomàs, investigador sobre temes de cultura popular i tradicional. 
    • Dies 29 i 30 d'octubre a les 20 hores, al Claustre de Sant Bonaventura. Taller: Tècniques
d'improvisació oral (glosat), a càrrec de Felip Munar, professor de cultura popular de la UIB.
Si vols saber com surten les gloses improvisades, si vols conèixer la tècnica que s'utilitza o
provar de fer gloses de picat, apunta't al taller abans de dia 27 d'octubre. 
    • 
Activitats culturals 2010 
    •  Mes de les rondalles. Abril-maig 2010.
    • Dia 3 d'agost de 2010, a les 22 hores. Pati del Claustre de Sant Bonaventura. Vetlada a
la  fresca:  “Astronomia  a  la  cultura  popular”,  a  càrrec  de  Lluc  Mas  Pocoví,  llicenciat  en
psicologia  per  la  UIB,  professor  d’ensenyament  secundari  i  membre  de  l'Observatori
Astronòmic de Mallorca. 
    •  Dia 8 d'agost de 2010 a les 10 hores. 
    •  Placeta  de  Sant  Bonaventura  de  Llucmajor.  25è  Ofrena  floral  a  santa  Càndida.
Concentració dels participants i les agrupacions, els caparrots i els gegants de Llucmajor. 
    •  Parròquia  de  Sant  Miquel  de Llucmajor.  Ball  de  l'Oferta  a  càrrec  d'Aires  des Pla
Llucmajorer. 
    • Dia 8 d'agost a les 20 hores. Pati del Claustre de Sant Bonaventura. Balls mallorquins a
càrrec d'Aires de Pla Llucmajorer. 
    •  III Cicle de conferències de Cultura Popular i Tradicional a Llucmajor (octubre-novembre
2010). 
    • 
Activitats culturals 2011 
    • IV Cicle de conferències de cultura popular i tradicional a Llucmajor (abril 2011) 
    • Festa Mallorca m'agrada. Plaça d’Espanya de Llucmajor. Dia 11 d'abril de 2011 
    •  Dia 24 de juliol. S’Estanyol de Migjorn 
    • Església de Sant Jaume. Ball de l'Oferta 
    • Plaça del Pescador. Mostra de balls mallorquins.
    • Dia 11 d'agost de 2012 
    • Placeta de Sant Bonaventura de Llucmajor. Ofrena floral a santa Càndida. 
    • Parròquia de Sant Miquel de Llucmajor. Ball de l'Oferta. 
    • Claustre de Sant Bonaventura. Mostra de balls mallorquins. 
    •  Mostra de balls  mallorquins.  Dia 29 de setembre de 2012 a la  plaça Espanya  de
Llucmajor. 
    • Dia 12 d'octubre de 2011. Plaça d’Espanya de Llucmajor. Mostra de balls mallorquins. 

Activitats culturals 2012 
    • V Cicle de conferències de cultura popular i tradicional a Llucmajor (abril-maig 2012).
    • Dia 11 d'agost de 2012 
    • Placeta de Sant Bonaventura de Llucmajor. Ofrena floral a santa Càndida. Concentració
dels participants i les agrupacions, els caparrots i els gegants de Llucmajor. 
    •  Parròquia  de  Sant  Miquel  de Llucmajor.  Ball  de  l'Oferta  a  càrrec  d'Aires  des Pla
Llucmajorer. 
    •  Mostra de balls mallorquins. Dia 29 de setembre de 2012 a la plaça d’Espanya de
Llucmajor. 
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    • Presentació del llibre Els formatges tradicionals de les Illes Balears, de Llorenç Payeras i
Jaume Falconer, de l’editorial Rapitbook. Dia 14 de desembre de 2012. Claustre de Sant
Bonaventura de Llucmajor.

Activitats culturals 2013 
    •  Dia 25 de juliol. S’Estanyol de Migjorn 
    • Església de Sant Jaume. Ball de l'Oferta 
    • Plaça del Pescador. Mostra de balls mallorquins 
    •  Vine a conèixer el llibre  Uep! Com anam?. Dia 7 d'agost de 2013. Claustre de Sant
Bonaventura  de  Llucmajor.  Vine  a  conèixer  el  llibre  Uep!  Com  anam?, a  càrrec  dels
presentadors d’aquest programa d’IB3, amb els quals es podrà parlar. Se’n podrà adquirir
material promocional. 
    •  Mostra de balls  mallorquins.  Dia  9  d'agost  de 2013 a la  Residència  d'Ancians de
Llucmajor, amb motiu del XXII Aniversari de la seva inauguració. 
    • Dia 11 d'agost de 2013 a les 10 hores. 
    • Placeta de Sant Bonaventura de Llucmajor. Ofrena floral a santa Càndida. Concentració
dels participants i les agrupacions, els caparrots i els gegants de Llucmajor. 
    • Parròquia de Sant Miquel de Llucmajor. Ball de l'Oferta.
    • Pati del Claustre de Sant Bonaventura. Balls mallorquins.

Activitats culturals 2014 
    • Dia 8 d'agost a les 18 hores: Balls mallorquins. Residència d'Ancians. 
    • Dia 10 d'agost a les 10 hores: Ofrena floral a Santa Càndida. Plaça de Sant Bonaventura
    • Dia 10 d'agost a les 11 hores: Ball de l'Oferta. Parròquia de Llucmajor. 
    • Dia 10 d'agost a les 19.30 hores: Balls mallorquins amb acompanyament instrumental
dels Balladors de Lluc. Claustre de Sant Bonaventura. 
    •  Dia  4  d'octubre  de  2014  a  les  18  hores:  LLUCMAFOLKDANCE  Festival.  Plaça
d'Espanya de Llucmajor. 
      
Activitats culturals 2015 
    •  Dia 5 de gener a les 18 hores: Clausura del bicentenari del naixement de sor Maria
Rafaela,  fundadora de les Missioneres dels Sagrats Cors. Missa a la Parròquia de Sant
Miquel, presidida pel bisbe de Mallorca. Cercavila i ball de l'Oferta. 
    • Dia 7 d'agost a les 18 hores: Balls mallorquins. Residència d'Ancians. 
    • Dia 9 d'agost a les 10 hores: Ofrena floral a santa Càndida. Plaça de Sant Bonaventura.
    • Dia 9 d'agost a les 11 hores: Ball de l'Oferta. Parròquia de Llucmajor. 
    • Dia 9 d'agost a les 19.30 hores: Balls mallorquins. Claustre de Sant Bonaventura 
    •  Dia 29 de setembre a les 20 hores: Ofici solemne en honor de sant Miquel, patró de
Llucmajor.  Ball  de l’Oferta amb l’acompanyament dels Xeremiers de sa Marina.  Església
parroquial. 

Activitats culturals 2016 
    • Dia 14 d'agost a les 19 hores: Ofrena floral a santa Càndida. Plaça de Sant Bonaventura
    • Dia 14 d'agost a les 19.30 hores: Ball de l'Oferta. Parròquia de Llucmajor. 
    •  Dia 14 d'agost a les 21 hores: Balls mallorquins. Claustre de Sant Bonaventura.
    •  Dia 29 de setembre, a les 19.30 hores. Ball de l'oferta en honor de sant Miquel a la
parròquia de Llucmajor.
    • Dia 29 de setembre, a les 21 hores. Balls mallorquins davant l'Ajuntament.

Activitats culturals 2017 
    • Dia 10 d'agost, a les 18 hores. Jornada de portes obertes a la Residència d’Ancians.



    • Dia 13 d'agost a les 19 hores: XXXIII Ofrena Floral a santa Càndida, juntament amb les
altres agrupacions de Llucmajor. El lloc de concentració fou la plaça de Sant Bonaventura.
Es va fer un itinerari fins a la Parròquia de Llucmajor acompanyats dels Xeremiers de sa
Marina. 
    • Dia 13 d'agost, a les 19.30 h. Ball de l'oferta en honor de santa Càndida a la Parròquia
de Llucmajor.
    • Dia 13 d'agost, a les 21 hores. Balls mallorquins davant l'Ajuntament.
    • Dia 9 d'octubre. Participació en la Trobada de Gegants. 
    • Dia 9 d'octubre. Acte de reconeixement al nostre mestre i fundador, Pedro Antich Pons,
per la seva dedicació a la divulgació del ball mallorquí, a càrrec dels Geganters de Llucmajor

Activitats culturals 2018 
    • Dia 28 de juliol a les 21 hores: Ball de l'oferta en honor de sant Jaume a l'església de
s'Estanyol de Migjorn. 
    • Dia 12 d'agost, a les 19 hores: XXXIV Ofrena Floral a santa Càndida, juntament amb les
altres agrupacions de Llucmajor. El lloc de concentració fou la plaça de Sant Bonaventura.
Es va fer un itinerari fins a la Parròquia de Llucmajor acompanyats dels Xeremiers de sa
Marina. 
    • Dia 12 d'agost, a les 19.30h. Ball de l'oferta en honor de santa Càndida a la parròquia de
Llucmajor 
    • Dia 12 d'agost, a les 21 hores. Balls mallorquins davant l'Ajuntament 
    •  Dia 29 de setembre, a les 19.30 hores. Ball de l'oferta en honor de sant Miquel a la
parròquia de Llucmajor 
    • Dia 29 de setembre, a les 21 hores. Balls mallorquins davant l'Ajuntament.

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  en  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig, i una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu
que el seu grup dona suport i se suma a la proposició de reconèixer l’Espigolera al Sr. Pedro
Antich. Va tenir l’honor com a batle de participar en el 50è aniversari de l’Associació Aires
des Pla, i vol ressaltar a més la quantitat de coses que ha fet per aquest municipi. Per tant
per al Partit Popular és un honor poder donar suport a aquesta proposta, ja que és totalment
merescuda per a una persona que s’ha desfet per la cultura del Llucmajor i a qui encara
queden moltes més coses per fer. Per acabar en nom del seu grup dona l’enhorabona al Sr.
Pedro Antich i a la seva família.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que no té paraules per descriure el Sr. Pedro Antich i que
quan ell era un nin ja anaven a veure’ls ballar a ell i la dona, perquè no hi havia gaire cosa
més i en gaudien. Però així  i  tot  troba que el reconeixement arriba un poc tard. És una
persona que sempre ho ha donat tot per aquest municipi i creu que ho ha fet amb totes les
seves forces. També creu que moltes de vegades des de l’Ajuntament no ha tingut tot el
suport que es mereixia i vol donar les gràcies a ell i a tota la seva família.

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

Únic. Concedir l’Espigolera a la persona de Pedro Antich Pons. 

Per tancar el punt el batle dona les gràcies i l’enhorabona al Sr. Pedro Antich, a la seva
família i al poble per poder gaudir de la seva feina. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  per  cancel·lar  la  inscripció  de  l’entitat  Institut  Nacional  de
Batxillerat Maria Antònia Salvà en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
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Antecedents de fet
1. En data  19  de  març  de  2019,  es  va  comunicar  al  Sr.  JBF,  en  representació  de

l'Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut  Nacional  de Batxillerat  Maria Antònia
Salvà,  un  termini  per  presentar  la  documentació  exigida  en  el  Reglament  de
Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les  entitats
locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC,
mitjançant una notificació entregada dia 11 d’abril de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la  competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 21 de
maig i  una vegada vist  el  dictamen,  en conseqüència,  una vegada examinat  amb detall
l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  de
l’entitat Institut Nacional de Batxillerat Maria Antònia Salvà. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per cancel·lar la inscripció de l’entitat Taller de Teatre Picadís
en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 18 de març de 2019, es va comunicar al Sr. DTM, en representació del Taller

de Teatre Picadís, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament
de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les  entitats
locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC,
mitjançant una notificació entregada dia 12 d’abril de 2019. 



3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la  competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  en  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig, i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada
examinat  amb  detall  l’expedient,  i  d’acord  amb  la  normativa  aplicable,  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  de
l’entitat Taller de Teatre Picadís. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per cancel·lar la inscripció de l’entitat Associació Cultural a la
Fresca en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 18 de març de 2019, es va comunicar a la Sra. MICP, en representació de

l’Associació Cultural a la Fresca, un termini per presentar la documentació exigida en
el  Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD 2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 12 d’abril de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
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Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la  competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  a  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig, i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada
examinat  amb  detall  l’expedient,  i  d’acord  amb  la  normativa  aplicable,  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  de
l’entitat Associació Cultural a la Fresca. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit  es veu l’expedient  per a la  cancel·lació  de la  inscripció de l’entitat  Centro de
Actividades Culturales de Bolivia en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet

1. En data 15 de març de 2019, es va comunicar a la Sra. GRM, en representació del
Centro de Actividades Culturales de Bolivia, un termini per presentar la documentació
exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 11 d’abril de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la  competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  en  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada



examinat  amb  detall  l’expedient  i  d’acord  amb  la  normativa  aplicable,  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  de
l’entitat Centro de Actividades Culturales de Bolivia. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat “Sociedad Sos
Canina” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 18 de febrer de 2019, es va comunicar a la Sra. NUM, en representació de la

Sociedad  SOS  Canina,  un  termini  per  presentar  la  documentació  exigida  en  el
Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 11 d’abril de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la  competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  a  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig, i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada
examinat  amb  detall  l’expedient,  i  d’acord  amb  la  normativa  aplicable,  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  de
l’entitat Sociedad Sos Canina. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per cancel·lar la inscripció de l’entitat “Club Petanca Atlético Bar
Cabrera” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
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Antecedents de fet
1. En data 26 de març de 2019, es va comunicar al Sr. SRS, en representació del Club

Petanca Atlético Bar Cabrera, un termini per presentar la documentació exigida en el
Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC,
mitjançant una notificació entregada dia 8 de maig de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix  a l’article  232 i  següents del ROF, i  als articles 19 a 28 del  (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la  competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  en  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig, i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada
examinat  amb  detall  l’expedient,  i  d’acord  amb  la  normativa  aplicable,  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  de
l’entitat Club Petanca Atlético Bar Cabrera. 

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

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per cancel·lar la inscripció de l’entitat Club de Golf Son Antem
en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 19 de març de 2019, es va comunicar al Sr. YGA, en representació del Club

de  Golf  Son  Antem,  un  termini  per  presentar  la  documentació  exigida  en  el
Reglament  de  Participació  Ciutadana  (RPC)  i  en  el  RD  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 11 d’abril de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 



Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la  competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de les dites inscripcions. 

L’assumpte  es  va  veure  fora  l’ordre  del  dia  en  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana de dia 21 de maig, i una vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada
examinat  amb  detall  l’expedient,  i  d’acord  amb  la  normativa  aplicable,  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  de
l’entitat Club de Golf Son Antem. 

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

PROPOSICIÓ DE BATLIA RELATIVA A L’INCREMENT DE COMPLEMENT ESPECÍFIC
Seguidament  es  veu  la  proposició  de  Batlia  relativa  a  l’aprovació  de  l’increment  del
complement  específic  de 13 llocs  d’oficials  de policia  i  122 llocs  de policia,  així  com la
modificació de la distribució funcional i  de les condicions laborals del personal funcionari
policial.

El secretari explica que aquest punt es presenta com a proposició de Batlia, perquè és un
assumpte que no ha estat dictaminat,  i  així  com preveu l’article  97 del ROF, es pot dur
directament a ple, però primer s’ha de votar la ratificació de la inclusió dins l’ordre del dia

El Sr. Joan C. Jaume (PP) creu que aquest punt va anar a comissió informativa, no varen
poder veure la documentació perquè era un punt extraordinari en la Comissió, però se’ls va
anunciar tal com està redactat aquest punt i demana que ho aclareixin per saber el que
voten.

El regidor d’Hisenda Sr. Oliver (PSOE) diu que una part ja es va informar a la comissió
informativa, en la qual també es va informar que hi havia pendents la valoració i els informes
preceptius pel  que era la  finalització  de l’acord  arribat  amb la Policia  Local,  on estaven
pendents els complements específics.

El  Sr.  Jaume  demana  que  si  el  que  es  du  avui  és  la  modificació  dels  complements
específics, sabent que hi ha un informe en contra per part dels tècnics municipals i si la
documentació pertinent la tenen aquí.
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El regidor d’Hisenda diu que ja tenen l’informe de la policia i la valoració corresponent i el
seguiment de com el secretari els indica com ho han de fer perquè aquests complements
específics acabin d’assolir el que va ser el pacte amb la Policia Local.

El Sr. Jaume creu que és un tema suficientment important i delicat per la personalitat jurídica
del  personal  de  la  Casa,  atès  que  hi  ha  dos  informes,  un  del  secretari  i  l’altre  de  la
interventora que estan en contra, els quals proposen que perquè això sigui factible hi ha
d’haver una valoració del complement específic, cosa que no creu que avui estigui feta. Per
tant, el que farà l’equip de govern serà aprovar amb un informe en contra, i després fer una
valoració, per tot això el seu grup s’abstindrà en la ratificació d’aquest punt en l’ordre del dia.

El Sr. Oliver diu que a finals del mes de maig del 2017 ja es va constituir una comissió tècni-
ca per valorar els llocs de treball de la Policia Local de Llucmajor i ara s’ha fet una revisió de
la relació dels llocs de treball amb tots el detalls que suposa i un informe, que no sap quan
l’ha pogut veure el secretari. Però es du avui amb urgència com a proposició de Batlia, per-
què els informes preceptius per acabar d’assolir l’acord amb la policia local els han tingut fa
uns dies, però sí que és veritat que els membres de la Comissió d’Hisenda ja estaven assa -
bentats de tot el que era el gruix de l’acord signat amb la Mesa de Funcionaris.

Tot seguit es vota la ratificació de la inclusió d’aquesta proposta en l’ordre del dia, ja que en
el moment de la convocatòria de la Comissió Informativa d’Hisenda no es disposava de la
documentació corresponent. La proposta s’aprova per majoria amb 12 vots a favor (PSOE,
MÉS, PI i SSPLL), 1vot en contra (ASI) i 8 abstencions (PP).

Examinada la proposta d'increment del complement específic de 13 llocs d'oficial de policia i 122 llocs

de policia que s’indiquen en la proposta MF-59-1 que figura en l'informe adjunt i, en conseqüència, de

la modificació de la relació de llocs de treball (RLT), pel que fa a la modificació de les característiques

dels diferents llocs de treball ja existents en el sentit que s’afegeix la característica de treball per torns

a 9 llocs de treball d'oficial de policia local polivalent diürn amb el codi F90150022 i 93 LLOCS de

Treball  de  policia  local  polivalent  diürn  amb  el  codi  F90160101,  així  com  la  característica  de

nocturnitat a 4 llocs de treball d'oficial de policia local nocturn amb el codi F90150024 i 29 LLOCS de

treball  de  policia  local  nocturn  amb el  codi  F90160103.  Tot  això  segons  l'informe  de  detall  que

s'adjunta com a annex.

Vist l'informe del secretari de dia 20 de maig de 2019, en el qual es conclou el següent:

a. “No es pot retribuir a través del complement de productivitat aspectes o circumstàncies que

formen part del lloc de feina, tret que una norma així ho preveig específicament, com és el

cas del personal de correus. Per tant,  aquells llocs de feina de la Policia Local als quals

correspon prestar servei en horari nocturn, en torn rotatori, i/o en diumenges i festius, se’ls ha

de  retribuir  adequadament  a  través  del  complement  específic.  Entenc  que  només  seria

correcte retribuir-ho com a productivitat en aquells supòsits en què aquesta circumstància (el

treball de nit, en torns o en diumenges i festius) tengués un caràcter singular i excepcional.

b. L’adequada retribució de les característiques dels llocs de feina de la Policia Local s’ha de fer

mitjançant la valoració de cada un dels llocs de feina, tenint en compte i agrupant els llocs de

feina en funció de les circumstàncies que concorren a cada un d’ells.”



Considerant que l'inspector en cap, dia 9 de novembre de 2018, va emetre un informe relatiu a

l’estudi i la valoració dels llocs de policia de la RLT en què feia constar que, respecte de la valoració

realitzada, s’ha detectat l'absència de tres conceptes (treball per torns, caps de setmana i nocturnitat)

que defineixen les característiques d’algunes unitats segons els actuals horaris que hi ha definits. 

Atès que, pel que fa al concepte cap de setmana, ja es retribueix via productivitat segons hi figura

a l’acord d’aprovació de la productivitat dels funcionaris de l’Ajuntament de Llucmajor aprovat en el

Ple de l’Ajuntament dia 19 de desembre de 2018 i publicat al BOIB núm. 160 de 22 de desembre de

2018.

Atès que, pel que fa als torns, procedeix un increment del complement específic dels llocs de treball,

justificat en l'existència d'una major dedicació i en l'especial condició d'haver d'efectuar la jornada de

manera  inestable  mitjançant  torns  rotatoris,  ja  que  els  agents  sotmesos  a  torns  realitzen

alternativament dues setmanes de dematí i dues setmanes de tarda al llarg de l'any, sense que els

agents rebin  cap tipus de compensació  o  remuneració  econòmica.  I,  pel  que fa a  la  nocturnitat,

procedeix un increment del complement específic dels llocs de treball, justificat en l'existència d'una

major  dedicació  i  en l'especial  condició  d'haver  d'efectuar-la  en horari  nocturn,  que comprèn  les

franges horàries des de les 22 hores fins a les 7 hores de l'endemà. Aquest concepte fins a l'actualitat

s'està remunerant com a complement aliè al complement específic, per tant, s’ha d'afegir dins aquest.

Considerant  que,  en  la  mesa  general  de  personal  funcionari  duita  a  terme  el  29  de

novembre de 2019, a més d'aprovar la modificació del complement específic dels llocs assenyalats

anteriorment,  també  es  varen  aprovar  els  acords  MGF-1  i  MGF-2,  en  els  quals  es  modifica,

respectivament,  la  distribució  funcional  de la  RLT orgànica i les  condicions laborals  del  personal

funcionari policial.

Atès que si  bé la present proposta d'acord no ha estat  dictaminada favorablement per la

corresponent comissió informativa en els termes que s'estableixen en l'article 82.2 del Reial Decret

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim

jurídic de les entitats locals, d'ara endavant ROF, l’apartat tercer de l'esmentat precepte estableix que

el batle, per raons d'urgència degudament motivada, podrà incloure en l'ordre del dia, a iniciativa

pròpia o a proposta d'algun dels portaveus, assumptes que no hagin estat prèviament informats per la

corresponent comissió informativa, i el Ple ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia. I en

aquest sentit, esdevé urgent incloure el dit acord en l'ordre del dia, ja que, a més que  es tracta de

l'últim ple abans que es dugui a terme la celebració d'eleccions el proper dia 26 de maig, s’ha de tenir

en compte que fins que es formi el nou consistori,  la gestió pública s'haurà de limitar al despatx

ordinari dels assumptes públics, i, en aquest sentit, no pot demorar-se més l'aprovació d'aquest acord

ja que s'estan produint greuges comparatius en el personal de la policia des del moment en què es

retribueix igual l'agent que no efectua un horari sotmès a torns que aquell altre que té un horari fix,

sense que es pugui establir a tot el personal de policia un horari fix, ja que ens trobam davant la

prestació  d'un  servei  públic  de caràcter  essencial,  la  prestació,  a  més de no poder  demorar-se,

requereix una atenció immediata les 24 hores del dia, en tant que es tracta d'un servei d'emergències.
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Atès que és necessari modificar la RLT ja que el principi de bona administració exigeix una

adaptació contínua de l'organització als canvis produïts, de manera que reprodueixi una imatge fidel

de la realitat econòmica i organitzativa subjacent, no es pot demorar, per tant, la seva aprovació.

Atès que la modificació de la RLT es troba dins de les excepcions previstes en l'apartat Set de

l'article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, ja

que es tracta d'una adequació retributiva que revesteix un caràcter singular i excepcional, es tracta de

la preceptiva contraprestació dels serveis prestats en horari nocturn i en règim de torns.

Atès que l'aprovació de la RLT i, conseqüentment, de les seves modificacions correspon al

Ple de l’Ajuntament, en virtut del que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora

de les Bases del règim local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de delegació.

Atès que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la mesa de

negociació de funcionaris el  dia 29 de novembre de 2018 i ratificada dia 25 d'abril  de 2019, per

aplicació del que disposen els articles 34 i 37.-c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,

pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i que s’ha arribat a un acord amb

les organitzacions sindicals.

Atès que la proposta de modificació no afecta la plantilla de personal.

En conseqüència es proposa al ple que adopti el següent acord:
Primer. Aprovar l’increment del complement específic de 13 llocs d'oficial de policia i 122

llocs de policia que s’indiquen en la proposta MF59 que s'adjunta com a annex a aquest acord i, en
conseqüència, la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Llucmajor (RLT), pel
que fa a la modificació de les característiques dels diferents llocs de treball ja existents en el sentit
que s’afegeix la característica de treball per torns a 9 llocs de treball d'oficial de policia local polivalent
diürn amb el codi F90150022 i  93 LLOCS de Treball  de policia local polivalent diürn amb el codi
F90160101, així com la característica de nocturnitat a 4 llocs de treball d'oficial de policia local nocturn
amb el codi F90150024 i 29 LLOCS de treball de policia local nocturn amb el codi F90160103. Tot
això segons l'informe de detall MF-59 que s'adjunta com a annex.

Segon. Aprovar l’Acord MGF-1 relatiu a la distribució funcional de la RLT orgànica, segons
l'informe de detall MGF-1 que s'adjunta com a annex.

Tercer. Aprovar  l’Acord  MGF-2  relatiu  a  la  modificació  de  les  condicions  laborals  del
personal funcionari policial segons l'informe de detall MGF-1 que s'adjunta com a annex.

Quart. Establir com a data d'efectes del present acord el dia 1 de gener de 2019.
Cinquè. Publicar el contingut de l'acord i la documentació adjunta en el Butlletí Oficial de les

Illes Balears.

A continuació el Sr. Jaume diu que quan les coses es fan amb pressa, poques vegades
solen sortir bé, perquè per voler arreglar, aprovar i legalitzar entre cometes aquest informe
que han tingut en contra un parell de mesos de nòmina. Creu que el que estan proposant
avui no acaba de ser del tot correcte i proposaria al batle que, atès que han estat anys
retribuint uns conceptes, perquè el que avui es vol fer és com i de quina manera s’han de
pagar unes feines que s’estant realitzant, per a la seguretat jurídica del personal de la Casa
proposa retirar aquest punt de l’ordre del dia, ja que no està com va anar a la comissió
informativa i si hi està, és amb uns informes en contra amb raó per part dels serveis tècnics.
Per altra banda estan d’acord amb el fons de l’assumpte de regularitzar la manera com es
cobra la  productivitat  i  les  gratificacions  dels  funcionaris  de la  policia  local  de la  Casa,
perquè són feines merescudes.



El Sr. Oliver diu que la valoració de llocs de treball encara no s’ha finalitzat, i és el que els
poden dir a Delegació de Govern. Però l’equip de govern troba que és just i necessari dur-ho
a terme, amb l’esforç que està fent la policia local en tota la reestructuració orgànica que hi
ha hagut amb les feines que s’han fet. També diu que tot aquest assumpte és complicat
però consideren que el personal ja es mereix que se li apliqui l’acord, i ells han de seguir fent
feina en la valoració de treball, que és el que els diuen els informes tècnics.

El Sr. Jaume diu que el que explica el Sr. Oliver no té res a veure amb el tema que tracten, i
el que s’ha de fer és esperar a que la valoració estigui acabada per dur-la endavant, i si no
es pot fer en aquesta legislatura, ja es durà a la pròxima, ja que el que volen tots és que
aquest assumpte vagi endavant. El que fa el PP és ajudar-los perquè es faci de la manera
correcta, cosa que es mereixen el funcionaris de la policia local.

El batle demana cinc minuts per deliberar l’assumpte i una vegada aclarit i presa una decisió
es tornarà reprendre la sessió.

Una vegada acabades les  deliberacions  es  reprèn la  sessió  i  el  batle  diu  que entre  els
membres de l’equip de govern hi ha hagut diverses opinions, però com sempre s’ha arribat a
un consens. Agraint les paraules del Sr. Jaume, es decideix retirar aquest punt de l’ordre del
dia, amb el compromís de demà mateix començar a redactar la valoració del llocs de treball,
perquè al més aviat possible el secretari i la interventora puguin tenir el document que fa
falta per donar validesa a aquest acord.

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

Vist i plau El secretari
  El batle
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